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 Nieuwsbrief VIJFTIG, dec. 2018  

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 4e en mijn laatste nieuwsbrief van 2018.  
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden oktober, november 
en december gebeurd is of te beleven was in de kooi.  
 

Actualiteiten 

Zaterdag 6 okt. Hebben 4 vrijwilligers 
werkzaamheden in de kooi gedaan 
o.a. maaiwerk. 

 

Verwijderen van riet op het talud 

Zaterdag 20 okt. Vandaag waren 6 vrij-
willigers gekomen voor onderhoud en 
hebben weer veel zaagwerk gedaan. 

 

 

Zaterdag 3 nov. De Landelijke Natuur-
werkdag. Wij konden 13 mensen ver-
welkomen die zich bezig hebben ge-
houden met knotten en opruimen van 
takken en gezaagd hout. 

. 

 

 

 

Actief op LNWD 

Zaterdag 17 nov. Op deze zaterdag 
waren 6 personen aan het werken in 
de kooi. De werkzaamheden vandaag 
het verwijderen van afgevallen blad. 

 



 

2 

 

 

Veel eikenblad 

Maandag 19 nov. Hebben leden van 
de maandaggroep de brug over pijp 4 
van gaas voorzien. 

 

 

Aanbrengen van gaas op de brug 

 

Op woensdag 21 november is uit Ros-
sum de BSO  Beleef het Buiten met 8 
kinderen en 2 begeleidsters op bezoek 
geweest in de eendenkooi. Onder be-
geleiding van 2 gidsen hebben ze een 
rondleiding gehad. Daarna is de groep 
gesplitst en zijn de kinderen ons gaan 
helpen. Met o.a. bladharken en boom-
pjes planten. 

 

 

Gezien op de rug van de begeleiding 

 

 

Testen van de slaapplaats van de kooiker 

 

 

Helpen bomen planten 

 

Dinsdag 27 november is BS ’t Schrij-
verke op bezoek geweest. Zij hebben 
samen met een stagiaire van school 
het project eendenkooi voorbereid. Dat 
hebben ze op een bijzondere manier 
gedaan. Na een inleidend woordje van 
Marga is de klas gesplitst en zijn de 2 
groepen op pad gegaan. Eigenlijk heb-
ben wij, Marga en Rini, de gidsen niet 
de rondleiding gedaan maar de jeugd. 
Door hun voorwerk konden wij erop in-
haken, waardoor het een heel fijne 
morgen werd ondanks de kou. 

 

 

         BS ’t Schrijverke komt op bezoek 
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Marga begroet de leerlingen 

 

 

Uitleg over de bouw van het kooihuis 

Ook hebben wij, de gidsen, bij binnen-
komst van de kooi de bever zien 
zwemmen in pijp 1. Wij zagen de bever 
onderduiken en zwom ongezien onder 
de brug door om ongeveer 20 m verder 
weer boven water te komen en verliet 
toen de kooi. 

 

Zaterdag 1 dec. Waren op deze mooie 
dag 7 mensen om in de natuur te wer-
ken onder hen 1 dame en 1 nieuwe 
heer die kwam ervaren wat het werken 
in de kooi in houdt. Ook is er voor de 
2de maal veel blad verwijderd. Ook 
stonden er veel paddenstoelen. 

 

 

Paddenstoelen 

Maandag 3 dec. Onderhoud aan nest-
kasten en maaiwerk op de noord borst. 

 

 

Wim nestkast controle 

Maandag 10 dec. Bomen planten en 
knotten van de oude wilg achter de 
rietschuur en vervolg reparatie broed-
kasten. 

 

 

Vervanging van broedkasten 

Vrijdag 14 dec. Zijn een 5-tal vrijwil-
ligers op bezoek geweest bij de kooi 
op de Hofmans plaat in de Biesbosch. 
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De belangstelling ging vooral uit naar 
wat en hoe een vangpijp is opgebouwd 
en wat voor materiaal er is gebruikt.  

  

 

De oversteek naar de Homansplaat 

 

Bezoek aan de Eendenkooi 

Zaterdag 15 dec. Vandaag waren maar 
3 mensen op onze werkdag aanwezig. 
Ook de bever is regelmatig aanwezig. 

 

 

Bever aan het werk bij zijn burcht 

 

Maandag 17 dec Vandaag werden de 
Kerstparketten aan de vrijwilligers van 
de maandaggroep uitgedeeld.  

 

 

De werkgroep aan de koffie 

Maandag 24 dec. 

Zaterdag 29 dec. Op deze laatste 
werkdag van het jaar 2018, waren 4 
mensen aan het werk in de kooi. Met 
het knotten van wilgen en het verwijde-
ren van braam. Vandaag zijn wij onder-
steund door twee kleinzonen o.a. bij 
het in elkaar zetten van vogelhuisjes. 

 

 

Samen schroeven Wim en Tim 

 

 

Herfst zon in de ochtend 
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Voor in de agenda 
Onze volgende grote activiteiten in maart 2019 nl: NL Doet 16 maart 

en onze Open dag op 23 maart  
 

 
 

Kom en Geniet van dit bijzondere stukje Cultuur en Natuur 
 
 

 
 

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 


