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Dit is de 13de nieuwsbrief  van de Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM). 
Wij brengen deze nieuwsbrief een aantal keren per jaar uit om u op de hoogte te houden 
van de voortgang van de werkzaamheden, maar ook van actuele en historische wetens-
waardigheden. 
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het ons weten. 
 
 
 
 

Actualiteiten 

 
 
 

Tijdens de zomer periode is het in de 
kooi erg stil.Bijna geen vogels te ho-
ren.Maar op de maandagen is het vol-
op bedrijvigheid.Dan is de maandag-
groep aan het maaien en het snoeien 
van de essen. 

 

 
 

                      Mario bewerkt een es 

 

 

Ook mochten we een nieuwe vrijwillig-
ster welkom heten op de maandag.     

          

 

 

                               Anneke aan het werk 

 

Verder werden we verrast met een 
prachtig cadeau, dat Ludo heeft ge-
maakt van af gedankt materiaal.Een 
echt zaagbok, zoals op de foto is te 
zien. 



 

 

In augustus heeft een aantal acteurs, 
die bij het Engelenmeer in het voorjaar 
het theater stuk WaTerZiend hebben 
opgevoerd een bezoek aan de kooi op 
Maaspoort gebracht. 

 

 
                    Rut vertelt aan de acteurs. 

 

Op een maandag troffen we een om-
gevallen es over het pad aan.Deze 
was spontaan van ouderdom omgeval-
len. 

 

 

 

Eind augustus hebben we een rondlei-
ding mogen geven aan de bewoners 
van Wibauthof.Ongeveer 30 bewoners 
namen deel aan deze excursie.En zij 
hebben genoten van het schitterende 
weer en van een mooi stuk natuur en 
cultuur in hun woonwijk. 

 

 

 

In september zagen we op de plaats 
van de eerder omgevallen es deze 
paddenstoelen staan.Helaas weten we 
niet hoe ze heten. 

 

 
             

 

Tijdens de landelijke natuurwerkdag 
vorig jaar hebben we een ijsvogelwand 
aan gelegd met de hoop dat de ijsvo-
gel hier zou nestelen. Helaas heeft de 
strenge winter die achter ons ligt veel 
vogels het leven gekost. Blij verrast 
waren we bij de terugkeer van deze 
schitterende vogel in september. 

 

 



 
                      IJsvogel i n de kooi 

 

Ook is een roodwang schildpad nog 
steeds te gast in de kooi.Hij/Zij maakt 
gebruik van de drijvende boomstam 
om te zonnen. 

 

 

 

Het laatste weekend van september is 
de start van ons winterwerk en daar-
voor hebben we de poort open gezet 
om de bewoners van de stad te laten 
genieten van dit prachtige stukje na-
tuur en de werkzaamheden die daar-
voor nodig zijn.Tijdens de dag van het 
park hebben we veel mensen moeten 
teleurstellen.Ook  was een collega 
kooiker aanwezig om te laten zien hoe 
broedkorven worden gevlochten. 

 

 

 

In oktober komen 15 mensen van Bra-
bant Water ons een middag helpen 
met werkzaamheden.We hopen die 
middag weer een stukje natuur winter 
klaar te hebben. 

 

Op 7 november is weer de Landelijke 
Natuurwerkdag en wij hopen dat weer 
veel mensen komen helpen. 

 

Verder zullen we de komende maan-
den ons bezig houden met het maken 
van de bogen in pijp 3.En hopen dat dit 
klaar is op onze opendag in maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

               



 

Weetjes? 

 
 
De eerste vrijwilligersdag is op Zondag 11 oktober 2009  en de volgende is op za-
terdag 24 oktober. 
 
Zet deze dagen alvast op uw kalender of agenda. 
 
De andere werkdagen kunt u zien op onze site:  www.eendenkooimaaspoort.nl 
 

 

 

 
 
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 
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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