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Stichting Eendenkooi Maaspoort 
Nieuwsbrief nummer 61, 03-01-2022 

 

        
 

 

Jubileumjaar 

Dit jaar bestaat de Eendenkooi 350 jaar, maar op welke dag? 

Hieronder de tekst uit het Verbandboek van 9 mei 1672. 

Op deze datum krijgt Reinier van Meerwijk toestemming de Eendenkooi te graven. 

Per 1 november 1672 moet hij voor de eerste keer chijns betalen als de kooi in orde is gebracht en 

er enige vogels zijn gevangen. 

We kunnen 9 mei aan houden, maar op die dag is de kooi blijkbaar nog niet op orde gebracht. 

Elke datum tussen 9 mei en 1 november kan een dag zijn dat de eerste vogel gevangen is (eerder 

dichter bij november dan mei), maar we weten het niet zeker. De exacte datum zullen we nooit 

weten.  

350 
Onderstaand de tekst zoals die is aangetroffen in het Verbandboek uit die periode. 
 

Alsoo de Hoogh Mogende Heere Staeten Generaal der Vereenigde Nederlanden  
aan Reijnier van Meerwijck woonende tot Orthen hadden geconsenteert ende geoctroijeert seeckere lege 

Landerijen, gelegen onder Empel, geheten den Wielsum, te approprieeren ende bequaem te maecken een 

Vogelskoij, mits daer voor ende voor de Vlucht jaerlijcx aan de Domeijnen betalende eenen erffelijcken 
recognitie chijns van vier ponden Artois, Ende dat alles onder de restrictien ende conditien naerder in hat 

voorschreven Octroije verhaelt ende uijtgedruckt, ende hier van woorde tot woorde volgende. 
De Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, allen den ghenen die desen sullen sien saluijt, Doen te 

weten, Alsoo bij requeste van reijnier van Meerwijck woonende tot Orthen wert vertoont, dat hem suppliant 

sijn competerende sekere Leege Landerien, gelegen onder Empel, Quartier van Maeslandt, Meijerie van ’s 
Hertogenbosch, geheten den Leege Wielsum, ende nadien deselve voor het meerendeel blijven geinnudeert, 

geerne eenighe campen zoude doen approprieeren, om daer op te leggen ende graven Eenen Vogelkoij, ten 

opsichte hij suppliant daer van de Verpondingen moet betalen, ende vermits de onvruchtbaerheijt van de 
voors Landen daer van geen genothig treckende, t’ welck niet vermogende te doen sonder voorgaende 

permissie, hoors deselve reverentelijck versorgt, hem verleendt te mogen werden onder eenighe jaerlijcxse 

recognitie aan de Domeijnen te betalen, den selven Camp tot aan Vogelkoij te mogen doorgraven, ende 

gebruijken, gelijk men andere campen is doende, ende dat hem daer inne geen hinder, schade ofte belech 

bij jemanden tot eenigh ongebruijck soude mogen werden aengedaen, Waeromme soo ist, Dat daer op 
gesien sijnde het advis van Gilbert Drieck van Tienhoven, raedt ende rentmeester van de Domeijnen in’t 

Quartair van ’s Hertogenbosch, hebben bij delibiratie van den Raedt van State der voors Vereenigde 
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Nederlanden, den suppliant geconsenteert ende geoctroijeert, gelijck wij hem consenteeren ende 
Octrojeeren bij desen, de voors Vogelskoij te mogen doorgraven ende maecken ter voors. plaetse , mits 

voor de vlucht betalende jaerlijcks aende Domeijnen erffelijcken recognitie chijns van vier ponden Artois, 

jaerlijcx op de i en November, ende op den i en termijn opden eersten November, na dat de voors. 
Vogelskoije in effe sal sijn gebracht, ende eenige Vogels daer opsullen wesen gevangen, Tot verseeckeringh 

van welcken chijns hij suppliant behoorlijcke Verbant brieven sal hebben te passeeren tot sijnen koste inde 

Leen ende Tholkamer tot ’s Hertogenbosch, Ende opdat dit Octroij wel werde naergecomen, Ordonneeren 
wij dat hij t’selve voors Tholkamer datelijck sal hebben te doen registreren, lastende voorts onsen voors. 

Rentmeester ende allen anderen, dient aengaen magh, den suppliant desen onsen Octroije in manieren 
boven verhaelt, volcomentlijck ende vredelijck te laeten genieten ende gebruijcken, cesserende alle belech 

ter contrarie, Gegeven in ’s Gravenhage den xviii April xvi.c Vier en t sestigh, was geparapheert 

J.V.Borsele Van der Hooghe vt. Onderstondt ter Ordonnnatie vande Ho: Mo: Heeren Staeten Generael der 
Vereenigde Nederlanden, ter relatie van den Raedt van Saete der selver Landen, in abs: van  Secrets. 

Onderteekent A. Van Dalen. Daer boven stondt gedruckt het cachet vanden voorn: Rade, in Rooden auwel, 

onder wit papier, In Margine stondt  Registrata in het Acte Boeck ter Secretarie deses Raedts berustende 

fol. 225 verso. 

Ingevolghe vanden bovengemelten Octroije soo is gestaen ende gecompareert voor de Heeren Raedt ende 
Rentmeester Generaal ende Leenmannen ondergenoemd den voors Raijnier van Meerwijck ende heeft 

gelooft, gelijck hij gelooft bij desen super omnia et habenda, ende voorts onder speciael ende reeel verbant 

van de voors: nieuwe gegravene ende geappropieerde Vogelskoije te leveren ende te betaelen in handen 
van des voors Rentmeester andere in der tijt wg. sende, der voorgemelten Erffelijcken Recognitiechijns van 

vier ponden Artoijs, Waer van den Eersten termijn van betaelinghe sal verschijnen, op den eersten 
November, naer dat voors. Vogelkoije in effe sal sijn gebracht ende eenige vogels daer op sullen wesen 

gevangen, sijnde van den jaere xvi c twee ende seventig. Gelovende den voors. comparant op verbant als 

voor de conditien ende restrictien nader in de Octroije gementioneert te voldoen ende te achter volgen, 
Ende van den voorgemelten chijns te doen behoorlijcke Warantschappe. Acte ‘s Hertogenbosch in de Leen 

ende Tholkaemer. 

Der voors stadt ende haarder Meijerie op heden den 9 Meij sestienhondert twee ende seventigh. 

 

                                                               Otto Copes 
                                                               Arnoudt de Raadt 

me prasente 

 
H Copes 

 

Deze eendenkooi wordt gesticht door Reijnier van Meerwijck op een stuk grond, ook wel 

genoemd “Den leegen Wielsum”. 

Er bestaat enige gelijkenis met Wilsen, de naam van de grond die hoort tot de Eendenkooi 

Maaspoort. Is er sprake van een verschrijving in de loop der jaren of gaat het toch om een andere 

eendenkooi, namelijk een kooi in de toenmalige gemeente Orthen. 

Opvallend is inderdaad dat gesproken wordt over een stuk land gelegen onder Empel, terwijl dat 

naast Orthen een aparte gemeente was. 

In het archief van het Groot Begijnhof in ’s-Hertogenbosch 1304 -1741 bevindt zich een charter ui 

1547, zijnde een Akte van overdracht, verleden voor schepenen 's-Hertogenbosch, door Walter 

Klaas Goyaartszoon van der Wier aan Anton Danielszoon Schalken van 1 morgen weiland 

genaamd den 'Legen Wielsen', onderdeel van 5 morgen land gelegen bij Empel in het Polsbroeck. 

Hieruit mogen we dus opmaken dat het inderdaad gaat om de Empelse eendenkooi en niet de 

eendenkooi in Orthen. 

Op vallend is ook dat in de tekst staat ‘ende nadien deselve voor het meerendeel blijven 

geinnudeert” wat er op duidt dat het omliggende gebeid bewust onder water bleef staan. Een 

methode die destijds veel werd toegepast om vijanden tegen te houden. De paden in de Empelse 

kooi liggen ongeveer een meter hoger dan het omliggende maaiveld. 

 

Als bestuur gaan we ons beraden hoe we aandacht kunnen schenken aan het 350 jarig bestaan dit 

jaar. Ideeën zijn welkom.| 
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Wat gebeurt er nog meer in 1672. 

 Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. Volgens een 

Nederlands gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". 

In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen,  

 De gebroeders de Witt worden in Den Haag vermoord 

 Willem III wordt na de eerste stadhouderloze periode stadhouder over de Nederlanden. 

 

Promotiefilm 

In het voorjaar 2021 komen twee trainees langs in de Eendenkooi. Zij doen dit vanuit het groen 

traineeship (groene storytellers) en Brabants Landschap. 

Zij willen het vrijwilligerswerk in beeld krijgen en nieuwe vrijwilligers stimuleren om ook aan de 

slag te gaan. Tijdens het bezoek willen ze ook ontdekken waarom dit vrijwilligerswerk nodig is en 

waarom dat het zo leuk is om te doen. Zij stellen vragen, maken foto’s en videobeelden. 

Uiteindelijk zien zij ook mogelijkheden om met behulp van een vriend drone beelden te maken. 

Na lang wachten is het dan eindelijk zover: de video van de vrijwilligers bij Eendenkooi 

Maaspoort is in november gepubliceerd door Brabants Landschap. Het is de eerste video van de 

meerdere video's over vrijwilligers bij Brabants Landschap. 

Bekijk hier de pagina met de video: https://www.brabantslandschap.nl/actueel/vrijwilligers-

verhalen/ 

 

 
 
Een foto vanuit een ander perspectief (foto van drone beelden van Paul Francken) 

 

Rondleidingen 

Zaterdag 2 oktober heb ik een rondleiding gegeven aan een groep verbonden aan de  

San Salvatorkerk. Zoals afgesproken stond de groep van 14 personen om klokslag 10.00 uur te 

wachten bij de ingang van de kooi. Sommigen waren al eerder in de kooi geweest maar voor de 

meesten was alles nieuw.  Vooral voor de ouderen bleek het lopen over het bruggetje erg 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1672
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezegde_(zegswijze)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_M%C3%BCnster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keurvorstendom_Keulen
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/vrijwilligers-verhalen/
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/vrijwilligers-verhalen/
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spannend te zijn. Er was ook een persoon bij die een klein medisch probleempje had aan zijn 

been. Voor hem bleek de oversteek via het bruggetje naar de kooi een enorme uitdaging. En 

ondanks de vele aanmoedigingen van zijn mede natuurliefhebbers durfde hij het toch niet aan. 

Deze meneer had zich er al bij neergelegd om te blijven wachten bij de ingang van de kooi. Ik 

stelde echter voor om de leuning van de brug te monteren. Doe geen moeite zei hij nog, maar dat 

was tegen dovemans oren. Samen met 3 andere potige mannen heb ik toen de leuning van de brug 

gemonteerd. Zonder problemen kon nu iedereen veilig over de brug komen. Gewoonlijk loop ik 

altijd de rondleiding middels de wijzers van de klok. Maar vandaag dacht ik, ïk loop eens tegen de 

richting van de wijzers van de klok in. Achteraf is dit goed bevallen en dat ga ik in de toekomst 

zeker vaker doen. De natuurliefhebbers hebben hier niets van gemerkt. Iedereen was erg onder de 

indruk en stelde ook veel vragen. De rondleiding duurde dan ook langer als normaal, niet 1 uur 

maar 1,45 uur. Dat de rondleiding gedurende een zaterdag werkdag plaatsvond was geen 

probleem. Leverde extra vragen op over de werkzaamheden die door de vrijwilligers verricht 

werden. Na afloop nog gezellig wat gedronken en gegeten, ze hadden zelf het e.e.a. meegebracht. 

Na nog wat vagen beantwoord te hebben keerden ze weer richting huiswaarts. De 3 potige 

mannen hebben mij weer geholpen met het afbreken van de leuning. Al met al een geslaagde 

gezellige rondleiding met een zeer geïnteresseerde en leuke groep. 

Ton 

 

Op 8-10-2021 heeft er een rondleiding plaats gevonden voor een groep van 24 personen van de 

Katholieke Bond voor Ouderen uit het Overijsselse Heeten. 

 

Hallo Rut, 

Ik heb alleen maar positieve berichten gehoord over ons bezoek aan jullie prachtige plekje en 

eendenkooi. 

Nogmaals dank voor de mooie rondleiding. 

Met vriendelijke groet, 

Annelies  

KBO Heeten 

 

 
 
Groep van de Katholieke Bond voor Ouderen uit het Overijsselse Heeten 
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Op 10-10-2021 heeft er een rondleiding plaats gevonden voor een groep van 8 personen van de 

Vriendschapskring Den Bosch (VSK) 

 

Beste Rut, 

De rondleiding in de eendenkooi was erg geslaagd. Ik wil je het verslag van de begeleiders niet 

onthouden: 

Om half 10 was het verzamelen bij het scoutinggebouw en daarna samen lopen naar de 

eendenkooi. De kooiker, onze gids, stond al klaar. 

Via een smalle plank konden we de sloot over de eendenkooi in. 

De gids, Rut Stokman, was een boeiend verteller. 

Allereerst liet hij ons een beverburcht zien. Sinds 2 jaar zaten er bevers bij de eendenkooi. 

Daarna naar de kooi. Met plaatmateriaal, voorwerpen en een levendig verhaal vertelde hij over 

het reilen en zeilen in de eendenkooi. Het geheel was een stuk groter dan ik aanvankelijk dacht. 

En wat een rust in dit beschermd stukje natuur. Ook was er een kooikerhuisje nagebouwd. En 

ingericht zoals de kooiker rond 1900 leefde. 

Daarnaast waren er veel nestkastjes voor vogels, insectenhotels en grashopen voor muizen. 

Rut liet ons allerlei oude voorwerpen zien en ook gebruiksvoorwerpen die vroeger en ook nu weer 

in de kooi gebruikt worden, zoals een zeis om het gras en lage begroeiing te maaien. Hij 

demonstreerde dit aan ons. 

Na ons nog een eetplaats voor eekhoorns te tonen, gingen we de sloot weer over en namen 

afscheid van Rut. 

Het was een boeiende excursie. 

 

In ieder geval bedankt, en wellicht tot een volgende keer, 

met vriendelijke groet, Bep van den Oetelaar, vrijwilliger Vriendschapskring Den Bosch (VSK) 

onderdeel van Farent. 

 

 

Op 18 november vindt een 

rondleiding plaats voor leden van 

Groei en Bloei. (de meeste leden 

uit Maaspoort) 

Groei & Bloei is een vereniging van 

liefhebbers van tuinen en tuinieren. De 

vereniging bestaat uit 130 afdelingen door 

heel Nederland en België, elk met een eigen 

bestuur. Zij organiseren door het jaar heen 

activiteiten, variërend van lezingen en 

workshops tot excursies en korte reizen naar 

mooie tuinen. 

De deelnemers zijn onder de indruk van de 

Eendenkooi. Een voor hen tot nu toe 

onbekend gebiedje in de wijk Maaspoort. De 

aanwezigheid van bevers verrast hun 

volledig. 

 

 

 

 

 

 
 
Deelnemers van Groei en bloei 
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Rondleidingen 21-11-2021  

Bij de rondleidingen op 21-11 waren er 43 deelnemers. 

 

Rondleiding 3-12-2021 

Op 3-12 hebben Ton en ik toekomstige collega’s van Ton als vrijwilligers in het huis Bosch 

rondgeleid. 

 

De bevers 

Filmpjes opgenomen met de wildcamera laten een keer een volwassen bever zien met 4 kleinere 

exemplaren. Jongen van 2021. 

Op een ander filmpje zijn 3 grote bevers en een jong te zien. Minimaal 3 grote en 4 jongen. 

Het zal mij niet verbazen als er 4 volwassen bevers aanwezig zijn, in totaal 8 bevers. 

Het zijn dan de ouders, 2 jongen van 2020 (jaarlingen) en 4 jongen van 2021. 

 

 
 

Foto met 4 jongen 

 

Met zoveel kostgangers moet er voor veel eten gezorgd worden, ook voor de komende winter. 

Volgens een van de vrijwilligers kunnen we de naam Eendenkooi wel doorstrepen en voortaan 

spreken over de Beveropvangplaats. 

In het weekend wordt er flink gevoerd. Is dat eten op knagen ze zelf wel een paar bomen om. De 

tanden moeten ook scherp gehouden worden. 

Ook buiten de eendenkooi zijn de bevers hun tanden aan het scherpen. Dit heeft al tot een aantal 

mailtjes geleid van mensen die vragen of wij daar niets aan kunnen doen. Deze mensen zijn 

verwezen naar de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

Zelf ben ik naar Beheer Openbare Ruimte geweest. De wijkteamleider weet mij te vertellen dat de 

gemeente deskundigen gaat inschakelen. We wachten nog even af en gaan door met het 

beschermen van bomen d.m.v. gaas. 
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Om geknaagde boom over de sloot (foto Ton) 

 

 
 
Dik of dun, het maakt niet uit 

 
 

In de eendenkooi (foto Ton) 

 

 
 
Ook dikke eiken zijn niet veilig 
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Op de Noordborst zijn de bevers bezig met het uitbreiden van de burcht. Ze zijn begonnen met het 

graven van een vierde kamer. Jammer voor de bevers, maar het dak is ingestort zodat er nu een 

gat in de bodem is van ruim 1 x 1 x 1 meter. Ze proberen er weer een dak op te maken. 

 

 
 

Verstevigen dak vierde kamer 

 

Eekhoorns 

 

Het bevalt de eekhoorns goed in de 

eendenkooi. Zij komen vaak op bezoek.  

Ze steken de sloot over en komen de 

eendenkooi binnen door van de notenboom 

over te springen in de grote eik bij de poort. 

Zij hoeven geen gebruik te maken van het 

bruggetje. 

Het voer in het voederkastje vinden ze erg 

lekker. 

Het zijn slimme diertjes. 

Ze kunnen zelf het dekseltje optillen steken 

hun kopje een beetje naar binnen en pakken 

dan de lekkere zaadjes en nootjes er uit en 

eten ze op.  

Het is afwachten of ze ook gebruik gaan 

maken van het in de buurt van het 

voederkastje opgehangen speciale nestkastje 

voor eekhoorns.  

In het nestkastje zit een laagje hooi. 

In het nestkastje maakt de eekhoorn meestal 

een nest van afgestripte bast en mogelijk ook 

mos, bladafval, varens en dergelijke meer. 

 

 
 
Nestkastje voor eekhoorns 
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Een eekhoorn heeft net weer wat voer uit het voederkastje gehaald 

 

Landelijke Natuurwerkdag 

Op zaterdag 6 november doet de Eendenkooi Maaspoort weer mee aan de Landelijke 

Natuurwerkdag. De eendenkooi is aangemeld als werklocatie.  
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In totaal melden zich 22 deelnemers aan, naast 10 eigen vrijwilligers. 

Omroep Brabant is aanwezig om opnamen te maken. Diverse vrijwilligers zijn geïnterviewd met 

vragen over het meedoen aan de Landelijke Natuurwerkdag. Het filmpje is op dinsdag 9 

november uitgezonden. 

Na afloop smaakte de erwtensoep en roggebrood met spek erg goed. 

 

Beursvloer 2020  

Op 14 oktober komt de firma Wagemaker een dagdeel helpen in de Eendenkooi. 

Dit is een oude afspraak, gemaakt op de beursvloer 2020. 

Er wordt hard gewerkt. Veel gemaaid en veel bramen verwijderd. 

 

 
 
Na gedane arbeid is het goed rusten. 

 

Beursvloer 2021 

Na de persconferentie van dinsdag 2 november en in overleg met Avans Hogeschool heeft de 

organisatie van de Beursvloer helaas moeten besluiten de feestelijke 10e Beursvloer te 

verplaatsen.  

Met de nieuwe corona maatregelen is het namelijk niet mogelijk de Beursvloer te organiseren 

zoals gewenst. Er zijn dan teveel mensen in een besloten ruimte, waar bovendien op de 

Hogeschool een mondkapjesplicht is. Ook is het dringende advies om op minimaal 1,5 meter te 

blijven. Het handelen is dan feitelijk nauwelijks mogelijk. Ook menen zij een verkeerd signaal af 

te geven, nu het aantal besmettingen en daarmee de capaciteit in de ziekenhuizen onder druk staat. 

Natuurlijk is er gelijk een nieuwe datum vastgelegd: 

Donderdag 24 maart 2022 vanaf 15.30 uur op Avans Hogeschool. 

De website blijft ondertussen gewoon open voor nieuwe aanmeldingen. 
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Filmpjes 

Met behulp van de wildcamera’s zijn de laatste tijd filmpjes gemaakt van de bevers en van de 

eekhoorns. 

Een aantal van deze filmpjes is door René Reijnen aan elkaar geplakt en op You-tube geplaatst. 

Hieronder de link naar de filmpjes. 

https://youtu.be/w16hDRCWwtc  voor eekhoorntjes 

en 

https://youtu.be/k8aVFMPSAcg  voor bevers 

  

Wintertaling 

Op 24 december is voor het eerst een Wintertaling (mannetje) op de kooiplas waargenomen. 

Helaas is er (nog) geen goede foto beschikbaar. Hopelijk kan iemand die binnenkort maken en 

zullen we de foto opnemen in de volgende nieuwsbrief. 

 

NL Doet 

NL Doet vindt komende editie plaats op 11 en 12 maart 2022. De Eendenkooi is weer aangemeld 

als werklocatie voor zaterdag 12 maart. Naast eigen vrijwilligers hopen we weer op voldoende 

deelname door “nieuwe” vrijwilligers. 

 

Lokale goedendoelengids 

In samenwerking met Rotaryclubs worden in verschillende steden en regio's in Nederland lokale 

goededoelengidsen gerealiseerd. De ambitie is om in 2025 zo'n 25 lokale goededoelengidsen 

gepresenteerd te hebben. 

Met de lokale goededoelengids brengen wij lokale organisaties onder de aandacht van donateurs, 

erflaters, bedrijven en serviceclubs die op zoek zijn naar een goed doel in de eigen omgeving. 

Daardoor worden lokale goededoelenorganisaties geholpen bij hun werk, activiteiten en ambities. 

De opgenomen organisaties voldoen aan strenge criteria (betrouwbaarheid, lokale betrokkenheid, 

doelmatigheid, continuïteit en sociale duurzaamheid) en zijn uw steun waard. 

Met het systeem van de lokale goededoelengidsen zal 10% van de donaties en schenkingen aan 

Nederlandse goede doelen terecht kunnen gaan komen bij lokale goede doelen. Geen kleinigheid! 

 

De Eendenkooi Maaspoort is opgenomen in de goedendoelengids van ’s-Hertogenbosch.  

 

 
 

Feestdagen 

Op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is er niet gewerkt in de eendenkooi omdat deze dagen op 

zaterdag vielen. 

We zullen nog zien hoe snel we weer aan het werk kunnen nu er weer beperkende maatregelen 

zijn waaronder de lock-down. 

 

In ieder geval wil ik iedereen mede namens het bestuur van de stichting Eendenkooi 

Maaspoort een spetterend maar vooral een gezond 2022 toewensen. Laten we er weer een 

mooi kooi jaar van maken. 

We hopen iedereen weer snel te zien in het nieuwe jaar en aan de slag te gaan. 

https://youtu.be/w16hDRCWwtc
https://youtu.be/k8aVFMPSAcg
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Weer een vreemde eend in de bijt 

 

 
 
Vrouwtje kuifeend 

 

Voor in de agenda:  
Kijk regelmatig op de website voor geplande en actuele activiteiten 

Voor rondleidingen neem contact op met Rut Stokman r.a.m.stokman@home.nl  

 
Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort.  

Redactie: Rut Stokman 

Hebt u ideeën, teksten of foto’s, graag zenden naar Rut Stokman. E-mail: r.a.m.stokman@home.nl  

 

Doelstelling: De 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 en is eigendom van de gemeente 's-Hertogenbosch. De stichting heeft een 

bestuur en voert de werkzaamheden uit met behulp van vrijwilligers. De vrijwilligers wonen vooral in 

Maaspoort, maar er zijn ook vrijwilligers uit andere wijken en plaatsen uit de omgeving komen. 

Met restaureren bedoelen we dat we de kooi zoveel mogelijk in de oude staat terugbrengen zodat er gevangen 

zou kunnen worden zonder dit daadwerkelijk te doen. 

 

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  

Thijs Vos   penningmeester  

Sander van de Wiel secretaris 

Ton Boudewijns:  algemeen bestuurslid 

Rut Stokman:   kooiker, adviseur renovatie en contact vrijwilligers 

 

Info:   www.eendenkooimaaspoort.nl  

E-mail:   info@eendenkooimaaspoort.nl  

 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat dat dan even weten. 

mailto:r.a.m.stokman@home.nl
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