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Nieuwsbrief  39, april 2016   

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 1e nieuwsbrief van het 2016. Een Nieuwjaar ligt voor ons en hopen dat wij 
weer mogen rekenen op veel bezoek en belangstelling voor de eendenkooi. 
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in januari, februari en maart gebeurd is 
en te beleven was in de kooi.  
 

Actualiteiten 

Op zondag 3 januari begon de dag met 
regen. Aangekomen in de kooi dachten 
wij, er zullen vandaag niet veel men-
sen komen voor de rondleiding. Tegen 
10.00 uur druppelde de eerste bezoe-
kers binnen en ook de regen was ge-
stopt met vallen. Na het sluiten van de 
poort bleken er toch ruim 30 personen 
binnen te zijn voor een rondleiding. De 
groep werd gesplist over 2 gidsen en 
de aanwezige kinderen, kregen een 
eigen rondleiding olv Marga. 

 

 

Rondleiding olv een gids 

 

 

Kinderen luisteren naar Marga 

De eerste werkdag op zaterdag 16 ja-
nuari kwamen 8 personen werkzaam-
heden in de kooi doen. 

 

Op maandag 25 januari stond het 
snoeien van fruitbomen op het pro-
gramma. Een oud collega, Kees, vrij-
williger bracht ons de beginselen van 
het snoeien bij. Onder zijn begeleiding 
werden alle fruitbomen onder handen 
genomen. 
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Fruitbomen snoeien olv Kees 

 

De volgende zaterdag 30 januari viel 
geheel in het water door de hevige re-
genval. Er waren geen mensen komen 
helpen. Dus besloten Rut en ik (Rini) 
na een rondje kooi en een kop koffie 
om naar huis te gaan. 

 

 

Kleine watersalamander onder het kroos 

 

Zaterdag 13 februari een mooie zonni-
ge dag zijn 7 mensen aan de slag ge-
gaan met knotten en zagen. Daarbij 
gade geslagen onder het wakend oog 
van een buizerd hoog in een populier. 

 

 

Buizerd in een populier 

Op maandag 22 februari start een 4 tal 
studenten van de HAS met hun onder-
zoek naar vogels en hun gedrag in de 
eendenkooi. De komende 4 maanden 
zullen zij ons bezoeken. 

 

3 van de 4 HAS studenten bij de opendag 

Zaterdag 27 februari komen 5 perso-
nen werken in de eendenkooi voor veel 
snoei- en zaagwerk. 

 

Vrijdag 11 maart, de dag van NL Doet, 
een mooie droge dag kwamen enkele 
volwassen en 2 groepen leerlingen van 
de Pierson School en van het KW1C. 

 

 

Toegang tijdens NL Doet 

Een groep heeft wilgen gepoot een 
andere groep is gaan zagen en de 
laatste groep heeft braam en brandne-
tel verwijderd. 

 

 

              Transport van de wilgen 
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Een beeld van de zaag activiteit 

Zaterdag 12 maart onze laatste werk-
dag van het winterseizoen. Een 7 tal 
vrijwilligers waren aanwezig.  

 

Zaterdag 19 maart sluiting van het af-
gelopen seizoen middels een opendag. 
Tijdens de opendag werd ook stil ge-
staan bij een fotoreportage van het 10 
jarig bestaan van de maandaggroep. 

 

 

Op het bord 10 jaar maandaggroep in beeld  

Ruim 40 belangstellende werden door 
3 gidsen door de kooi meegenomen 
om naar hun verhaal te luisteren. 

 

 

Bezoekers bij het insectenhotel 

 

Ook waren enkele kinderen mee ge-
komen en luisterde naar Marga. 

 

 

Marga met haar verhaal 

 

Start van de laatste rondgang 

Met deze opendag sloten wij het sei-
zoen 2015- 2016 af en gaan ons voor-
bereiden op het nieuwe seizoen 2016-
2017. 

 

 

Een Es op de voorgrond in verval 
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Gezocht: 
 

Een secretaris V/M 
 
 

Voor in de agenda:  
 

Onze volgende rondleiding is op zaterdag 4 juni om 10.00 uur. 
 
 

 
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 
 

 
 

Op mooie werkdag een zwarte kraai spot i n de top van een populier 


