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Nieuwsbrief 27, april 2013 

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de eerste nieuwsbrief van 2013. Waarin U kunt lezen wat er de afgelopen 
maanden in de kooi heeft plaats gevonden..  
 
 

Actualiteiten 

 

Op zaterdag 5 januari hebben 45 men-
sen gebruikt gemaakt van de mogelijk-
heid om onze eerste winterrondleiding 
bij te wonen. De rondleiding startte om 
klokslag 10.00 uur. 4 Gidsen hebben 
de rondleiding verzorgd. 

 

 

Tijdens de winteropenstelling 

 

Citaat van Thijs 

 

           De jongste bezoeker vandaag 

Tijdens de werkdag van 12 januari 
heeft Peter Twisk de vleermuizenkas-
ten gecontroleerd en tijdens deze con-
trole bleek dat een kast bewoond was 
door een ruige-dwergvleermuis. 

 

De bewoonde vleermuizenkast 
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De afgelopen maanden hebben wij 
veel sneeuwdagen gehad en dat le-
verde enkele mooie foto’s op. Hieron-
der een impressie. 

 

 

De bevroren en besneeuwde kooiplas 

 

Insectenhotel in de sneeuw 

Zaterdag 9 maart was onze laatste 
werkdag van het seizoen met vrijwilli-
gers. Er waren vandaag 9 mensen 
aanwezig en onder hen ook 3 maat-
schappelijke stagiaires. Omdat het de 
hele morgen regende was de riet-
schuur een goede schuilplaats tijdens 
de koffie. 

 

 

Koffietijd  in de rietschuur 

Vandaag waren 2 stagiairs vuil uit de 
buitensloot aan het halen en daarbij 
troffen zij slachtafval in plasticzakken 
aan. Hiervoor hebben wij de politie 
gewaarschuwd en die hebben enkele 
kenmerken meegenomen en mede-
werkers van BOR hebben de zakken af 
gevoerd. 

 

 

 

 

Anneke met een shirt van NL Doet 

 

Zaterdag 16 maart was het de dag van 
NL doet. Voor het planten van fruitbo-
men en wilgen hadden rond  9.00 uur 
25 mensen zich gemeld. 

 

 

Eerste handeling, gezamenlijk 1 fruitboom 
planten in het kader van NL Doet. 
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Henk gaat met collega’s van Hager essen 
vervangen. 

 

 

Rut gaat met de overige mensen wilgen plan-
ten. 

 

 

Ook een gezamenlijk koffiemoment mag niet 
ontbreken. 

 

Zaterdag 23 maart, is volgens de ka-
lender een lentedag. Maar niet deze 
zaterdag het was een koude en gure 
winterdag mede veroorzaakt door een 
stevige oosten wind die door de kooi 
blies. Ondanks deze barre weersom-
standigheden waren toch 8 volwasse-
ne en 5 kinderen komen kijken en luis-
teren naar wat er te zien en te horen 
viel. Helaas konden wij, de gidsen, on-
ze gasten niet een mooie rondleiding 

geven ivm met de eerder genoemde 
omstandigheden. Ook het Brabants-
dagblad bezocht de kooi en hun ver-
slag was te lezen via internet. 

 

 

 

Een van de acht bezoekers kwam met haar 
kinderen kijken 

 

 

Anneke laat twee dames het kooihuis bewon-
deren 

 

 

Rut doet zijn verhaal aan een echtpaar met 2 
kleine kinderen 
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Ook was er deze periode sprake van 
verlies en winst in de kooi. Onze pen-
ningmeester Ton Boudewijns was ge-
dwongen door omstandigheden zijn 
activiteiten voor de kooi te stoppen. 
Hiermee verloren wij een zeer gewaar-
deerde collega met veel kennis. 

Ton hartelijk dank voor de jaren dat je 
de kooi met je kennis hebt mogen on-
dersteunen. 

De winst was dat , mede door NL Doet, 
een nieuwe penningmeester zich aan-
melden in de persoon van Peter Ranke 
en hij brengt evenals zijn voorganger 
de nodige kennis van het bankwezen 
mee. En maakt vanaf 1april 2013 deel 
uit van het bestuur. 

 

 

 

 

Peter Ranke bij NL Doet 

 

Op maandag 25 maart troffen wij onze kooi zo aan. 

Door de sterke oostenwind gepaard met flinke vlagen heeft de tent de nodige schade 
opgelopen. 
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Noteer 7 juli in Uw agenda 

 

Dan houden wij onze eerste zomerrond-
leiding in de Eendenkooi. 

Om 10.00 uur precies wordt er  

gestart onderleiding van een gids. 
 
 
 
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 
Peter Ranke          Penningmeester 
M.Groeneveld                         Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks                              Lid 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
Vacature                                 Secretaris 
Vacature                                 Lid 
Wim van Leeuwe                    Notulist 
 
 

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

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

 
 
 

                                        
Vrolijke Paasdagen 


