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Nieuwsbrief nummer 21,sept. 2011 
Stichting Eendenkooi Maaspoort 

 

         
 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief onder de naam van Stichting Eendenkooi Maaspoort (SEM) . 
Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang, de werkzaamhe-
den, maar ook van actuele en historische wetenswaardigheden. 
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het ons weten. 
 
 

Actualiteiten 

 

Begin juli zijn wij bezocht door de mili-
eupolitie n.a.v. een klacht over het 
vangen van een buizerd en andere 
overtredingen die waren aangemeld 
door een oud medewerker van de kooi. 

Mogelijk dat deze persoon uit rancune 
heeft gehandeld. 

Wij hebben de milieupolitie een rond-
leiding door de kooi gegeven en de 
ware toedracht ter plaatse uitgelegd. 

Wat was er voor af gegaan.Op maan-
dagmorgen was de vaste groep me-
dewerkers in de kooi gekomen voor 
het wekelijkse onderhoud en troffen in 
vangpijp 3. 

 
De buizerd in zijn benarde situatie 

 een buizerd aan. Deze was verstrikt in 
het net dat over de pijp is aangebracht, 
zoals dat hoort te zijn.  

 

Zij hebben deze vogel uit zijn benarde 
positie verlost en i.o.m de politie con-
tact gezocht met de dierenambulance, 
welke de buizerd hebben meegeno-
men en verzorgd en hem na enkele 
dagen nabij de kooi in goede conditie 
los gelaten.  

 

 
De gewonde en vermoeide buizerd  
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Dierenambulance op weg de buizerd  

De milieupolitie heeft geen onrechtma-
tigheden gevonden en waren enthou-
siast over ons werk en willen graag 
met alle collega’s een bezoek bren-
gen,om  zo kennis te nemen omtrent 
de werkwijze in een eendenkooi. 

 

Tijdens de storm van eind juni zijn uit 
enkele populieren en essen grote stu-
ken hout gewaaid, deze zijn door vrij-
willigers van de maandaggroep veilig 
gesteld. 

 

 
Zwaar werk om het  hout veilig te stellen 

 

In augustus is de naam van de WEM 
veranderd in SEM en dat staat voor: 
Stichting Eendenkooi Maaspoort. 

 

Op 8 september heeft de eerste ver-
gadering onder de nieuwe naam plaats 
gevonden en was ook de start van ons 
winterprogramma. 

Tijdens het monumenten weekend van 
11 september hebben wij opendag ge-

houden. Helaas konden wij niet mee-
doen met het  programma van monu-
mentendag, oorzaak de eendenkooi 
paste niet in het thema van dat week-
end, jammer. Maar toch hebben nog 
ruim 100 personen genoten van dit  
unieke herbestemde monument in de 
wijk maaspoort. 

 

 
Anneke geeft een rondleiding tijdens de opendag 

 

Op 17 september hebben enkele vrij-
willigers van de eendenkooi de Vrijwil-
ligersdag van het Brabants Landschap 
te Nuenen bezocht en genoten van 
een gevarieerd programma. 

 

 

De gids vertelt over van Gogh en zijn liefde voor het land-
schap 

 

Tijdens een bijeenkomst, georgani-
seerd door wethouder Bart Eigeman,in 
de HAS op 20 september. Waren veel 
natuurorganisaties bijeen om te onder-
zoeken wat zij voor elkaar kunnen be-
tekenen. Van SEM waren 2 bestuurs-
leden aanwezig. 
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 Op 24 september was de eerste vrij-
willigersdag van het nieuwe seizoen. 
Even als vorig jaar hebben leden en 
jongeren van Rotary ’s-Bosch ons on-
dersteund en bijgestaan door andere  
vrijwilligers. Er is groot onderhoud ge-
pleegd aan de westzijde van de kooi-
plas.  

 

 
Leden van de Rotary club bezig met het verwijderen van 
riet 

 

Binnen een week hadden wij een 
groep mensen van DAS verzekeringen 
in de kooi om werkzaamheden te 
doen. Zij hebben de oostzijde van de 
plas opgeschoond. 

 

 
Vier sterke DAS mannen verwijderen een berk 

 

Gelijktijdig met het bezoek van DAS 
aan de kooi heeft een ander bestuurs-
lid, de cursus werken met jongeren, 
voor hun maatschappelijke stage in het 
groen, gevolgd  

 

 

   

 

De stand van de barometer : 

op 31september : 4140 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties :tbv Het Kooihuis op Rabobank rek-
nr.144536846,o.v.v Stichting Eendenkooi 
Maaspoort  ´s-Hertogenbosch 
 

De volgende groepen hebben ons 
reeds ondersteund bij het omhoog 
stuwen van de barometer. 
 
Omron 
Bewoners Wibouthof 
Rotary ’s-Hertogenbosch 
Frans van Uden huis 
Bezoekers opendag sept.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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De Rotary club actief  met zagen                                       

 

 

en DAS kruit maaisel weg  

 

 

 

 

 

 

 

  
. 
PS: Indien U geen belangstelling heeft om onze nieuwsbrief te ontvangen, laat ons dat even weten. 
 

 
 
 
 
 

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 bankrekening nummer, t.n.v. Stichting  Eendenkooi Maaspoort 

Bestuur  : Stichting Eendenkooi Maaspoort 
T. Boudewijns  Penningmeester 
F.J.P. v.d. Gevel                     Lid 
M.Groeneveld                         Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks                              Lid 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
S.Wiegersma                          Secretaris 
 

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

                                                                            E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl 
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 

 


