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Nieuwsbrief 45, sept. 2017  

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 3e nieuwsbrief van 2017.  
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden juli, augustus en sep-
tember gebeurd is of te beleven was in de kooi.  
 

Actualiteiten 

Op maandag 10 juli bracht de brand-
weer van Rosmalen een bezoek aan 
de eendenkooi voor een rondleiding 
olv de gidsen Marga en Rini .  

 

 

Aankomst en rondleiding brandweer Rosmalen 

 

 

Marga vertelt bij het kooihuis 

Voor 21 juli was een rondleiding voor 
de zomerschool afgesproken. Helaas 
hebben zij deze rondleiding moeten 
annuleren. 

 

 

Breedbladige orchis 
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Op zaterdag 5 aug. heeft Rut voor een 
familie uit Heesch een rondleiding ge-
geven. 

 

 

Fruit in de kooi 

Zaterdag 26 aug. was onze open dag 
als voorbereiding van ons werkseizoen 
2017 – 2018. Helaas werkte het weer 
niet mee en dat was ook te merken 
aan de belangstelling. Slechts een 20-
tal mensen gingen rond met onze gid-
sen. 

 

Koppel wilde eenden midden op de plas 

 

Zaterdag 2 sept. was onze eerst werk-
dag van dit seizoen. 4 dames hebben 
de poel nabij pijp 4 opgeschoond. On-
dertussen gaf Rut een rondleiding aan 
18 personen. 

 

Aandachtig luisteren naar Rut 

Zaterdag 16 sept. was onze 2de werk-
dag. Bij goed weer zijn wij met 5 man 
aan het werk gegaan. Opruimen van 
zwerfhout dat tijdens de storm van af-
gelopen week uit de bomen was ge-
waaid en verder onderhoud aan de 
zieke essen. 

 

Twee slakken op een es 

Vrijdag 22 sept. zijn wij op een uitnodi-
ging van de werkgroep ABC Leer mee 
ingegaan om een stand op hun markt 
te bemannen om zo bezoekers kennis 
te laten maken van het werken in de 
natuur ( eendenkooi). Deze markt was 
bedoeld voor mensen die kennis heb-
ben gemaakt met onze taal en cultuur. 

   

 

Marga in gesprek met 2 meisjes 

 

Op zaterdag 23 sept. hebben 2 mede-
werkers van de eendenkooi een be-
zoek gebracht aan de jaarlijkse vrijwil-
ligers dag die door het Brabants Land-
schap wordt georganiseerd. ’s-Mor-
gens waren een paar sprekers en na 
de lunch een wandeling van 6 km in 
het buitengebied van Liempde. Ook 
was er een pont oversteek over de 
Dommel. 
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Anneke op de pont voor de oversteek 

 

Zaterdag 30 september onze 3de werk-
dag. 2 Dames en 6 heren hebben de 
regen getrotseerd en veel werk verzet. 
O.a. Maaiwerk, zagen van snoeihout 
en onderhoud aan de zieke essen Van 
Henk ontvingen wij een foto van zwa-
nen op de kooiplas.  

 

 

Zwanen op de kooiplas  

 

 

Brandweer Rosmalen 10 juli 

 

 

Marga bij ABC-markt op 22 september 

 

 

Anneke plukt bloemen uit een ingezaaide ak-
ker 

 

 

Bijzondere paddenstoelen 

 

Een kijkje in pijp 3 
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Belangrijk nieuws: 
 

Zaterdag 14 oktober werkdag voor belangstellende van 9.00 u tot 12.00 u. 
 

Zaterdag 28 oktober werkdag voor belangstellende van 9.00 u tot 12.00 u. 
 

Zaterdag 4 november Landelijke Natuurwerkdag van 9.00 u tot 13.00 u. 
 
 

 
 

Zadelzwam 
 

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 an-
dere 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 bankrekeningnummer, 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 
 


