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 Nieuwsbrief 48, juni 2018  

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 2e nieuwsbrief van 2018.  
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden april, mei en juni ge-
beurd is of te beleven was in de kooi.  
 

Actualiteiten 

Begin april heeft Chris om gezond-
heidsreden afscheid genomen van de 
eendenkooi en missen wij een zeer be-
trokken vrijwilliger. Wij danken hem 
voor de 12 jaar dat hij bij ons actief is 
geweest. En wensen hem veel sterkte 
toe en hopen op genezing. Voor een 
koffie moment is Chris altijd welkom. 

 

 

Afscheid Chris ( Foto Marga ) 

 

In de maand april/mei was het water in 
de paddenpoel erg helder en hoog, 
daar groeide op dat moment watervio-
lier. Een plantje dat hoofdzakelijk in 
kwelwater voorkomt. 

 

Bloem waterviolier (Foto Marga) 

 

In de maanden april en mei is er flink 
aan de nieuwe brug gewerkt over pijp 
4. Olv Nico T en met hulp van de an-
dere vrijwilligers is deze brug gereali-
seerd. Het hout is geschonken door 
afd. BOR op Maaspoort. 
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Nieuwe brug over pijp 4 (Foto Marga) 

Op 14 april hebben we onze jaarlijkse 
bijeenkomst met alle vrijwilligers die 
het afgelopen jaar actief zijn geweest 
en gezellige onder onsje gehad in de 
kooi. Voorzien van een hapje en een 
drankje. 

 

Vrijwilligers bijeenkomst (Foto Rini) 

Op 24 mei heeft Rut een rondleiding 
verzorgt voor een aantal mensen van 
de vrijwilligersacademie 073. 

 

 

Bouw wespennest (Foto Rini) 

 

Op zaterdag 24 mei was Rini namens 
de eendenkooi bij het afscheid van 
Emiel Rijken werkzaam bij het Bra-
bants Landschap. Tijdens dat afscheid 
was een excursie door de Loonse en 
Drunense Duinen. Wij danken Emiel 
voor de prettige contacten tussen Een-
denkooi Maaspoort en het Brabants 
Landschap. 

 

In de duinen (Foto Rini) 

Zondag 10 juni was onze zomerrond-
leiding gepland met als starttijd 10.00 
uur. Helaas waren er maar 12 perso-
nen  incl. een 4-tal kinderen op onze 
uitnodiging afgekomen. 

 

 

Rondleiding (Foto Nico) 

 

Op 19 juni hebben Marga en Rini voor 
Divers een rondleiding gegeven aan 
mantelzorgers die zich via Divers had-
den aangemeld en dat waren er 12. 
Tijdens deze rondleiding zagen enkele 
deelnemers voor het eerst een ijsvogel 
en dat was voor hen genieten, ook was 
de schildpad aanwezig. 
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De schildpad op een boomstam (Foto Rini) 

 

Via Johan Mees ( de stadsecoloog) 
ontvingen we een mail dat er mensen 
in de wijk  zich zorgen maakten om-
trent kwaliteit van leven van de bever 
in de kooi. De mensen die in de kooi 
werkzaam zijn zorgen voor voldoende 
rust en dat er voldoende voedsel aan-
wezig is voor de bever. Het onderhoud 
in de winterperiode heeft in het teken 
gestaan van de aanwezigheid van de 
bever. Enkele waardevolle bomen zijn 
tegen bevervraat beschermd. Verder 
nodigen wij de verontrusten bewo-
ner(s) graag uit op onze open dag op 
zaterdag 8 september van 9.00 u t/m 
13.00 u. 

 

Het werk van de bever (Foto Rut) 

Op zaterdag 9 juni zijn een aantal be-
stuursleden op bezoek geweest bij de 
Haarsteegse  kooi om kennis en info 
op te doen hoe op/in andere kooi ge-
werkt wordt en wat voor materialen 
zoal gebruiken. 

 

Bezoek aan Haarsteegse kooi (Foto Marga) 

Tijdens de droge periode was het 
noodzakelijk om de jonge aanplant van 
water te voorzien. 

 

 

Mario aan het watergeven ( Foto Rini ) 

 

 

Kever (Foto Marga) 

 

 

Eitjes van een vlinder (Foto Marga) 
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                                       Belangrijk nieuws: 
Onze eerstvolgende opendag is op zaterdag 8 september van 9.00 u 
tot 13.00 uur. Met om 12.00 u de laatste rondleiding. Ook kinderen 

zijn welkom 
 

 
 

Sfeer foto: opkomend jong riet 
 
 

 
 

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 an-
dere 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 bankrekeningnummer, t.n.v. Stichting Eendenkooi Maaspoort 

Bestuur: Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Peter Ranke                        Penningmeester 
Rini Groeneveld                     Contact Vrijwilligers 
Anneke Hendriks                    Lid 
Rut Stokman                 Voorzitter 
Teun Kelderman                     Secretaris 
Marga van Dijk                        Lid 
 
 
 

IBAN: NL70 RABO 0144536846 

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

Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854 


