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Nieuwsbrief nummer 22,december 2011 
Stichting Eendenkooi Maaspoort 

 

         
 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2011,een jaar waarin veel is gebeurd in de kooi. 
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 oktober konden wij van de aan-
nemer van het project omleiding Zuid 
Wiilemsvaart dakpannen van een 
slooppand overnemen. Deze zijn op 
vrijdag door 2 personen opgehaald en  
zaterdags door vrijwilligers naar een 
plaats gebracht nabij het te bouwen 
kooihuis. 

 

 

Dakpannen bestemd voor het kooihuis 

In oktober zijn wij aangeschoven bij het 
platform Biodiversiteit dat door de ge-
meente gefaciliteerd wordt. Het is een 
platform waarin wegen gezocht worden 
om de activiteiten van de diverse na-
tuurwerkgroepen dmv elkaars kennis 

te versterken. Om tenslotte te leiden 
tot een zo groot mogelijk groen gebied 
in en om de stad.  

Op 13 oktober zijn een 20-tal mede-
werkers actief geweest in de eenden-
kooi met het verwijderen van bramen 
en andere in de weg staande beplan-
ting. 

 

Essenters luisteren naar het inleidende praatje 

Daarna zijn zij aan de slag gegaan on-
der een stralende zon. Tijdens de kof-
fie pauze werd de eendenkooi verrast 
met een leuke gift ter ondersteuning 
van de bouw van het kooihuis. 
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De eendenkooi ontvangt de Essent gift 

 

In de afgelopen periode heeft het be-
stuur een 3 tal keren vergaderd in het 
wijkcentrum De Schans te Maaspoort. 

 

Vrijdag 14 oktober hebben enkele vrij-
willigers samen met bestuursleden 
stenen (2000 stuks) voor de fundering 
opgehaald bij de steenfabriek in He-
dikhuizen. Daarvoor was het noodza-
kelijk om 2 maal te rijden. 

 

 

Het oprapen van 200 stenen 

Eerst oprapen en dan in de aanhanger 
en bij de eendenkooi in de kruiwagen 
en dan  in de kooi opslaan. Gelukkig 
was het een mooie zonnige dag.  

 

In oktober werd ook de jaarlijkse con-
trole van de vleermuiskasten uitge-
voerd. 

 

Controle vleermuizen kast 

De eerste zaterdag in november is ge-
reserveerd voor de Landelijke Natuur-
werkdag. Deze keer zijn 19 vrijwilligers 
naar de kooi gekomen om hun handen 
uit de mouwen te steken. 

 

  

Het opschonen van het gebied rond de pad-
denpoel 

 

Een morgen buiten werken soms in 
een moeilijke houding is erg vermoei-
end en deze dag werd dan ook afge-
sloten met de welverdiende kop erw-
tensoep. 
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Genieten van een kop dampende snert 

 

Op 24 november zijn 2 bestuursleden 
voor de 2e maal naar de Beursvloer 
geweest om sponsoren te vinden voor 
de opbouw van het kooihuis. Tijdens 
deze beurs hebben wij contact gelegd 
met 2 bedrijven die ons zullen onder-
steunen bij de realisatie van het kooi-
huis.  

 

 

Rut opzoek tijdens de beursvloer naar een 
kandidaat sponsor 

 

Op 1december zijn wij dan echt gestart 
met de bouw van het kooihuis, zoals 
de volgende foto’s zullen laten zien. 
Twee leerlingen en een docent van het 
bouwhuis  zijn gestart met het maken 
van een gemetselde fundering.  

 

 

 

Omstreeks 8.00 uur werd het cement 
aangeleverd en dat werd met kruiwa-
gens naar de bouwplaats gebracht. 
Ongeveer 300 m lopen. Na het inme-
ten van de fundering werd gestart met 
het opmetselen hiervan. 

 

 

 

En aan het einde van de tweede dag 
was dit het resultaat. 
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Op 1 december heeft het Brabants 
Dagblad een bezoek aan dit project 
gebracht en de volgende dag was een 
artikel daarover te lezen in het dag-
blad.  

 

 

I 

In deze periode hebben wij 6 werkda-
gen gehad met vrijwilligers en daar 
waren ook 4 leerlingen bij die in het 

kader van maatschappelijke stage hun 
uren bij ons hebben vol gemaakt. 

 

Vrijdag 16 december werd de voorzit-
ter gebeld door de leverancier van de 
stenen,dat binnen 10 minuten een 
vrachtwagen bij de kooi zou staan met 
de bestelde stenen. En daar was niet 
opgerekend. Gelukkig hadden wij de 
volgende dag onze laatste werkdag 
van 2011 met vrijwilligers. En samen 
met hen (15 personen) zijn de ste-
nen(5500)  met kruiwagens over de 
brug (tgv de regen erg modderig) in de 
kooi gebracht en op pallets opgesla-
gen. 

 

 

Stenen voor de poort 

 

 

Het naar binnen brengen van de stenen 

Maandag 19 december was de laatste 
werkdag voor de maandaggroep in de 
kooi. En voor hun inzet werden zij be-
dankt met een persoonlijk cadeau in de 
vorm van een collage van hun werk-
zaamheden in de afgelopen jaren. 
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De maandaggroep tijdens de koffie pauze 

 

 

  

De stand van de barometer : 

op 25 december is :  

              €    5450,=  
 

                                                               

 

 

 

 

 

. 
 
PS: Indien U geen belangstelling heeft om onze nieuwsbrief te ontvangen, 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  Eendenkooi Maaspoort 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 zes kernleden en een aantal vrijwilligers ,die wonen in maaspoort, maar er zijn ook vrijwilligers uit andere wijken en 
plaatsen uit 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. Stichting  Eendenkooi Maaspoort 

Bestuur  : Stichting Eendenkooi Maaspoort 
T. Boudewijns  Penningmeester 
F.J.P. v.d. Gevel                     Lid 
M.Groeneveld                         Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks                              Lid 
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 

 


