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Dit is de negende nieuwsbrief van de Stichting Werkgroep Eendenkooi 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 even weten. 
 
 
 
 

Actualiteiten 

 In juli vonden we op maandagmor-
gen, onze vaste werkdag, een ge-
broken ladder in de sloot bij de in-
gang. Vermoedelijk zijn er lieden 
geweest die buiten de gestelde 
uren een bezoek aan de kooi heb-
ben willen brengen. 

 Op een maandagmorgen in juli 
heeft de wijkmanager , Manon 
Karssen, van maaspoort een be-
zoek aan de eendenkooi ge-
bracht.Op deze wijze heeft zij kun-
nen zien wat wij samen met veel 
vrijwilligers tot op heden van de 
kooi gemaakt hebben. 

 

 

 Een groep dames van tennisver-
eniging Asmunt heeft op 11 augus-
tus een uitstapje naar de kooi ge-
maakt voor een rondleiding. 

 

 
                Foto ontvangen van een van de dames 

 

 OP 21 augustus zijn ongeveer 40 
medewerkers van het waterschap 
AA en Maas ons in de kooi komen 
helpen met werkzaamheden in het 
kader van sociaal bezig zijn in de 
maatschappij. Ongeveer 350 me-
dewerkers hebben deze dag op 



veel plaatsen hand en spandien-
sten gedaan. 

    

  
             Het uitgraven van de paddenpoel. 

 Op onze eerste maandag werkdag 
in september konden we een nieu-
we jonge kracht verwelkomen.Het 
is Anne Seuren en de eerste vrou-
welijke vrijwilliger van deze 
groep.Wij hopen dat zij ons 
een.lange tijd kan ondersteunen. 

 In september is ook het nieuwe 
schooljaar weer begonnen voor de 
studenten van de HAS.En voor een 
groep van hen begint hun studie in 
en om de eendenkooi.De WEM 
verzorgt op deze morgen een ex-
cursie door de kooi. 

 

        .  

 

 Tijdens de dag van het park in het 
voorjaar gehouden hebben we de 
gemeente uitgenodigd voor een 
bezoek aan de kooi.Wethouder Jet-
ty Eugster heeft die uitnodiging aan 
genomen en een afspraak met ons 
gemaakt 

 

   

 

Vandaag 19 september bracht zij een 
bezoek aan de kooi ,samen met de 
stadsecoloog Johan Meesen. 

 

 De laatste zaterdag van september 
was een schitterende zonnige 
dag.Het was ook onze opendag 
aan het begin van een nieuw sei-
zoen.Veel mensen kwamen een 
bezoek aan de kooi brengen om te 
zien en te beleven wat een schitte-
rend stukje natuur zij in hun woon-
omgeving hebben. 

 

 

Allen hartelijk dank voor uw bezoek.U 
hebt 4 gidsen 4 uur laten rondgaan 
door de kooi.Wij hebben genoten van 
het weer en van uw belangstelling.Wij 
hopen weer te zien op een van onze 
werkdagen of in maart op de opendag. 

 

 Van de ree hebben wij al enkele 
weken geen sporen meer gevon-
den. 



 Wel hebben we na maanden tijdens 
de opendag weer 2 ijsvogels ge-
zien.Tijdens de opendag hebben 
we het plan naar buiten gebracht 
om een ijsvogel broedwand te ma-
ken.

 

 Nu het winterseizoen weer start 
hopen we verder te kunnen met het 
afwerken van pijp 3. De eerste 
proefbogen zijn geplaatst om erva-
ring op te doen voor de hele pijp. 

 

 
 
 
 
 

Weetjes? 

 

 

 
 

 

 

                                             Hoe heet ik ? 
 

 

 

 



 

 

 

Hieronder vindt u de vrijwilligersdagen voor het nieuwe seizoen. 
 
 
Zondag            12-10-2008               Vrijwilligers 
Zaterdag          01-11-2008               Landelijke natuurwerkdag 
Zaterdag          22-11-2008               Vrijwilligers 
Zondag            07-12-2008               Vrijwilligers 
Zaterdag          20-12-2008               Vrijwilligers 
Zondag            11-01-2009               Vrijwilligers 
Zaterdag          24-01-2009               Vrijwilligers 
Zondag            08-02-2009               Vrijwilligers 
Zaterdag          21-02-2009               Vrijwilligers 
Zaterdag          07-03-2009               Vrijwilligers 
Zaterdag          14-03-2009               Rondleidingen en sluiting seizoen 
 
 

 
 
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 
T. Boudewijns  Penningmeester 
A.H Drese 
F.J.P. v.d. Gevel 
M.Groeneveld 
Vacature       Secretaris 
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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