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We hebben in 2016 veel gedaan en beleefd tijdens onze 

werkzaamheden in de Kooi van Pen.  Het werk stond dit jaar in het 

teken van grote klussen, zoals beschoeiing aanleggen en de 

voorbereiding van het nieuwe makkehok. Maar ook het normale 

onderhoud werd goed opgepakt zoals het herstel van enkele 

vangpijpen.  

Naast het werk in de eendenkooi is er ook veel werk achter het 

bureau gedaan, zoals de ontwikkeling van onze eigen website, een 

beleidsplan is gemaakt, de aanvraag voor de ANBI-status en een 

beheerplan voor de eendenkooi was aan het eind van het jaar in 

een ver gevorderd stadium. Hiernaast werd de Facebook-pagina 

regelmatig geactualiseerd. 

Er is ook aandacht voor educatie, zo zijn er verschillende stagiaires 

geweest, soms voor één keer, maar ook voor langere tijd, zoals 

Geert, die een half jaar 1x in de maand op de zaterdag kwam. 

Als bijscholing zijn we op werkbezoek geweest in de eendenkooi 

van onze ‘oude leermeester’ Wim ten Klooster in Sint Nicolaasga.  

Verder is er voorbereidend werk gedaan voor een workshop 

korvenvlechten voor de vrijwilligers, gepland in februari 2017. 

Hebben we een nieuwe techniek voor rietmatvlechten ingevoerd, 

geïnspireerd door rietdekkers. In het kader van veilig werken zijn 

alle machines dit jaar door Staatsbosbeheer gekeurd en is er een 

cursus ‘Hulpverlening Geisoleerde Arbeid’  in voorbereiding voor 

2017. 

Voor de saamhorigheid in de vrijwilligersgroep van 27 personen 

wordt er af en toe een activiteit georganiseerd samen met de 

partners. Dit jaar kwam de jagersfamilie ‘Vaartjes’ uit Wetering in 

de Kooi van Pen op bezoek. Naast een prachtige inleiding van 

Hendrik Vaartjes over de beheerjacht in de streek werden we ook 

verwend met heerlijke ganzenhapjes van moeder Grietje Vaartjes.  

Voor promotie van vrijwilligerswerk hebben we in augustus met 

een kraam op de jaarmarkt van Scheerwolde/Wetering gestaan. Er 

werd naast algemene informatie over vrijwilligerswerk in de 

eendenkooi ook een demonstratie eendenkorven vlechten 

gegeven. Het promotiewerk leverde in 2016 weer 6 nieuwe 

vrijwilligers op!  

 

Helaas hebben dit jaar van twee vrijwilligers afscheid moeten 

nemen, vanwege hun hoge leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 



Het resultaat van de werkzaamheden hebben we dit jaar aan 200 

belangstellenden kunnen laten zien tijdens de buurtexcursies in 

november. Hiernaast zijn er meer dan 50 personen rondgeleid door 

de eendenkooi, zoals het ‘Medische wandelgenootschap’, de 

‘Vrienden van de Krim’, medewerkers van Bezoekerscentrum De 

Wieden tot een delegatie van Foreco Dalfsen 

Financieel zijn er in 2016 grote én kleine sponsoren geweest. Hout 

van Foreco Dalfsen, sinds dit jaar onze grootste sponsor ‘ooit’, waar 

we ontzettend blij mee zijn!  

Verder worteldoek van Holland Visscher, een punter van 

Botenbouw Wetering, subsidies van de Armvoogdijen van 

Scheerwolde en Muggenbeet en veel gulle giften bij de Open Dagen 

voor buurtbewoners en belangstellenden.  

Daarnaast konden we vaak gebruik maken van de materialen van 

Aannemersbedrijf Muis en Martin Mulder uit Wetering. Verder is de 

inbreng van Staatsbosbeheer De Weerribben onmisbaar. 

Op traditionele wijze werd het jaar weer afgesloten met een 

heerlijke snertmaaltijd en hierbij werd ons nieuwste 

relatiegeschenk gepresenteerd: het PenNeutje 

 

 

 

 

Het was een prachtig jaar waar we als vrijwilligergroep van 27 personen ons met hart en ziel hebben ingezet, wat 

resulteerde in de hoogste prijs die we als vrijwilligers kunnen halen. In december mochten we namelijk ‘De taart 

van de week’ in ontvangst nemen, op initiatief van een enthousiaste buurtbewoner.  

Erica Zwanenburg 

voorzitter Stichting Vrijwilligersgroep Kooi van Pen 

 
 

 

 

 

 


