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Nieuwsbrief  37, september 2015   

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 3e nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er 
in de juli, augustus en september gebeurd is en of te zien was.  
 

Actualiteiten 

Zaterdag 4 juli was onze zomerwande-
ling. Het was een erg hete dag. On-
danks deze hoge temperatuur konden 
wij een 20 tal bezoekers rondleiden. 

 

 

Luisteren naar Rut (Foto Rini) 

 

Bijen in het riet in de rietschuur  

Als afsluiting van de zomerschool heeft 
Rut in juli 2 rondleidingen gegeven aan 
16 deelnemers. 

 

 

 Zomerschool (Foto deelnemer) 

 

Op 21 augustus konden wij Dhr.Frans 
Rodenburg, beheerder eendenkooi 
Ruigoord uit Amsterdam, kennis laten 
maken met onze kooi. Hij had veel be-
langstelling voor de werkwijze zoals wij 
de kooi beheren. 
(www.eendenkooiruigoort.nl 

 

Vrijdag 28 augustus was in de kooi een 
ontmoeting van maandaggroep en be-
stuur met de partners. Bij mooi weer 
en onder het genot van een broodje en 

http://www.eendenkooiruigoort.nl/
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drank werd het een gezellig samen zijn 
en kennismaking met elkaar. 

 

 

De voorbereiding (Foto Marga) 

 

 

Gezellig samenzijn (Foto Anneke) 

Als afsluiting van deze bijeenkomst is 
er nog een wandeling door de kooi 
gemaakt. 

 

Zondag 30 augustus stond onze open-
dag op de agenda. Helaas waren de 
weergoden onze spelbreker. Bij het 
naar de kooi gaan voor de voorberei-
ding donderde en bliksemde het erg en 
dat ging gepaard met een flinke hoe-
veelheid water. Het gevolg was dat er 
weinig mensen op bezoek kwamen. 

Alleen de kinderen ( waarvan 2 uit 
Purmerend) voor hun rondleiding wa-
ren om 10.00 uur present en was het 
ook weer droog. 

 

 

De kinderen bekijken waterdieren (Foto Rini) 

 

Tegen 11.00 uur was het weer opge-
knapt en de zon was er ook en toen 
kwamen ook de bezoekers. Totaal 
konden wij 50 mensen rondleiden door 
onze gidsen. 

 

 

De eerste bezoekers ( Foto Rini) 

 

De kinderen sloten hun rondleiding af 
met het maken van een natuurschilde-
rij.  

 

 

De natuurschilderijtjes (Foto Rini) 
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Het laatste weekend van augustus 
werd de stad bezocht door stevige re-
gen en onweersbuien. Het gevolg was 
veel neerslag en dat zagen wij terug in 
de kooi. Het water in de kooi had de 
laatste 10 jaar niet zo’n hoog niveau 
gehad. 

 

 

Hoogwater in het makhok (foto Rini) 

Zondag 6 september was IVN s-
Hertogenbosch op bezoek in de kooi 
voor hun jaarlijkse clubdag. De ver-
schillende werkgroepen hebben in de 
kooi onderzoek gedaan op hun gebied. 
O.a. De jeugd met waterdieren, de vo-
gelgroep en ook de andere groepen 
waren aanwezig. De dag werd afgeslo-
ten met een rondleiding door de gidsen 
R&R, waarna de IVN dag werd voort-
gezet in het scoutinggebouw. 

 

 

IVN actief (foto Kooi) 

Op zaterdag 12 september, veel activi-
teiten in de stad, kwamen 3 mensen 
helpen op onze eerste werkdag van 
het seizoen 2015 – 2016. De werkza-
den vandaag bestonden uit het verwij-
deren van braam en branddelen. 

Zondag 20 september werden wij be-
zocht door enkele heel nieuwsgierige 

personen die niet wisten dat de open-
dag al was geweest. 

 

Vreemd bezoek (foto Kooi) 

Tijdens maaiwerk ontdekten wij een 
muizennest met enkele zeer jonge 
muizen. 

 

 

Zeer jonge muizen ( foto Rini) 

Zaterdag 26 september, de laatste 
werkdag in september, tijdens een 
zeer mooie herfstdag hebben 11 vrij-
willigers kruiwagens vol maaisel afge-
voerd van riet, brandnetel en braam. 

 

Nog een beeld van het hoge water 
eind augustus 

 

 

Hoog water in de vangpijp ( foto Rini) 
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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 

Peter Ranke                        Penningmeester 
M.Groeneveld                        Contact Vrijwilligers 
A.Hendriks                              Lid 
R.A.M. Stokman                 Voorzitter 
Vacature                                 Secretaris 
Marga van Dijk                        Lid 
Wim van Leeuwen                  Notulist 
 
 

IBAN : NL70 RABO 0144536846 

Info: www.eendenkooimaaspoort.nl 
                                                                            E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl 

Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 
 
 


