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Nieuwsbrief  42, december 2016   

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 4e nieuwsbrief en laatste van het 2016.  
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en 
december gebeurd is en te beleven was in de kooi.  
 

Actualiteiten 

In de vorige aflevering was het afpaal-
bord niet opgenomen. Hierbij alsnog 
een foto. 

 

 

Nico plaatst het bord aan de oostzijde. 

 

 

Tekst op het bord. 

 

Op zaterdag 8 oktober zijn 9 vrijwilli-
gers begonnen met het verwijderen 
van braam. 

 

Bramen verwijderen op west zating 

 

Deelnemers van de vrijwilligersacade-
mie073 hadden nog een rondleiding in 
de eendenkooi tegoed. Door omstan-
digheden wast niet mogelijk in de 
maand juni. En de rondleiding is in ok-
tober (vrijdag de 14e) aan 8 cursisten 
alsnog gegeven. 

 

Zaterdag 15 oktober bezochten Marga 
en Rini de jaarlijkse vrijwilligersdag van 
het Brabants Landschap te Schijf. 
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Uitleg tijdens de rondleiding in Schijf 

 

Zaterdag 5 november de jaarlijkse 
Landelijke natuurwerkdag, helaas was 
de opkomst erg mager. Met 7 enthou-
siasten mensen hebben wij braam en 
riet verwijderd onder een lekker zonne-
tje. 

 

 

Tijdens de LNW dag 

 

Op zondag 6 november heeft Rut een 
rondleiding gegeven aan medewerkers 
van GZG. 

 

 

Even op de foto 

Donderdag 17 november de dag van 
de Beursvloer in de Avans hogeschool. 
Veel bedrijven en vrijwilligersorganisa-

ties troffen elkaar daar om iets voor 
elkaar te betekenen. 

   

Overzicht beursvloer 

Aan het einde van de middag hadden 
wij 5 matches oa met ABC leer meer. 

 

Zaterdag 3 december, Sinterklaas za-
terdag, kwamen 5 vrijwilligers werken 
en vandaag zijn wij begonnen met het 
knotten van wilgen. 

 

 

Alfons bezig met knotten 

 

Na afloop van de dag lag er voor de 
vrijwilligers een chocolader letter als 
dank. 

 

Zaterdag 17 december de laatste 
werkdag van 2016 hebben 8 mensen 
de handen uit de mouwen gestoken 
om verder te gaan met het knotten van 
de wilgen langs de buitenrand van de 
kooi. 

 

Maandag 19 december was ook voor 
de maandaggroep de laatste werkdag 
van het jaar. 
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Win codeert de nestkasten 

 

Tijdens de koffie werden wij verrast 
door het bezoek van Marga. Zij bracht 
namens het bestuur een kerstpakketje 
voor de maandaggroep als dank voor 
een jaar werken. 

 

 

Kerstsfeer in de kooi. 

 

 

 

In de winterperiode voer voor de vo-
gels. 

 

 

Kool- en Pimpelmees 

 

Grote Bonte Specht 

 

 

Werk aan een nieuwe leuning 
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Gezocht: 
 

Een secretaris V/M 
 
 

Voor in de agenda:  
 

Zondag 8 januari om 10.00 uur start onze winterrondleiding. 
Ook voor de jeugd vanaf 7 jr. start dan een rondleiding. 

Kom op tijd, want de poort wordt gesloten. 
Draag waterdicht schoeisel 

 
 

 
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. 

Donaties 

Donaties zijn welkom op onderstaand bankrekening nummer, t.n.v. Stichting  Eendenkooi Maaspoort 

Bestuur  : Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Peter Ranke                        Penningmeester 
M.Groeneveld                        Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks                              Lid 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
Vacature                                 Secretaris 
Marga van Dijk                        Lid 
Wim van Leeuwen                  Notulist 
 
 

IBAN : NL70 RABO 0144536846 

Info: www.eendenkooimaaspoort.nl 
                                                                            E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl 

Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 
 
 
 

De volgende opendag  met rondleidingen en afsluiting van 
het  

seizoen 2016-2017 is op zaterdag 18 maart 2017 
 
 
 
 


