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Dit is de zevende en de eerste in 2008 nieuwsbrief van de Stichting Werkgroep Eenden-
kooi Maaspoort (WEM). 
Wij willen deze nieuwsbrief een aantal keren per jaar uitbrengen om onze vrijwilligers op 
de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden, maar ook van actuele 
en historische wetenswaardigheden. 
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het ons even weten. 
 
 

Actualiteiten 

 Op 4 januari hebben Rut en Rini de 
bestelde schouw bij Arie van de 
Graaf opgehaald. 

 
Gereed voor vertrek 

 Bij de Fam.de Coenraad hebben 
we de schouw mogen stallen om te 
bewerken.Daarvoor nogmaals onze 
dank. 

 

 In januari zijn er 2 vrijwilligersdagen 
geweest waarop enkele mensen 
ons weer ondersteund hebben bij 
diverse werkzaamheden. 

 

 

 De werkzaamheden aan de rietmat-
ten bij pijp 3 geven hoop dat we dit 
in 2008 mogelijk kunnen afronden. 

 

 Carnavalszaterdag werkdag in de 
eendenkooi, werden we verrast 
door een stevig pak sneeuw ’s 
morgens.Dat zou later hele mooie 
plaatjes in de kooi opleve-
ren.Jammer dat velen dit niet heb-
ben gezien. 

 
Winter in de kooi 

 

 Op deze dag hebben we ook de 
schouw naar de kooi gehaald. 

 
De schouw in de kooi. 



 Namens de WEM hebben Gayo en 
Rini een bezoek aan de gemeente 
gebracht ivm met het aanvragen 
van subsidie en om een toelichting 
te gegeven op de werkzaamheden, 
zoals in het jaarverslag zijn ver-
woord. 

 

 De ijsvogel is meerdere malen op 
de kooiplas gezien.Om te proberen 
deze vogel op of rond de plas te 
behouden hebben we een broed-
wand gemaakt. 

 

 

 Ook is de eekhoorn weer waarge-
nomen. 

 

 Van de gemeente hebben we 16 
KUB., houthaksel gehad. Dat is 
door enkele vrijwilligers op 2 dagen 
de kooi in gereden en uitgestrooid 
op de paden. 

 

 

 
 

De laatste kruiwagens 

 

 

 OP zaterdag 15 maart was onze 
seizoensluiting met rondleidin-
gen.Ruim 90 mensen hebben onze 
oproep gehoord en zijn komen kij-
ken naar dit mooie stukje cultuur en 
natuur in ’’s-Hertogenbosch.Er wa-
ren ook mensen van buiten de stad 
een kijkje komen nemen. 

 

 
Bezoekers tijdens de opendag 

 

 4 Gidsen hebben de rondleidingen 
van ongeveer 1 uur verzorgd en 
andere vrijwilligers hebben voor 
ontvangst van de bezoekers zorg 
gedragen of demonstratie rietmat-
ten maken laten zien. 

 

 Namens de Werkgroep alle men-
sen bedankt voor Uw bezoek en 
ook dank aan de vrijwilligers die 
deze dag hebben ondersteund. 

 

 De komende maanden kunt u ons 
tegenkomen bij de dag van het park 
en bij maaspoort presenteert zich. 

 

 Ook beginnen nu de bomen uit te 
lopen, zodat het frisse jonge groen 
te voorschijn komt. 

 

 

 

 De WEM heeft het voornemen om 
een speciale dag in september in 
de kooi te houden.Zodra wij meer 
informatie hebben zullen wij u op 
de hoogte houden middels nieuws-
brief of extra mailing. 



 

 

 

 

PS. Indien u geen belangstelling heeft betreffende informatie over het werk wat wij 
doen laat ons dat even weten. 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort en verschijnt onregelmatig. 
Redactie Rini Groeneveld . 

Kopij 
Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail:rini.groeneveld@home.nl 

Doelstelling 
De Stichting WEM 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 zeven kernleden en een aantal vrijwilligers uit Maaspoort, maar er komen ook vrijwilligers uit andere wijken en 
plaatsen in 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. Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 

Bestuur Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 
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M.Groeneveld 
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G.G. Schreiber 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
 

Bank: RABO – 14 45 36 846 
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl 

E-mail:: eendenkooi-maaspoort@zonnet.nl  
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 
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