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Stichting Eendenkooi Maaspoort 
 

         
  

In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten en wetenswaardigheden  
van de afgelopen 3 maanden in de eendenkooi. 

Veel leesplezier! 
 
 

Oktober 

Aan de zijde van het Burgemeester van Zwieten 
(fiets)pad is de kruin van een dode es verwijderd 
zodat er geen gevaar meer bestaat om onverhoopt op 
het fietspad te vallen. Er is op advies van Beheer 
Openbare Ruimte van de gemeente een stam van 
ongeveer 7 meter blijven staan voor insecten en 
spechten. Er is groot materieel aan te pas gekomen 
om de klus te klaren!  
 
 
 

                 Foto’s: Rut Stokman 



 

 

 

Weetje: 

Oktober (en november) liet een aantal heel natte 
dagen zien, afgewisseld met soms felle 
zonneschijn. Ideale weersomstandigheden voor 
bijzondere paddenstoelen. De grote stinkzwam 
komt m.b.v. een zgn. eiertand uit een groot ‘ei’. Dit 
ei ter grootte van een pingpongbal werd vroeger 
in de volksmond ook wel heksen- of duivelsei 
genoemd omdat er binnen enkele uren een lange 
poreuze steel uitstrekt. De hoed van de 
paddenstoel is in het begin bedekt met een 
groene sporenlaag die op afstand is te ruiken; 
vandaar de naam stinkzwam. Met deze aasgeur 
trekt de zwam vliegen en kevers aan die voor de 
verspreiding van de sporen zorgen. 

De sterke geur doet niet vermoeden dat de paddenstoel (m.n. de steel) eetbaar is. Naarmate 
de zwam ouder en lichter van kleur wordt neemt een bepaalde stof toe waardoor de stinkzwam 
alsnog giftig wordt voor consumptie.         Oppassen dus!                               Foto’s: Marga van Dijk                                                           

 

 

 

 

 

 

Alphons heeft in eigen tuin een es 
opgekweekt en een plaats gegeven in de 
kooi. De boom mag opgroeien aan de 
oostzijde van de kooi langs het pad.  

 
 
 
 
                                                                                                          Foto: Rini Groeneveld 

 
 
 
 
 



 
 
 
November  

 
Zaterdag 2 november heeft de Nationale Natuurwerkdag plaatsgevonden. Het was een 
onstuimige regendag met veel wind. Reden om te starten met een bak koffie om met elkaar 
kennis te maken. Tussendoor een wat langere koffiepauze dan gepland. Ondanks het slechte 
weer heeft een groep van 11 vrijwilligers flink aangepakt op verschillende plekken in de kooi. 
Er is o.a. geknot, zijn er beuken uitgestoken en er is gemaaid.  
 
Bedankt iedereen!  

 

    
Foto’s: Marga van Dijk 

 

Dat de Natuurwerkdag populair is blijkt wel uit de volgende cijfers: in Nederland hebben in het 
totaal 13.915 vrijwilligers op 565 locaties de handen uit de mouwen gestoken. In de provincie 
Noord-Brabant hebben lokale vrijwilligersorganisaties samen met Brabants Landschap op ruim 
50 locaties de natuur weer een stukje mooier gemaakt. 

Ook zijn er weer diverse rondleidingen gegeven afgelopen kwartaal. Zo hebben we zaterdag 
23 november 25 kinderen - samen met 5 begeleiders – van de Jeugdnatuurwacht Vught 
mogen ontvangen. De kinderen, in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar, volgen elke zaterdagmorgen 
o.l.v. JNW Vught een activiteit die te maken heeft met de natuur.  
Anneke, Rini en Marga hebben de kinderen het verhaal van de eendenkooi verteld. 
Een aantal jaren geleden hebben we JNW Vught ook al eens op bezoek gehad. 
                                                                                

 
   Foto’s: Nelis van Veldhoven JNW Vught 

 



Op 25 november heeft de vaste maandaggroep afscheid genomen van Mario. Hij is gedurende 
11 jaar als vrijwilliger actief geweest en heeft aan veel projecten meegewerkt tijdens zijn 
loopbaan in de eendenkooi. Zo heeft hij o.a. het kooihuis van een prachtige vloer voorzien en 
voor het kacheltje in de kooi nieuwe ruitjes gemaakt van mica. Wim heeft een mooi fotoboek 
samengesteld voor Mario als herinnering aan zijn tijd in de eendenkooi. 

 
 

   
   

                           Foto’s: Marga van Dijk 

                                            
 
 
 
 

                                                                         Mario, bedankt voor je inzet  
                                                                        en de vele uren die je op de 

                                                                        maandagochtenden in de kooi 
                                                                             hebt doorgebracht!                   

 
                                                                         
 

 
 
 
December  
 
Op 16 december heeft de maandaggroep gezamenlijk het jaar afgesloten met warme 
chocomelk en kerstbrood. Rond de feestdagen liggen de werkzaamheden van de groep even 
stil. Maandagmorgen 6 januari starten zij gezamenlijk de werkzaamheden in de kooi weer op.  
 

 



 
 

Natuurlijk bedankt het bestuur iedereen voor de inzet en belangstelling 
voor Eendenkooi Maaspoort in het afgelopen jaar. 

 
We wensen ieder mooie groene momenten in 2020 

en hopen jullie in het nieuwe jaar weer te mogen ontvangen! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Voor in de agenda: 

Zondag 12 januari rondleiding met vaste tijd. We starten om 10:00 u en d.w.z. dat de poort 
rond die tijd écht op slot gaat! Denk bij bezoek aan kleding aangepast aan de 
weersomstandigheden: o.a. laarzen! 
 
De werkdagen op zaterdag vallen in het eerste kwartaal van 2020 op 25 januari, 8 en 22 
februari en 7 maart. Zoals vanouds van 9:00u – 12:00u. Welkom! 
 
Zaterdag 14 maart NL-doet. Meer informatie en uitnodiging volgt t.z.t. 
 
 
Colofon 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort en verschijnt regelmatig. 
Redactie: Marga van Dijk 
Kopij: Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail: rini.groeneveld@home.nl 
 
Doelstelling: Stichting Eendenkooi Maaspoort is sinds het jaar 2000 bezig met het in stand houden en 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 in Maaspoort wonen; 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 terugbrengen. 
 
Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer lid IBAN: NL70 RABO 0144536846, 
t.n.v. Stichting Eendenkooi Maaspoort te ’s-Hertogenbosch. 
 
Bestuur Stichting Eendenkooi Maaspoort: 
Teun Kelderman:  voorzitter 
Peter Ranke:  penningmeester 
Marga van Dijk: algemeen bestuurslid 
Rut Stokman:  adviseur renovatie 
Rini Groeneveld:  contact vrijwilligers 
Ton Boudewijns:  algemeen bestuurslid 
 
Info:  www.eendenkooimaaspoort.nl 
E-mail:   info@eendenkooimaaspoort.nl                                                           STICHTING EENDENKOOI MAASPOORT 


