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 Nieuwsbrief 51, april 2019  

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 1e nieuwsbrief van 2019.  
In deze Nieuwsbrief kunt U zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en 
maart gebeurd is of te beleven was in de kooi.  
 

Actualiteiten 

Op 16 maart was het NL Doet. We 
hebben weer de nodige hulp gehad. Zo 
deed een groep mee van Rotaract. 
Enthousiaste jongen mensen die zich 
vrijwillig inzetten voor verschillende     
klussen in de samenleving.  

 

Groep van Rotaract (Foto Marga)  

 

Een van de klussen tijdens NL Doet 
was het aanbrengen van een nieuw 
dak op de observatie hut. Dit is een 
sedum-dak geworden waarvoor we 
van het oranjefonds subsidie hebben 
ontvangen.   

 

 

 

Het nieuwe sedum dak (Foto Peter) 

 

 

.  
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Aanbrengen sedum-dak (Foto Peter) 

 

erwtensoep (Foto Rini) 

 

De maandaggroep is weer gaan maaien 

 

(Foto Rini) 

 

 Hard werken werd beloond met  

erwtensoep en roggebrood met  spek.  

 

De open dag in maart werd bezocht 
door zo’n 50 belangstellenden. 
Waaronder ook 2 kindergroepen 
werden gevormd. Alphons en Rini 
hadden een kindertafel gemaakt die 
van pas kwam. 
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Beelden van het voorjaar in de kooi 

 

 

Bloesem fruitboom  (Foto Marga) 

 

De bloesem aan de fruitbomen. 

 

 

De goudwesp (Foto Marga) 

 

Een bijzondere gast: De goudwesp legt 
vaak eitjes in het nest van een 
metselbij. Je kunt de goudwesp 
vanwege zijn gedrag dus vaak zien bij 
bijenhotels. Om die reden wordt de 
goudwesp ook wel koekoekswesp 
genoemd. Denk aan de vogel koekoek 
die het ei in een nest van een andere 
vogelsoort legt. Er zijn ook 
koekoeksbijen. De wesp of bij probeert 
de koekoekswesp te verjagen door te 
steken, maar het is moeilijk steken in 
het harde pantser van de 
koekoekswesp. Doordat de gewone 
goudwesp maar zo klein is, wordt de 
soort niet zo snel gezien. 

 

 

 

Jong blad  (Foto Marga) 

De natuur komt uit de winterslaap.  

 

Wesp (Foto Marga) 

Naast de goudwesp deze bekende. 

  

 

beversporen (Foto Marga) 

De bever is ook aan het werk geweest. 
De nodige takken liggen klaar. 
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Belangrijk nieuws: 
De werkzaterdagen gaan in de zomerstand en medio september 

gaan we weer van start.  
 

De komende rondleidingen zijn op : 
Zondag 9 juni en 1e pinksterdag om 10:00 uur. 

 
 

 
 

 
 

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 bankrekeningnummer, t.n.v. Stichting Eendenkooi Maaspoort 

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

IBAN: NL70 RABO 0144536846 
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl 

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