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In het jaar 2017 is het honderd jaar geleden dat de ‘Nieuwe kolk’ met
haar 6 vangpijpen als tweede kooiplas in de Kooi van Pen in gebruik is
genomen door de familie Pen. Daarom is er dan ook door de vrijwilligers
speciaal op deze plek hard gewerkt, zoals de renovatie van de vangpijp
‘De Kromme’, onderhoud aan brug, paden en vangpijpen rondom deze
kooiplas, aanleg van beschoeiing bij de toegangsvaart en het verbeteren
van de vlechtplaats voor eendenkorven bij de ‘Soos van Koos’, één van
de oude kooihuisjes bij de ‘Nieuwe kolk’.
In de rest van de Kooi van Pen is dit jaar natuurlijk ook veel gedaan: het
nieuwe makkehok in de ‘Oude kolk’ krijgt steeds meer vorm en de
voorbereidingen voor de renovatie van een vangpijp bij de ‘Oude kolk’
lopen goed.
Maar ook het normale onderhoud werd opgepakt zoals bijvoorbeeld het
herstel van storm- en sneeuwschade aan enkele rietschermen en
vangpijpen; verwijderen van omgevallen bomen; afvlakken van een
ringvaart; vlechten van de eendenkorven; maaien van de paden en
zitwallen; weghalen van de opgroeiende planten bij rietschermen en in
vangpijpen. En niet te vergeten het gezamenlijk jaarlijkse werk in het riet
bij Ossenzijl, dat is altijd feest!
Naast het werk in de eendenkooi is er ook veel bureauwerk gedaan. In
januari is het beheerplan voor de Kooi van Pen door een stagiaire van
Staatsbosbeheer afgerond. Naar aanleiding hiervan is in november door
de Stichting een werkplan 2017-2018 gemaakt, waar in staat welke
werkzaamheden waar zijn gepland in de Kooi van Pen. Tevens is
aangegeven hoe intensief deze werkzaamheden zijn. Het werk is
gespecificeerd in licht tot zware werkzaamheden en welke eisen hieraan
gesteld zijn qua ervaring, certificaten e.d.
In februari heeft de Stichting -na een jaar lang ‘onderhandelen’ bij de
belasting- zowel de status 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) als
de culturele ANBI status gekregen. Dit met terugwerkende kracht vanaf
de datum van oprichting 11 augustus 2015! Bij donaties of giften is nu
dus een extra giftenaftrek bij de belasting mogelijk.
Er is een logo gemaakt voor een brandmerk van de Stichting. De
materialen van de Stichting kunnen nu herkenbaar gebrandmerkt
worden met dit logo en het logo wordt gebruikt bij documenten en social
media.
De website van de Kooi van Pen wordt goed bezocht (3405 bezoekers –
dec 2017) en de Facebook-pagina voldoet uitstekend om de actuele
berichten te plaatsen. De Facebook-pagina heeft 312 volgers in 2017 en
46% hiervan komt uit de gemeente Steenwijkerland. Het doel om
bekendheid en draagvlak te krijgen in de streek voor het werk in de Kooi
van Pen wordt hiermee zeker gehaald.

Er is ook dit jaar aandacht voor educatie, zo zijn er verschillende
stagiaires geweest, hebben 20 Junior Rangers (jongeren 12 t/m 21 jaar)
werkzaamheden gedaan in de eendenkooi en hebben 14 vrijwilligers een
workshop eendenkorven vlechten gehad.
Enkele vrijwilligers hebben tevens een bijscholing ‘Gebruik van de
kettingzaag’ gehad. In het kader van veilig werken zijn alle machines dit
jaar weer door Staatsbosbeheer gekeurd en is de veiligheidskleding door
Staatsbosbeheer aangevuld voor de zagers en gebruikers van
bosmaaiers.
Voor de saamhorigheid in de vrijwilligersgroep wordt er één keer per jaar
iets georganiseerd samen met de partners. Dit jaar zijn we onder leiding
van Staatsbosbeheer op bezoek geweest bij de prachtige
‘Kievitsbloemen’ bij Hasselt en na een leuke enerverende vaartocht werd
de middag afgesloten met een gezellig buffet bij
‘Live cooking restaurant de Combuijs’ in Zwartsluis.
Tussen de werkzaamheden door zorgen de vrijwilligers zelf dat er
regelmatig wat lekkers bij de ‘schaft’ werd geregeld, zoals taarten,
koeken, worsten en dit jaar stond aan top: de zelfgerookte zalmforel van
één van de vrijwilligers. Het jaar 2017 is met de vrijwilligers zoals
gebruikelijk afgesloten met een heerlijke snertmaaltijd.
Voor promotie van vrijwilligerswerk in de eendenkooi hebben we in
augustus met een kraam op de jaarmarkt van Scheerwolde/ Wetering
gestaan. Er werd naast informatie over vrijwilligerswerk in de
eendenkooi en een quizvraag ook een demonstratie eendenkorven
vlechten gegeven. Het promotiewerk leverde in 2017 weer 4 nieuwe
vrijwilligers op! Er zijn dit jaar geen vrijwilligers gestopt, dus bestaat de
hele groep in 2017 uit 31 personen (en 3 kooihondjes...).
Vanuit de media was er dit jaar veel aandacht voor de Kooi van Pen.
Interviews met de Stentor, RTV Oost en veel video’s en berichten in
verschillende media gaven belangstellenden een kijkje in het ‘Best
bewaarde geheim van Overijssel’… De Kooi van Pen is gesloten voor
publiek, alleen voor speciale gelegenheden is het mogelijk om onder
begeleiding de eendenkooi te bezoeken.
Zo hebben de vrijwilligers tijdens de twee ‘Open dagen’ het resultaat van
hun werkzaamheden in de eendenkooi aan 200 belangstellenden kunnen
laten zien. Meer konden er ook niet mee! Deze mogelijkheid werd erg
gewaardeerd door de mensen uit de streek én ver daar buiten.
Hiernaast zijn er in 2017 ca 155 personen in 7 groepen door de
vrijwilligers rondgeleid door de eendenkooi, zoals o.a. een delegatie van
‘hoofdsponsor’ Foreco Dalfsen, de landelijke rietsnijders vereniging en de
gemeenteraad en B&W van de gemeente Steenwijkerland.
Erg trots zijn we op onze speciale ‘sponsortocht’ die begin mei is
georganiseerd voor de sponsoren van de Kooi van Pen, voor het eerst
was het toen ook mogelijk dat vier rolstoelgebruikers in de eendenkooi
op bezoek waren.

Nieuw dit jaar is het geven van lezingen over de Kooi van Pen. Dit jaar
zijn er door de vrijwilligers aan twee groepen lezingen gegeven aan in
totaal 95 personen.
Financieel zijn er in 2017 grote én kleine sponsoren geweest. Er hebben 9
bedrijven in ‘natura’ gesponsord, zoals levering van hout, palen, verf,
epoxy, straattegels, eendenvoer e.d. Verder zijn de jaarlijkse subsidies
van de Armvoogdijen van Scheerwolde en Muggenbeet ontvangen,
waarmee zij een bijdrage hebben geleverd aan de aanschaf van een
nieuw ponton dit jaar.
Hiernaast zijn er veel giften door buurtbewoners en belangstellenden
geweest bij de rondleidingen en Open Dagen waarmee o.a. een
brandmerk en een terrasverwarmer voor de eendenkorfvlechters is
aangeschaft. Sinds dit jaar heeft de Stichting 10 donateurs, die jaarlijks
een bijdrage leveren en verder is de inbreng van Staatsbosbeheer De
Weerribben uiteraard onmisbaar!
Het was een jaar waar de hele vrijwilligersgroep zich weer van haar beste
kant heeft laten zien als gastheer/vrouw van de Kooi van Pen. Iedereen
zet zich verder op zijn/haar eigen manier in tijdens de werkzaamheden,
met alle ervaring en kennis die ze hebben. Als groep lukt het dan ook
prima om zo samen de Kooi van Pen te onderhouden én te behouden als
cultureel erfgoed.
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