Nieuwsbrief 46, dec. 2017
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van 2017.
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden oktober, november
en december gebeurd is of te beleven was in de kooi.

Actualiteiten
Zaterdag 14 oktober de 4de werkdag
voor belangstellende. Vandaag waren
7 mensen actief.

Zaterdag 4 november de dag van de
Landelijke Natuurwerkdag. Op deze
mooie herfstdag waren wij met 9 personen om te werken. Er is toen veel
knotwerk gedaan.

Annemiek aan het zagen (foto Rini)
Teun en Yanick (foto Rini)

Zaterdag 28 oktober de 5de werkdag
waren 10 personen aan het werken.

Tijdens onze maandelijkse vergadering
op 8 november in de Schans mochten
wij onze nieuwe secretaris, Teun Kelderman, begroeten en verder kennis
maken met de andere leden van het
bestuur.
Op maandag 13 november waren leden van de mandaggroep bezig met
het verwijderen van vlier.

Paddenstoelen ? (foto Rini)
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Zaterdag 2 december onze 7e vrijwilligers dag zijn 6 mensen ons komen
helpen.

Chris en Nico verwijderen vlier (foto Rini)

Donderdag 16 november hebben Rut
en Rini een bezoek gebracht aan de
beursvloer, een activiteit van vrijwilligersorganisaties, de Gemeente en het
bedrijfsleven in en om de stad. De vrijwilligers vragen om goederen en diensten en de bedrijven kunnen die invullen. Maw. Een bedrijf levert hout aan
de eendenkooi voor een X-bedrag en
de eendenkooi zorgt voor een rondleiding aan dat bedrijf als tegen prestatie.

Dauw op een spinnenweb (foto Rini)

Zaterdag 16 december onze 8e vrijwilligers dag waren 5 mensen aan het
werk in de kooi.
Op maandag 18 december de laatste
werkdag van de maandaggroep van
2017. Bij aankomst bleek een boom
over de sloot te liggen aan de zuidzijde. Besloten werd om dat gezamenlijk op te ruimen.

Rut tijdens de beursvloer (foto beursvloer)

Zaterdag 18 november onze 6de vrijwilligers dag waren 7mensen aanwezig.

De maandaggroep (foto Marga)

De maandaggroep werd tijdens de koffie verrast door Marga. Zij bracht namens het bestuur een Kerstpakketje
als dank voor een jaar actief in de kooi
aanwezig te zijn en het begaanbaar
houden van de kooi.
Het makhok (foto Rini)
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De Kersttafel (foto Marga)

Zaterdag 30 december onze laatste
werkdag van 2017 een natte en regenachtige dag waren we met 5 mensen in
de kooi. Het weer nodigde niet uit om
te gaan werken. Besloten werd om met
de koffie te beginnen en dan een
rondje door de kooi te maken. Tijdens
dit rondje en het bekijken van beversporen werd het droog en besloten we
om enkele bomen ( wilgen) te gaan beschermen tegen bevervraat.

Geweizwam (foto Marga)

Kooi in ochtendzon (foto Rini)

Beverburcht in aanbouw ( foto kooi)

Herfst in de kooi (foto Rini)
Beverburcht met bever(s) (foto kooi)
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Belangrijk nieuws:
Zondag 7 januari 2018 rondleiding om 10.00 u.
Zaterdag 13 januari 2018 werkdag voor belangstellende van 9.00 u tot 12.00 u.
Zaterdag 27 januari 2018 werkdag voor belangstellende van 9.00 u tot 12.00 u.

Bevervraat
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 bankrekeningnummer, t.n.v. Stichting Eendenkooi Maaspoort
Bestuur: Stichting Eendenkooi Maaspoort
Peter Ranke
Penningmeester
Rini Groeneveld
Contact Vrijwilligers
Anneke Hendriks
Lid
Rut Stokman
Voorzitter
Teun Kelderman
Secretaris
Marga van Dijk
Lid

IBAN: NL70 RABO 0144536846
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl
E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854
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