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Dit is de vierde 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 19 januari heeft de archeolo-
gische dienst van de stad een be-
zoek aan de eendenkooi ge-
bracht.Wij hebben hun gevraagd 
om onderzoek te doen op de plaats 
van het kooikers huisje.Dat zal 
vermoedelijk plaats vinden dit voor-
jaar. 

 

 
          De plaats van het kooikers huisje 

 

 Op 27 januari heeft de scouting-
groep, die deze zomer in Engeland 
meedoet aan de Jamboree, een in-
fodag in de eendenkooi gehad.Zij 
hebben voor hun deelname in En-
geland een project nodig om te 
presenteren.Hun keus was gevallen 

op de eendenkooi.Daarvoor heb-
ben zij ons benaderd om hen daar-
bij te helpen.Het is een dag van 
veel info en veel werk gewor-
den.Jullie veel succes in Engeland. 

 

 Tijdens de vergadering van januari 
hebben wij.afscheid genomen van 
Ronald Kalf vanwege zijn verhui-
zing naar het Zeeuwse.Ronald be-
dankt voor je inzet en wij hopen dat 
je je draai daar snel vindt.  

 

 De gepensioneerde van het 
JBZ.hebben op 22 februari een 
rondleiding in de eendenkooi ge-
had.In hun dankwoord kwam veel 
waardering voor, voor allen die de 
afgelopen jaren hun energie gege-
ven hebben aan de eendenkooi. 

 

 3 maart was onze laatste werkdag 
van dit seizoen. Op deze regenach-
tige dag waren 12 mensen incl. 1 
jonge dame aanwezig.Allen die het 
afgelopen seizoen zich voor de kooi 
hebben ingezet, daarvoor onze 



dank en hopen jullie in het najaar 
weer te zien. 

 
                   Het maken van rietschermen. 

 Zondag 18 maart een dag van 
storm en regen tot ongeveer 10.15 
uur.Vanaf dat moment hebben een 
20 tal bezoekers onze kooi bezocht 
en geluisterd naar de gid-
sen.Enkele bezoekers gaven blijk 
van hun enthousiasme via de mail. 

 

 Dinsdag 20 maart hebben leer-
lingen van het Beekvliet college, in 
het kader van hun eindexamen, 
voor een groepje brugklassers een 
rondleiding in de kooi verzorgt. 

 

 

 Ook in de komende maanden zal 
de WEM actief zijn zoals op de dag 
van het park in het Westerpark op 
20 mei. 

 

 En ook bij Maaspoort presenteert 
zich op 28 mei.Kom ons bezoeken. 

 

 De maandagploeg zal zoveel als 
mogelijk, is het snel groeiende “on-
kruid” te lijf gaan en de essen van 
hun overvloedig groen ont-
doen.Bedankt voor het afgelopen 
seizoen. 

 
                               De maandag ploeg 

 

 In de broedtijd zal er rust zijn.in de 
eendenkooi.Op enkele lichte werk-
zaamheden na. 

 

 Een container in de kooi. Onze hui-
dige opbergplaats moet tzt verdwij-
nen. Om deze ruimte niet verloren te 
laten gaan en ook om gereedschap 
op te bergen zijn we op zoek gegaan 
naar een vervangende container. 
I.o.m de gemeente zullen we probe-
ren hiervoor een goede oplossing te 
vinden.Hiertoe hebben we de ge-
meente een voorstel gedaan en 
wachten op de uitkomst. 

 De WEM groep heeft vergaderd in de 
maanden januari, februari en maart. 

  Een korf met eieren op de kooiplas 

 

 



 

Weetjes? 

 

              .  
 

 Wie weet de naam van deze paddestoel? 

Het antwoord graag aan de redactie. 

 

 

 

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

Kopij 
Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail:mgroeneveld3@ncrvnet.nl 

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 
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 
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