Nieuwsbrief 49, sept. 2018
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 3e nieuwsbrief van 2018.
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden juli, augustus en september gebeurd is of te beleven was in de kooi.

Actualiteiten
Gedurende de maand juli en begin augustus heeft de maandaggroep de
fruitbomen en jonge aanplant van water voorzien.

Vernield bord (Foto Marga)

Mario aan het water geven (Foto Rini)

Dinsdag 31 juli bij aankomst bij de kooi
zag ik dat het slopersgilde bij de kooi
actief is geweest. Het infobord aan de
deur was vernield en ook een wilg was
gebroken en in de sloot lag veel hout
waarmee is gegooid. Hebben aangifte
bij de politie gedaan, maar na 5 dagen
nog geen reactie. Later bericht gehad
dat het was doorgegeven aan de wijkagent

Stukken plastic en kleibrokken (Foto Marga)

Op Dinsdag 31 juli voor een oma en
haar kleinkinderen (ivm spreekbeurt op
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school in Nrd Holland) een rondleiding
gegeven.

Verder was er ook onderhoud aan enkele broedkasten.

Uitleg over de bouw kooihuis (Foto Oma)

Vrijwilliger aan het werk (Foto Anneke)

Ook is er veel riet aan de oostzijde gemaaid en verwijderd.

Uitdelen kleurplaten (Foto Oma)

Ook was er een uitbreiding van ons gereedschap. De maandaggroep wilde
graag een machine om het maaien met
de seis te beperken. Uit eindelijk viel
de keus op een maaimachine gevoed
dmv een accu.

Ruimen van het maaisel (Foto Anneke)

Op maandag 3 september zijn wij gestart met de voorbereidingen van onze
open dag op zaterdag 8 september. En
zoals dat al jaren de vaste handeling
is, het opzetten van de tent.
(Foto Marga)
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Opzetten vd tent (Foto Anneke)

“IJs pikhaak “ (Foto Marga)

Zaterdag 8 september waren Rut,
Marga en Rini om 8.00 uur op de kooi
om de open dag verder voor te bereiden. Rut melde dat er bij pijp 3 een
grote tak uit een populier was gevallen
en de doorgang versperde. Ondertussen was Nico ook gekomen en samen
met Rini is het obstakel verwijderd.
Rond 9.00 u kwam de eerste bezoekers voor een rondleiding. Een van hen
kwam zelfs uit Nederweert.

Tijdens de maandagen in september is
er veel gemaaid en begonnen met uitzagen van de dode takken uit de essen
die door de Essentakken ziekte zijn
aangetast.

Overzicht presentatie hoek (Foto Marga)

Werk op de noord borst (Foto Rini)

De belangstelling viel erg tegen, nog
geen 20 bezoekers zijn de poort gepasseerd. Een mogelijke oorzaak was
dat het gelijktijdig Monumentendag
was.

Vandaag hebben 6 vrijwilligers zich ingezet voor diverse werkzaamheden.

Op zaterdag 22 september onze eerste
werkdag met vrijwilligers in het winterseizoen hebben we veel maaiwerk gedaan op de noord borst en heeft Robin
zich beziggehouden met veel zaagwerk.

Op de volgende foto ziet u gereedschap dat de kooikers in de winter bij
zwaar ijs op de plas gebruikte om wakken te maken. Zodat eenden toch konden rusten in de kooi en de kooiker de
gelegenheid had om ze te vangen. Het
linkse stuk is origineel en gevonden in
de kooi. Het rechtse stuk is een kopie.

Paddenstoelen in de herfst (Foto Rini)
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Belangrijk nieuws:
Onze eerstvolgende grote activiteit is de landelijke Natuurwerkdag
op zaterdag 3 november 2018

Kom en doe als op de foto: Handen uit de mouwen

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort en verschijnt regelmatig.
Redactie:
Rini Groeneveld
Kopij:
Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail: rini.groeneveld@home.nl
Doelstelling
De Stichting Eendenkooi Maaspoort is sinds het jaar 2000 bezig met het in stand houden en de restauratie van de voormalige
“Empelse Kooi”. Deze kooi is nu bekend als eendenkooi Maaspoort in het Burgemeester Van Zwietenpark. Ze is eigendom van
de gemeente 's-Hertogenbosch.
De werkgroep bestaat uit zes kernleden en een aantal vrijwilligers, die wonen in maaspoort, maar er zijn ook vrijwilligers uit andere wijken en plaatsen uit de omgeving.
Met restaureren bedoelen we dat we de kooi zoveel mogelijk in de oude staat terug willen brengen.
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