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 Nieuwsbrief 52, juli 2019  

Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
 
 
Voor U ligt de 2e nieuwsbrief van 2019.  
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 

De BSO van Kanteel heeft op 25 april een bezoek gebracht aan de Eendenkooi. 
Het ging om 2 groepen BSO met kinderen in de leeftijd van 7 en 8 jaar.  
 ’s-Morgens prima weer met een zonnetje; ’s middags voor een paar flinke buien moeten 
schuilen in het kooihuis en later in de observatiehut en rietschuur.  Beide groepen waren 
erg enthousiast en hebben actief meegedaan met natuurschilderijtjes maken, waterdier-
tjes scheppen, luisteropdracht, enz. 
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De natuur in de kooi deze zomer 

 

 

Johanneskever (foto Marga) 

In de tuin wil je hem niet hebben: hij eet blad- en bloemknoppen. De larven kennen we 

als de engerling en kan een grasveld volledig aantasten doordat hij aan de wortels eet. 

Waarop een mol op zijn beurt de boel kan omwoelen op zoek naar de larven als maaltijd. 

Opvallend zijn de fijne haartjes waarmee de pootjes en zelfs het schild bedekt zijn. 

          

      

(foto Peter)    ( foto Marga) 

Geelbandlangsprietmot 

De spanwijdte van de vlinder bedraagt tussen de 16 en 23 millimeter. De mannetjes van 
de geelbandlangsprietmot hebben opvallend lange voelsprieten die bijna viermaal zo 
lang zijn als de voorvleugels terwijl de vrouwtjes veel kortere sprieten hebben, slechts 
iets langer dan de voorvleugel. 
Ze komen in grote groepen voor in nat bosrijk gebied. De vliegtijd is van mei tm juli. 
Leeft van bladresten van de berk. Het volwassen vlindertje heeft o.a. de brandnetel als 
waardplant: de gastheer voor voedsel en om eitjes af te zetten. 
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Bijen foto’s Peter 

 

 

 

Pimpelmees ( foto Rini) 

 

 

Waterviolier ( foto Rini ) 
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Water en bloei bij de wilgen aanplant ( foto Peter) 

 

Renovatie vangpijp. Er is nog veel werk te verrichten maar de eerste nieuwe bogen 
aan het eind van de vangpijp zijn geplaatst. 
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           Lokale Goede Doelen Gids. 

Op maandag 1 juli 2019 is de eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ gepresen-
teerd in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Burgemeester Jack Mikkers nam het eerste exem-
plaar in ontvangst. Hoogleraar filantropie prof. dr. René Bekkers van de VU-Amsterdam ver-
zorgde de inleiding over het geefgedrag in Nederland en het te verrichten onderzoek rondom 
de lokale goede doelengids in ’s-Hertogenbosch. De Stichting Eendenkooi Maaspoort is een 
van de 62 opgenomen goede doelen. 

Het idee achter de Goede Doelen Gids is om op lokaal niveau te kunnen concurreren met de 
grote nationale en internationale goede doelen die daar vaak een aantal Fte’s voor in dienst 
hebben om het goede doel te promoten en fondsen te werven. 

 
 
 

Belangrijk nieuws: 
De werkzaterdagen zitten in de zomerstand en medio september 

gaan we weer van start.  
 

De komende rondleidingen zijn op : 
Zaterdag 31 augustus en 21 september van 9 tot 12 uur. 

 
 
 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort en verschijnt regelmatig. 
Redactie: 

 Stichting Eendenkooi Maaspoort 

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 

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 

 


