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Nieuwsbrief  36, Juni 2015   

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 2e nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er 
in de april, mei en juni gebeurd is en of te zien was.  
 

Actualiteiten 

De storm van eind maart heeft er voor 
gezorgd, dat er weer veel opruim werk 
te doen is. Gelukkig ligt het omgewaai-
de hout niet inde weg en kunnen wij 
dat later opruimen. 

Voor de maand april stonden enkele 
rondleidingen op de agenda. 

Op maandag 13 april hebben wij groep 
7 van basisschool Caleidoscoop (uit 
Empel) mogen rondleiden. Totaal wa-
ren dat 63 kinderen en 12 ouders en 
leerkrachten. Daarvoor waren 3 gidsen 
aanwezig bij zonnig weer. Om 9.00 uur 
kwam de eerste groep en om 11.30 
uur de tweede groep. Als afsluiting van 
de rondleidingen, maakte zij een na-
tuurschilderijtje van zelf verzameld ma-
teriaal (bloemen, blad, etc.).  

 

 

Luisteren bij de maquette (foto Rini) 

 

 

Luisteren naar de gids (foto Rini) 

Maandag 20 april was een familie 
rondleiding ook bij lenteachtig weer. 
Deze groep bestond uit 8 mensen, 
waarvan er als kind enkele in het ver-
leden wel eens bij de kooi gingen kij-
ken, maar niet naar binnen gingen zo-
als zij vertelden. De kooi was in die tijd 
iets geheimzinnigs. 

 

 

Dotterbloem (foto Rini) 
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Ook hebben wij een staartmezennest 
ontdekt, dat tegen een stam was ge-
maakt. 

 

 

Staartmees met nest ( foto kooi) 

Na ruim 10 dagen waren de staartme-
zen verdreven en nest geplunderd 
door ekster en Vlaamse gaai. 

 

Ekster vernield het nest (foto kooi) 

Verder zijn wij benaderd door leerling 
van het Rodenborch college uit Ros-
malen om een rondleiding te verzor-
gen. Op 22 april kwamen 7 leerlingen 
naar de kooi om invulling te geven aan 
hun project voor school. Zij hadden als 
onderwerp de Eendenkooi. 

In de maand mei werden wij verrast 
door de aanwezige vos. Met de sporen 
van veel voedsel te laten slingeren, 
zoals een dode rat, stukken meerkoet 
en nog meer. Enkele dagen later was 
ook de reden bekend. Al het voedsel 
wat in de kooi lag was voor haar kroost 
bestemd en dat was ook door een ca-
mera vastgelegd. 

 

 

De vos (foto kooi) 

 

De jonge vossen (foto kooi) 

Ook zijn wij weer begonnen met het 
verwijderen van overwoekerende plan-
ten zoals Fluitekruid en andere gewas-
sen.  

    

 

Maaien westzating (foto Rini) 

De hele maand juni is wekelijks een 
deel van de kooi gemaaid, vooral pa-
den rond de fruitbomen. 

 

Voor OvO (Ouderen voor Ouderen in 
Maaspoort) hebben wij op 5 juni ( een 
zeer warme en zonnige vrijdag) een 
presentatie in het wijkcentrum De 
Schans verzorgd. Dit op hun verzoek 
om ook mensen van de kooi te kunnen 
laten te genieten die moeilijk te been 
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zijn of om andere reden niet lang kun-
nen lopen of stil staan. In de middag 
hebben wij voor OvO een rondleiding 
in de kooi verzorgd. 

 

 

Foto OvO 

 

 

Bezoek OvO brug pijp 4 (foto kooi) 

Ook hadden wij op deze dag vraatspo-
ren van de bever in de kooi waarge-
nomen. 

 

 

Afgeknaagde jonge wilg (foto Marga) 

Vrijwilligers van IVN en de stadseco-
loog Johan Mees hebben ’s-middags 
na bestudering van de sporen, beves-
tigd dat het bevervraat is.  

 

 

Controle bevervraat (foto kooi) 

Maandag 8 juni is door een vertegen-
woordiging van basisschool Caleido-
scoop uit Empel als dank voor hun be-
zoek eerder een aantal vogelhuisjes 
gebracht. 

 

 

Vogelhuisje van Caleidoscoop (foto Marga) 

 

. 
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TIP: 
 

 
 
30 augustus onze seizoen opening met rondleidingen bent u vanaf 
9.00uur tot 13.00 uur welkom. Met als laatste rondleiding om 12.00 
uur. 
 
 Voor kinderen vanaf 7 jaar is er een speciale rondleiding om klok-
slag 10.00 uur. 
 

 
 

Gezocht: 
 

+ Een web beheerder (v/m) 
+ Een secretaris (v/m) 

 
 

 
 
 
 
 
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 
 
 

 
 

 


