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Nieuwsbrief nummer 20, juli 2011 
Werkgroep Eendenkooi Maaspoort 

 

         
 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van de Werkgroep Eendenkooi Maaspoort (WEM) in 2011. 
Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang, de werkzaamhe-
den, maar ook van actuele en historische wetenswaardigheden. 
Hebt u ideeën, op- of aanmerkingen, laat het ons weten. 
 
 

Actualiteiten 

 

Begin april heeft groep 5 van de Basis-
school Het Wikveld uit Empel een 
rondleiding in de eendenkooi gehad. 

 
Basisschool Het Wikveld krijgt uitleg 

Dit voorjaar zagen we een Canadese 
Gans broeden in een knot es. 

 

Tijdens de Community week van het 
KW1C hebben 4 leerlingen onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid om in de 
kooi zonnen energie te gebruiken voor 
oa een voedermachine en/of een hak-
selaar. 

 
Project presentatie op het KW1C 

Ook zijn Rut en Rini naar de presenta-
tie van dit project op het KW1 geweest. 

Op 6 mei hebben wij  Mevr.V.Knapp 
van OMRON in de kooi mogen verwel-
komen. Zij kwam kijken of een sponsor 
bijdrage aan ons past, binnen de doel-
stelling van OMRON. Zij was erg onder 
de indruk van het mooie stukje natuur 
naast hun bedrijf. 
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Enkele dagen later kregen we het be-
richt van OMRON dat zij een bijdrage 
aan ons project “De herbouw van het 
Kooihuis” zouden schenken. Daar zijn 
wij erg blij mee.  

Eind mei hebben wij deelgenomen aan 
de laatste,door de Gemeente georga-
niseerde dag, Dag van het Park bij de 
Oosterplas. In het begin zag het er 
naar uit dat we weinig bezoekers zou-
den krijgen, gezien de plaats die wij 
hadden gekregen. Maar gelukkig werd 
het zonnig en kwamen ook de bezoe-
kers. 

 

 
Rut en Ton wachten op de bezoekers 

Ook dit jaar was de processierups 
aanwezig in de kooi en nu meer dan 
andere jaren. Dus was het nodig om 
daar waar mogelijk deze te bestrijden. 

 

 
Bestrijding processierups 

 

Ook zijn wij bij de voorbereidende ver-
gadering geweest van 
DENBOSCHDOET , deze activiteit 

vindt plaats in september op het kerk-
pleintje in de kerkstraat. 

De storm en regen die op dinsdag 28 
juni over de regio trok heeft ook in de 
kooi zijn sporen nagelaten. 

 

 
Stormschade opruimen 

Hier zijn leden van de maandaggroep 
bezig hout aan de oostzijde van de 
kooi op te ruimen. 

 

 

Een processierups op het bijenhotel 

 

Het bijenhotel is al door enkele bijen 
en wespen ontdekt. 

 

 
Detail van het bijenhotel met bezoek
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De stand van de barometer is op 30 juni 3650 euro 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
                       
 
Donaties :tbv Het Kooihuis op Rabobank reknr.144536846,o.v.v Stichting WEM ´s-Hertogenbosch 
 
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 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
S.Wiegersma                          Secretaris 
 

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

                                                                            E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl 
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 

 


