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Nieuwsbrief 47, maart 2018  

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 1e nieuwsbrief van 2018.  
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en 
maart gebeurd is of te beleven was in de kooi.  
 

Actualiteiten 

Zondag 7 januari onze eerste rondlei-
ding van 2018. Om 10.00 uur waren 
een 25-tal mensen, incl. enkele kin-
deren in de kooi. Een 4-tal gidsen heb-
ben de mensen laten genieten van een 
mooi stukje winterse natuur in de stad 
en tevens vertelt over het oude beroep 
van kooiker. Het was een droge maar 
koude winderige dag.  

 

 

Paddenstoelen aan de voet van een Es (foto 
Rini)  

Zaterdag 13 januari onze 1ste vrijwil-
ligers dag in 2018 hebben 10 personen 
werkzaamheden verricht in de kooi. De 
werkzaamheden bestonden uit knot-
ten, zagen en opruimen van het snoei-
hout. Ook vandaag was het een frisse 
dag, maar na enige inspanning kregen 
wij het toch warm. 

 

Tim aan het zagen (foto Rini) 

Donderdag 18 januari werd ook Bra-
bant onderdeel van de zware storm die 
over het land raasde. Ook de eenden-
kooi werd stevig aangepakt. Enkele 
bomen zijn omgegaan zie de beelden 
hieronder. 

 

 

Omgewaaide boom (foto Rut) 
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Over de sloot gevallen (foto Rini) 

De koeien, die in het aangrenzende 
gebied lopen, waren blij met deze om 
gevallen boom, daar hebben ze heer-
lijk van gegeten van verse jonge 
scheuten en knoppen. Tijdens het be-
zoek van Rut aan de kooi, i.v.m. moge-
lijke stormschade, kwam hij onze vaste 
bewoonster tegen. 

 

 

Rut oog in oog met de vos (foto Rut) 

Zaterdag 27 januari onze 2de vrijwil-
ligers dag zijn 11 mensen ons bij veel 
snoeiwerk komen helpen. Het weer 
zorgde voor een grote opkomst. 

 

 

Hazelaar in bloei (foto Rini) 

 

 

Op zaterdag 10 februari onze 3de werk-
dag waren 12 mensen naar de kooi ge-
komen om daar het nodige werk te ver-
zetten van houtzagen, knotten en op-
zetten van een takkenril. 

 

 

Knotten bij de takkenril (foto Rini) 

In de carnavalsweek (vakantieperiode) 
zijn wij, de kooi, verrast door een aan-
tal mensen die het nodig vonden een 
bezoek aan de kooi te brengen buiten 
de openingsdagen. Het gevolg was 
verdwijnen van apparatuur en het dum-
pen van hout en gereedschap in het 
water. 

 

Zaterdag 24 februari onze 4de werkdag 
zijn 11 mensen ons komen helpen met 
o.a. knotten van bomen bij een mooie 
winterdag. 

 

 

Tim en Annemiek aan het zagen (foto Rini) 

 

Zondag 25 februari heeft Rut aan een 
familie een rondleiding in de kooi gege-
ven. Er waren 8 deelnemers. 
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Vraatspoor in een es (foto Rini) 

Tijdens de vorstperiode zijn ook een 
aantal ongewenste bezoekers ge-
weest. Zij hebben in de rietschuur een 
vuurtje gemaakt. Of het de bedoeling 
was om warm te zitten of dat er andere 
plannen waren is onbekend. Rut vond 
de volgende dag brandresten in de 
rietschuur. 

 

Maandag 5 maart heeft de maandag-
ploeg de tent opgezet i.v.m. as zater-
dag 10 maart NL DOET. Tevens her-
stelwerkzaamheden gedaan i.v.m. on-
gewenst bezoek. Het was een zeer 
mooie maandag na een koude periode. 

   

 

IJspegel aan een es (foto Rini) 

 

Zaterdag 10 maart de dag van NL 
DOET. Op deze mooie voorjaarsdag 
vonden een 50-tal mensen hebben de 
handen uit de mouwen gestoken om te 
zagen, te ruimen en te harken. Tijdens 
de koffie werden we verrast met zelf-
gebakken taart, cake en ander lekkers. 
Verzorgt door de deelnemers van ABC 
Leer Mee. 

 

NL Doet in de kooi (foto Rini) 

 

Een groepje dames ruimen blad (foto Rini) 

 

 

Groep mannen aan het zagen (foto Rini) 

Zondag 18 maart om 10.00 uur een 
rondleiding voor de Bollebozen OLV 
Rut en Anneke. Het was een zeer 
koude en winderige ochtend. Vervol-
gens had Rut daarna nog een rondlei-
ding voor een familie. 

 

Judas oor op vlier (foto Rini) 
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Maandag 19 maart een mooie zonnige 
maar koude dag is een begin gemaakt 
met het plaatsen van de nieuwe brug 
over pijp 4. 

 

Nieuwbouw brug over pijp 4 (foto Rini) 

Zaterdag 24 maart onze afsluitende 
dag met mogelijkheid tot bezoek aan 
de kooi. Om 8.30 u waren al bestuurs-
leden actief met de voorbereiding van 
onze open dag.  Vandaag hebben wij 
een 20-tal mensen een rondleiding mo-
gen geven. Onder hen een moeder, 
dochter en kleinkind die oorspronkelijk 
uit Zuid-Afrika kwamen en nu in Vlij-
men wonen. Fijn dat wij mensen uit de 
regio van dit mooie natuurgebiedje mo-
gen laten genieten. 

 

 

Rondleiding met gids (foto Nico) 

 

Rondleiding met gids (foto Nico) 

Hieronder nog enkele foto’s uit de kooi. 

 

 

Nestmand in een es (foto Rini) 

 

 

Kleine watersalamander (foto Rini) 

 

 

Winterkoninkje (foto Rini) 

 

Beverspoor (foto Rini) 
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Belangrijk nieuws: 
Onze eerstvolgende rondleiding is op zondag 10 juni. 

Start is om 10.00 u met de aanwezige personen. 
Aanmelden is niet nodig. 

Poortsluit om 10.05 u. 
 

 
 

Sfeer foto: kooiplas bij ochtendlicht 
 
 

 
 

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 
Rini Groeneveld                     Contact Vrijwilligers 
Anneke Hendriks                    Lid 
Rut Stokman                 Voorzitter 
Teun Kelderman                     Secretaris 
Marga van Dijk                        Lid 
 
 
 

IBAN: NL70 RABO 0144536846 

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

Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 


