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Dit is de derde nieuwsbrief van de Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM). 
Wij willen deze nieuwsbrief een aantal keren per jaar uitbrengen om onze vrijwilligers op 
de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden, maar ook van actuele 
en historische wetenswaardigheden. 
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het even weten. 
 

Actualiteiten 

 Op 23 september zijn we het win-
terseizoen gestart met een rondlei-
ding voor geïnteresseerden. Op de 
oproep via enkele lokale weekbla-
den zijn ongeveer 50 personen de 
kooi wezen bezoeken. Een aantal 
van hen was al eens eerder ge-
weest en zij constateerden dat er 
reeds veel werk was verzet. Be-
dankt allen die daaraan hebben 

meegewerkt. 

 Op 7 oktober was de opening van 
het vrijwilligersseizoen van het Bra-
bants Landschap te Oss. We waren 
te gast bij Landschapsbeheer Oss 
www.Landschapsbeheer-Oss.nl. 

 Namens de werkgroep heeft Ri-
ni Groeneveld deze dag be-
zocht. 

 Op 14 oktober hebben we een rond-
leiding verzorgd voor.de Natuur-
werkgroep Gestel. Als dank hebben 
zij een donatie gedaan. Daarvan 
hebben we een appelboompje ge-
kocht, dit werd geplant op de 
MADD/Natuurwerkdag door enkele 
kinderen. 

 Op 14 oktober heeft de werkgroep en 
de maandaggroep een bezoek ge-

bracht aan de eendenkooi te Waar-
denburg.(Foto links) 

 Op 28 oktober heeft de ING-bank 
met 45 personen een teamdag in de 
eendenkooi gehouden.Er is veel 
werkt verzet, zoals rooien van bo-
men, verwijderen van bramen en wat 
nog meer gedaan kon worden. 

 

Vangpijp Eendenkooi Waardenburg  

 

 

Ontvangst van de van ING medewer-

kers 

 

http://www.landschapsbeheer-oss.nl/


 Door hen werd ons een grote party-
tent geschonken, zodat we bij slech-
ter weer bij grote evenementen de 
bezoekers toch droog hun kopje kof-
fie o.i.d. kunnen laten gebruiken.(foto 
hieronder) 

 Op 4 november was de Landelijke 

Natuurwerkdag, helaas dit jaar gelijk 
met MADD1 bij mooi najaars-
weer.Omroep Brabant heeft 3 uur 
film opgenomen en met diverse 
mensen een gesprek gehouden.Dit 
alles is samengevat in een schitte-
rende film, welke op maandag 6 no-
vember bij Omroep Brabant was te 
zien.(foto rechts) 

 De WEM groep heeft vergaderd in de 
maanden september, oktober, no-
vember en december. 

 Helaas gaat ons werkgroeplid Ro-
nald Kalf begin 2007 verhuizen en 
om geen gat in de WEM te krijgen, is 
Anne-Henk Drese gevraagd om zijn 
plaats in te nemen. Dat heeft hij on-
dertussen gedaan. 

                                                 
1 Make A Different Day 

 Onze laatste werkdag van 2006 was 
op 16 december. Er waren 14 vrijwil-
ligers die het barre (regen)weer trot-
seerden. 

 Door de werkzaamheden sinds 23 -
09 -06 hebben een opgeschoonde 
west oever gekregen, dus vrij van 
bramen en elzen.Verder is de noord 
oever deels vrijgemaakt van bramen 
en er zijn enkele grote bomen ge-
knot. Ook is er een begin gemaakt 
van het scherpe eind in pijp 3. Bij pijp 
1 is het pad verbreed en opgehoogd. 
De brug over pijp 1 is voorzien van 
een leuning. 

 Voor de komende maanden zijn de 
volgende werkzaamheden gepland: 

 Er wordt verder gegaan met pijp 
3 en  

 ook wordt een start gemaakt met 
maken van rietschermen,  

 er zal ook weer geknot worden. 

 

 

Uit het bestuur 

 Er heeft een bestuurswisseling plaats gevonden.  
Helaas moest onze voorzitter, Gayo Schreiber om gezondheids redenen zijn taak 
overdragen. Langs deze weg willen wij hem heel hartelijk danken voor het vele werk 
dat hij voor de eendenkooi heeft gedaan. Intern zullen wij als WEM hem daarvoor op 
gepaste wijze bedanken. 

 Het bestuur ziet er nu als volgt uit

Rut Stokman  voorzitter  
Jan Paans  secretaris 
Ton Boudewijns  penningmeester 
Frans v.d. Gevel, 

Rini Groeneveld, 
Ronald Kalf, 
Gayo Schreiber, 
Anne-Henk Drese

 

Lunch van ING in de nieuwe tent 

 

 

Gayo geeft instructies op de MADD  

 



 
 
 

 De data voor de werkdagen zijn: 

 Zondag          7     januari                     IVN landschapsbeheer + vrijwilligers 

 Zondag        21     januari                     vrijwilligers 

 Zaterdag        3     februari                   vrijwilligers 

 Zaterdag      17     februari                   vrijwilligers  

 Zaterdag        3     maart                      vrijwilligers 

 Zondag        18     maart                      afsluiten met rondleidingen  
 

 Zoals andere jaren beginnen we op zaterdag om 9:00 uur en op zondag om 10:00 uur. 

 En verzamelen doen we bij het bruggetje bij de kooi. 

Weetjes 

 De eendenkooi was/is niet alleen om eenden te vangen. 
Het is ook een natuurgebied waar veel vogels, insecten en zoogdieren bescherming 
zoeken en leven. 

 Veel namen komen uit het kooibedrijf kijk maar om u heen, Kooiman, Kooistra, 
v.d.Kooi enz. 

 De uitdrukking “binnen komen vallen” is ook een gezegde dat komt uit het kooibedrijf.  
“De eenden komen binnen vallen op de (kooi)plas”. 

 “Een vreemde eend in de bijt”, is duidelijk uit het kooibedrijf afkomstig. De kooiker 
moet om ’s winters te kunnen vangen een wak of bijt in het ijs hakken. 

 Het Engelse woord “decoy” = [ww] lokken, in de val lokken, [znw] lokeend, lokvo-
gel, lokmiddel. “decoy-man” = kooiker, is duidelijk afgeleid van het Nederlandse 
“de kooi”.  

 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Werkgroep Eendenkooi Maaspoort en verschijnt onregelmatig. 
Redactie Rini Groeneveld en Ronald Kalf. 

Kopij 
Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail:XXXXXXXX 

Doelstelling 
De Stichting WEM 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 zeven kernleden en een aantal vrijwilligers uit Maaspoort, maar er komen ook vrijwilligers uit andere wijken en 
plaatsen in 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. Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 

Bestuur Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 
T. Boudewijns  Penningmeester 
A.H Drese 
F.J.P. v.d. Gevel 
M.Groeneveld 
R. Kalf 
J.G. Paans   Secretaris 
G.G. Schreiber 
R.A.M. Stokman Voorzitter 
 

Bank: RABO – 14 45 36 846 
Info: www.home.zonnet.nl/eendenkooi-maaspoort\ 

E-mail:: eendenkooi-maaspoort@zonnet.nl  
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 

 

http://www.home.zonnet.nl/eendenkooi-maaspoort/
mailto:eendenkooi-maaspoort@zonnet.nl

