
 1 

Nieuwsbrief nummer 15, maart 2010 
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 

 

         
 
 
Dit is de 1

ste
  nieuwsbrief  van de Stichting Eendenkooi Maaspoort (SEM), voorheen 

WEM, in 2010. 
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 afgelopen winterperiode zijn 
wij een aantal keren verrast door on-
gewenst bezoek.O.a Mensen die de 
hond(en) in de kooi uitlaten.Jeugd uit 
nieuwsgierigheid en die kleine vernie-
lingen verrichten en mensen die hout 
jatten.Dat zijn de nare dingen en de 
mooie dingen zijn de plaatjes. 

 

 
De kooi in winterse sfeer 

 

Verder zijn wij op 27 januari verrast 
met de uitreiking aan de WEM van de 
eerste Groene Handdruk door de 
Duurzame Driehoek. Als beloning  voor 
het werk wat er voor de eendenkooi is 
gedaan. 

www.duurzamedriehoek.nl 

 

  
Uitreiking door de voorzitter Jetty Eugster 

 

 

http://www.duurzamedriehoek.nl/
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In februari is een werkgroep uit Bre-
da,KNNV, gestart met het inventarise-
ren van mossen in de kooi.Zij trekken 
daar een aantal dagen voor uit.Tot nu 
toe zijn ongeveer 60 soorten geïnven-
tariseerd. 

 

 

 

Op 6 maart hebben we een rondleiding 
voor de JNW uit Liempde verzorgd.Er 
waren ongeveer 40 kinderen en 12 
begeleiders aanwezig. 

 

 

 

De afgelopen periode hebben wij 3 
maal vergaderd. 

 

Onze volgende rondleiding was voor 
de Antonius Abt school uit Enge-
len.180 Leerlingen en hun begeleiders 
genoten van een mooi stukje cul-
tuur/natuur in de stad. 

 

 

 

Ook waren wij aanwezig op de vrijwilli-
gers info dag op het Kerkplein. 

 

 

 

Op deze dag, de 13e maart, was ook 
onze laatste vrijwilligers dag in de kooi 
van het seizoen 2009 – 2010. 

 

 

Tijdens onze laatste vergadering heeft 
Gayo,de man van het eerste uur, ons 
laten weten geen bestuursactiviteiten 
meer te willen doen.Dat is erg jammer 
voor hem en ook voor ons.Voor rond-
leidingen is Gayo gelukkig inzet 
baar.Een kleine dank aan Gayo is op 
zijn plaats. 
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Op 19 maart hebben we meegedaan 
met NL Doet en daarvoor had 1 per-
soon zich aangemeld.In oktober heb-
ben wij een rondleiding voor enkele 
leden van een tennisclub verzorgd. 

 

Op 20 maart hadden we op onze af-
sluitingsdag een rondleiding voor het 
publiek.De dag startte met regen en 
beloofde weinig goeds. Om 9.00 uur,in 
de regenen, kwamen de eerste bezoe-
kers binnen.Gelukkig werd het later 
droog en hebben we nog een 40 tal 
personen en 10 kinderen kunnen laten 
genieten van de eendenkooi in zijn 
winterse tooi ( kaal dus). 

 

 

 

De leden van de maandaggroep zijn 
nog druk bezig met de renovatie van 
oa pijp 3 en de nieuwbouw van een 
vogelkijk hut.En hopen deze op 12 
september 2010 tijdens monumenten-
dag  aan u te tonen. 

 

 
Opbouw van pijp 3 

 

 

De bouw van de vogelkijk hut 

 

De eenden hebben hun broedkorf al 
snel gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

In Memoriam 

Op 16 februari hebben wij van onze vrijwilliger Theo van Genugten , na een ziekbed 
van een jaar, afscheid genomen. 
Theo was graag op de kooi om in zijn eigen tempo mee te werken aan het opbouwen 
van de kooi en bij het zomerse onderhoud van het groen in de kooi. 
Wij zijn hem daar erg dankbaar voor. 
Wij wensen Roos, zijn echtgenote, en zijn kinderen heel veel sterkte bij dit verlies. 
 

 
 
 

 
 
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  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 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                         Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks 
G.Verhoeven  Secretaris 
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 

 

mailto:eendenkooi-maaspoort@zonnet.nl

