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Nieuwsbrief nummer 25,oktober 2012 

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
In dit Jubileumnummer doen wij U verslag van veel activiteiten,die plaats vonden in de 
Eendenkooi Maaspoort. Met als hoogtepunt het in gebruik nemen van het kooihuis. De 
opening werd verricht door Wethouder R.Schouten in het bijzijn van Sponsoren en Vrij-
willigers.  
 
 

Actualiteiten 

 

Op 4 juli bracht Wethouder R.Schouten 
een oriënterend bezoek aan de Een-
denkooi Maaspoort. 

De vrijwilligers van de Heemtuin brach-
ten een middag door in de kooi met 
een rondleiding en een gezellige afslui-
ting voor hun medewerkers onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

 

  

Vrijwilligers Heemtuin 

Ook werden wij die dag verrast door 
een illegale toegang die een maat-
schappelijke stagiaire had ontdekt. 

Door enkele vrijwilligers is deze toe-
gang  verwijderd. 

 

 

De illegale toegang 

 

Vrijdag 13 juli was een extra werkdag 
in de eendenkooi, een vrijwilliger trof 
op de brug een onbekend persoon aan 
en vroeg hem wat hij kwam doen. Een 
snauw was het antwoord en hij ver-
dween. Bij het openen van de poort 
was de boodschap duidelijk en smake-
loos. 
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De achter gelaten boodschap 

 

Verder werd er die dag hard gewerkt 
aan de afwerking van het kooihuis. 

 

 

Vaste vrijwilligers (Mario en Nico) maken het 
straatwerk 

Begin augustus heeft Rut een rondlei-
ding gegeven aan de vrijwilligers van 
de eendenkooi van Haarzuilen (Na-
tuurmonumenten). 

 

Anneke heeft een rondleiding gegeven 
in het kader van familiedag. 

 

Doordat de brug was gaan zakken, kon 
deze niet meer op zijn steun komen. 
Door een medewerker van de gemeen-
te van afd.Openbare Ruimte is dit pro-
bleem verholpen. 

 

Het repareren van de brug 

 

Op 7 september was het een heel bij-
zondere dag. Na bijna 2 jaar van voor-
bereiden en het verzamelen van dona-
ties en bouwen aan het kooihuis door 
leerlingen van het bouwhuis en daarbij 
ondersteund door  vrijwilligers was de 
dag gekomen om het kooihuis officieel 
te open. Daarvoor was Wethouder 
R.Schouten uitgenodigd.. 

 

 

Onthulling van het sponsorbord door de Wet-
houder en de voorzitter van de Eendenkooi, 

 

Hierna werden de bezoekers uitgeno-
digd voor een wandeling door de kooi 
naar het kooihuis onderweg genietend 
van een mooi overzicht op de kooiplas. 
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Een wandeling door de kooi richting kooihuis 

 

Bij het kooihuis aangekomen werd de 
sleutel door Bouke, de maatschappelij-
ke stagiaire, overgedragen aan de 
Wethouder. 

 

 

Overhandiging van de sleutel door Bouke. 

Daarna volgde de officiële opening van 
het kooihuis en konden de genodigde 
het werk bewonderen. 

 

 

De Wethouder neemt het kooihuis in gebruik 

Ook werd door de gemeente nog een 
cheque overhandigd als aanvulling op 
de bouwkosten. 

 

 

 

Na de opening van het kooihuis werd 
iedereen uitgenodigd om mee te gaan 
naar het jeugdgebouw De Poort voor 
koffie en een drankje. Tevens werd 
daar een diashow vertoond van het 
hele bouwproces. 

 

Op zaterdag 8 september vertegen-
woordigde Anneke de Eendenkooi bij 
de opening van de Ekartweide in  
Maaspoort. En men vindt deze aan de 
Sluisweg. 

 

Zondag 9 september opendag op de 
eendenkooi, gelijktijdig met monumen-
tendag. Vandaag konden de bezoe-
kers tijdens de rondleidingen het kooi-
huis bewonderen. 

 

 

Het kooihuis wacht op bezoek 
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Interieur van het kooihuis  

 

Voor de rondleidingen in de kooi was 
veel belangstelling. Deze dag pas-
seerde ruim 160 volwassene en kinde-
ren de poort om naar de verhalen van 
de gidsen te luisteren. 

 

 

Ton geeft uitleg bij het insectenhotel 

 

Op 22 september was onze eerste 
werkdag voor vrijwilligers.15 Mensen 
zijn ons komen helpen om de achter-
stand van het onderhoud weg te wer-
ken. Veel werk was blijven liggen ivm 
het bouwen en afwerken van het kooi-
huis. Ook de Rotaryclub West zou de-

ze dag ons komen helpen, maar he-
laas hebben zij afgezegd. 

 

Op dezelfde dag hebben 3 vrijwilligers 
van de eendenkooi deelgenomen aan 
de activiteiten van het Brabants Land-
schap ter gelegenheid van hun 80 jarig 
bestaan in Fort Altena te Sleeuwijk. 

 

Op 27 september hebben wij in sa-
menwerking met Mooi zo, Goed zo een 
werkdag voor provincie ambtenaren 
van de afd.jeugdzorg georganiseerd. 

 

 

Provincie ambtenaren ontdoen de west zating 
van brandnetels en bramen 

Ook op 27 september, maar dan aan 
het eind van de middag, hebben wij 
voor medewerkers van de gemeente 
van de afd.Openbare ruimte rondlei-
dingen gehouden. Ongeveer 120 me-
dewerkers hebben aan deze activiteit 
deelgenomen. 

 

 

Medewerkers van de gemeente tijdens de 
rondleiding bij pijp 4 
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Sponsoren en vrijwilligers voor de kooi 

 

 

 

Gezellig samen zijn na de opening 

 

                        

 

Een gelukkige voorzitter   

 

                

 

De laatste dia van de diashow 

 

 

        

 

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 
M.Groeneveld                         Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks                              Lid 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
Vacature                                 Secretaris 
Vacature                                 Lid 
 

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

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


