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Nieuwsbrief de XXXste, december 2013   

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8

ste
 jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de 

maanden oktober, november en december gebeurd is en of te zien was. Zoals de kop-
tekst laat zien is dit een bijzondere uitgave ( alweer de 30

ste
) . 

 

Actualiteiten 

Op zaterdag 5 oktober was de een-
denkooi Maaspoort ,in de persoon van 
Rut Stokman, in de Grote Kerk aanwe-
zig tijdens de kennismakingsdag voor 
vrijwilligers. Om kennis te nemen van 
de mogelijkheden om vrijwilligerswerk 
te doen en wat de eendenkooi nog 
meer te bieden heeft. 

 

 

 Rut aanwezig bij Den Bosch doet 

 

Op dezelfde dag waren 4 van onze-
vrijwilligers te gast op de vrijwilligers-
dag van het Brabants Landschap te 
Drunen. Waar in de ochtend lezingen  
werden gehouden over oa vlinders in 
het landschap en na de lunch een 
wandeling door het natuurgebied de 
Baardwijkse overlaat. 

 

 

Anneke,Wim en Chris tijdens de excursie 

 

 

 

Impressie van de Baardijkwijkse overlaat 
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Tijdens de eerste zondagse werkdag 
van het seizoen 2013 – 2014 zijn 9 
vrijwilligers komen werken in de een-
denkooi, waaronder  2 jongens voor 
hun maatschappelijke stage. 

 

Een regenachtige dag op 13 oktober. 

                                  

 

Zo ziet een kooi er uit bij hevige regen 

 

Tijdens de vergadering van oktober 
hebben wij een nieuw bestuurslid mo-
gen verwelkomen in de persoon van 
Marga van Dijk. Zij gaat ons onder-
steunen bij het werk in de kooi en zij 
brengt ervaring mee hoe wij kinderen 
kunnen betrekken tijdens rondleidingen 
en schoolbezoeken. 

 

Op zaterdag 19 oktober was een nor-
male werkdag en daarbij werden wij 
ondersteund door de Rotaryclub, met 
17 personen, zij kwamen helpen om 
braam en brandnetel te verwijderen op 
de Noordborst. Het weer was deze dag  
erg mooi, zodat iedereen ervan genoot  
om in de kooi te kunnen werken.  

 

 

 

Rotary steekt de handen uit de mouw 

 

 

Horecateam van Rotaryclub 

 

Donderdag 24 oktober bezochten Rut 
en Rini de eerste bijeenkomst in het 
bestuurscentrum van de stad over 
Duurzame Brabantse Date. Hier kon-
den mensen hun ingediende projecten 
promoten en zoeken naar mensen of 
instellingen die hen daarbij willen on-
dersteunen. Deze bijeenkomst leverde 
voor de eendenkooi geen bruikbare 
contacten op.  

 

De storm die maandag 28 oktober ook 
over de eendenkooi raasde heeft 
daarbij enkele bomen omgelegd en 
ook oude braamstruiken zijn naar be-
neden gekomen. De rietmatten van 
pijp 3 hebben geen schade opgelopen 
evenals het kooihuis. 
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Deze twee foto’s gemaakt na de storm 

 

De zaterdag (2 november) na de hevi-
ge storm van maandag 28 oktober was 
de Landelijke Natuurwerkdag. Op deze 
dag waren 25 deelnemers ons komen 
helpen met het opruimen van van het 
omgewaaide hout en ook is de westza-
ting ontdaan van braam en brandnetel. 
Enkele kinderen waren met hun ouders 
meegekomen en hebben takken weg-
gebracht. 

 

 

Schoonmaken west zating tijdens de LNWD 

Na afloop heeft Roan, een van onze 
stagiaires, afgemaaide lisdodden mee-
genomen voor een project op school. 
Van natuurlijk materiaal maakte hij een 
huis, zoals op de foto is te zien.  

 

 

Het dak van Lisdodden gemaakt, foto Roan 

 

Op vrijdag 13 december heeft Wet-
houder Snijders en de stadsecoloog 
Johan Mees een bezoek aan de een-
denkooi gebracht. Voor Wethouder 
Snijders was het een  kennis makings 
bezoek. Hij was erg enthousiast over 
het vele werk dat door de vrijwilligers in 
de afgelopen jaren is gedaan om zo’n 
mooi en waarde volgebied te beheren 
voor de stad ’s-Hertogenbosch. Ook 
had de Heer Snijders lof over de bouw 
van het kooihuis. 

 

 

Bezoek wethouder Snijders en stadsecoloog 
Johan Mees 
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Tijdens de werkdag van 14 december 
is het eerste kunstnest voor de ijsvogel 
in de ijsvogelwand geplaatst. Later de-
ze maand werd de tweede geplaatst. 
Waarna de verdere afwerking werd 
gedaan. 

 

 

Tweede ijsvogelwand met kunstnest  

Op 19 december was er een rondlei-
ding voor medewerkers van Bouwhuis 
,zij  hebben samen met hun leerlingen 
in 2011 - 2012 het kooihuis gebouwd. 
Ook hebben zij de onder afgebeelde 
vitrinekast gemaakt. 

 

 

De vitrinekast 

 

Ook is er voor de tweede maal dit jaar-
een muskusrat in de kooi gevangen 
door medewerkers van het water-
schap. Op internet is meer over deze 
dieren  en de problemen te vinden. 

 

Een Muskusrat 

 

De maandag voor Kerst werden de 
leden van de maandaggroep verrast 
met een kleine attentie door het be-
stuur voor hun inspanningen in 2013. 
Een voederhuisje met een flinke zak 
voer (pinda’s) voor vogels (oa mezen). 

 

 

 

Zaterdag 28 december onze laatste 
werkdag van 2013 met vrijwilligers. Op 
deze dag waren 11,inclusief 2 kinde-
ren, mensen in de kooi actief en geno-
ten van een mooie zaterdag. Ook heb-
ben zij veel hout geruimd in het kooi-
bos. 
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Nachtelijke bezoekers zoals rat en reiger 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 
Marga van Dijk                        Lid 
Wim van Leeuwen                  Notulist 
 
 

IBAN : NL70 RABO 0144536846 

Info: www.eendenkooimaaspoort.nl 
                                                                            E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl 

Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 


