
Nieuwsbrief nummer 8, juni 2008 
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 

 

         
 
Dit is de achste 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 

 In nieuwsbrief 7 hebben we ons 
voornemen kenbaar gemaakt om in 
september as een speciale dag te 
organiseren.Helaas moeten we die 
dag uitstellen.Een aantal werk-
zaamheden hebben zodanig tegen  
gezeten,dat we die dag naar 2009 
moeten doorschuiven. 

 

 In maart is een begin gemaakt met 
het verder realiseren van het 
scherpeeind in pijp 3 

 

 
                      Bogen over het scherpeind 

 

 Voor deze bogen hebben we wil-
genstaken gebruikt, welk met de 
hand werden geschild. 

 

 
                   Het schillen van het wilgenhout 

 

 De werkzaamheden in de werk-
groep zijn nog steeds van dien 
aard,.dat we nog steeds opzoek 
zijn naar iemand die het secretari-
aat zou willen beheren. 

 Ook is een begin gemaakt om een 
onderdak voor de schouw te ma-
ken, zodanig dat hij beschut ligt te-
gen weersinvloeden,zoals regen. 



 

 
                   Onderkomen voor de schouw 

 Langs deze weg willen wij u ook 
wijzen op onze site en het gasten-
boek. 

 Rut en Rini zijn in het westerpark bij 
de dag van het park met een stand 
aanwezig geweest namens de 
eendenkooi maaspoort.Er zijn veel 
bezoekers geweest die belang-
stelling voor ons hadden.Deze keer 
hadden we een mooie locatie direct 
aan de wandelroute. 

 

 In 2009 is de dag van het park in 
het Burgm.van Zwietenpark op 
Maaspoort.Dat zal vermoedelijk de 
3e zondag in mei zijn. 

 

 De werkzaamheden tot op heden 
bestaan hoofdzakelijk in het bijhou-
den van de paden en het maaien 
van hard groeiende en overdadige 
vegetatie.Ook de essen krijgen een 
bezoek van ons om de overvloedi-
ge begroeiing van de stam te ver-
wijderen. 

 

 En ook bij Maaspoort presenteert 
op 2e Pinkster was de eendenkooi 
aanwezig met als aanspreekpunten 
Anne en Rut. 

 

 De afgelopen weken hebben we 
sporen van een hoefdier gevonden 
op verschillende plaatsen in de 
kooi. 

          
                                        Hoef afdruk 

We gingen ervan uit dat een ree de     
kooi heeft bezocht.Op een morgen trof 
Anne de ree op het pad bij pijp 2. 

 

 Ook de planten groei heeft de een-
denkooi een mooi en kleurrijk ge-
zicht gegeven en soms ook werd 
de neus geprikkeld bijv. door de 
meidoorn 

 

 

 

 Dit is onze jongste gast in de een-
denkooi. 

 



 

Weetjes? 

 

Wij wensen u allen een goede en fijne vakantie toe en zien U graag op onze open-
dag op 27 september 2008  

 

Ook kunt u alvast de werkdagen voor het nieuwe seizoen in de agenda noteren. 
 
Zondag            12-10-2008               Vrijwilligers 
Zaterdag          01-11-2008               Landelijke natuurwerkdag 
Zaterdag          22-11-2008               Vrijwilligers 
Zondag            07-12-2008               Vrijwilligers 
Zaterdag          20-12-2008               Vrijwilligers 
Zondag            11-01-2009               Vrijwilligers 
Zaterdag          24-01-2009               Vrijwilligers 
Zondag            08-02-2009               Vrijwilligers 
Zaterdag          21-02-2009               Vrijwilligers 
Zaterdag          07-03-2009               Vrijwilligers 
Zaterdag          14-03-2009               Rondleidingen en sluiting seizoen 
 
 

 
 
PS Indien u geen belangstelling heeft betreffende informatie over het werk wat wij 
doen, laat ons dat even weten. 
 
 
 

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:rini.groeneveld@home.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 
Vacature       Secretaris 
G.G. Schreiber 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
 

Bank: RABO – 14 45 36 846 
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl 

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