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NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL  

 

Op donderdag 12 februari hee@ de ALV 

plaatsgevonden en heb ik onder het 

toeziend oog van circa 45 leden in het 

Spectrum Rien Rijken mogen opvolgen 

als voorzi/er. Voor de leden die mij nog 

niet kennen, wil ik mij kort voorstellen.  

Wie is de nieuwe voorzi/er? De wieg 

stond 52 jaar geleden in Kerkrade. Ons 

gezin bezocht graag de bossen van Vijlen 

en omgeving. Mijn studie economische 

geschiedenis rondde ik af in de Randstad, 

te Leiden. De escape naar natuur lag 

desCjds in fietstochtjes door de polder of 

met de bus naar Katwijk of Noordwijk aan Zee . 

Dat was voor mij genieten van ruimte, weidsheid, vogels en rust. Ik leerde mijn man Cees 

kennen en wij verhuisden naar Zoetermeer. Onze twee dochters zijn daar geboren en we 

voelden ons niet meer thuis in een sterk verstedelijkte omgeving. Natuur en groen misten wij 

enorm. Sinds 2001 wonen wij met veel plezier dicht bij het mooie Wijboschbroek en worden we 

gewekt door vogelgezang, al zit daar weleens zo’n volhardend koerende duif bij die van geen 

ophouden weet. 

De natuur in Schijndel is mooi. De inmiddels overleden schaapherder Cor Siegenthaler woonde 

in onze straat en kon vol trots vertellen over schapen en de Schaapskooi. Als hulpouder op de 

basisschool heb ik het Heempark ontdekt en Rien Rijken hee@ onze buurtvereniging deskundig 

en verhalend door de bossen van Wijboschbroek geloodst. Binnen ons NMC herken ik het 

genieten van de natuur en het posiCef waarderen van flora en fauna om ons heen. Onze slogan 

is niet voor niets “We houden Schijndel groen, u ook?". 

In het professionele werkveld ben ik schulddienstverlener. Naast een leidinggevende funcCe en 

bestuurlijke ervaring met het opze/en van een ondernemersnetwerk voor vrouwen, heb ik 

vrijwilligers werk gedaan voor de Nederlandse Dierenbescherming. In deze Cjd waarin het 

economisch marktdenken alles -mens, dier en natuur- dreigt te reduceren tot producCefactor 

vind ik het des te belangrijker mij in te ze/en voor een vereniging als NMC Schijndel.  

Gelukkig weet de vereniging zich gesteund door de gemeente Schijndel en is er ook met andere 

parCjen een zeer posiCeve samenwerking! Met zijn allen geven we de acCviteiten waar de 

vereniging voor staat invulling: landschapsontwikkeling, cultuurhistorie, natuurbeheer en 

natuureducaCe in de gemeente Schijndel ter bevordering van biodiversiteit en duurzaamheid.  

Dat gebeurt niet alleen door erover te praten maar vooral door ermee bezig te zijn. Onze 

enthousiaste vrijwilligers nemen deel aan diverse werkgroepen, zoals de werkgroep Kleine 

Landschapselementen (KLE), Uilenwerkgroep, Vogelwerkgroep, Florawerkgroep en werkgroep 

VoorlichCng en EducaCe. In het jaarverslag zijn de wapenfeiten van deze acCeve werkgroepen 

allemaal na te lezen! Voor ieder lid is er alCjd de mogelijkheid om deel te nemen aan een van 

deze werkgroepen, al is het soms maar Cjdelijk! Sommige werkgroepen heb ik al “in het echt” 

bezocht en dit waren leuke ervaringen! Veel leden zijn al 25 jaar en zelfs 40 jaar lid! Dat op zich 

al verdient een bloemetje! Deze zullen we dan ook blijven uitdelen aan trouwe leden. Mijn 

doelstelling als voorzi/er is dan ook om met veel enthousiasme samen met alle leden mijn best 

te doen om onze vereniging te laten groeien en bloeien! 

Op een preNge samenwerking!  

Karina Tribels, voorzi�er  

 

H		9��:����� 2014 
In 2014 is weer veel werk verzet door onze onvolprezen vrijwilligers. De hoogtepunten zijn:  

∗ verdere ontwikkeling van natuureducaCe  

∗ start van het Samen naar een biodivers Schijndel 

∗ opschonen en verhuizen van het NMC archief 

Schaapskooi Schijndel 

 

Op zoek naar wildspo-

ren met de jager  
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Samen naar een Biodi-

vers Schijndel 

Afscheidswoord Rien 

Rijken  
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∗ organisaCe van de natuurexcursie naar mergelgroeve ’t Rooth in Zuid-

Limburg 

∗ Nieuwjaarsborrel en Kerstviering voor de vrijwilligers 

∗ uitstapjes van de Werkgroep KLE en de Florawerkgroep 

∗ publicaCe gezamenlijke Jaarkalender 2014 samen met Schaapskooi en 

Heempark  

∗ het bedanken van trouwe leden met een bloemetje 

V		
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∗ Biodiversiteit is actueel. NMC Schijndel sponsort deelname van kinderen 

aan het project ‘’Samen naar een biodivers Schijndel. Op 10—17—24 juni 

en op 1 juli zijn nog plekken over voor de jeugd om te knutselen aan een 

insectenhotel 

∗ Over de inrichCng van De Vlagheide en het MOB complex is contact met de gemeente 

∗ NatuureducaCe hee@ onze aandacht 

∗ Nazorg vlinderproject loopt door. NMC Schijndel hee@ de rechten en plichten van de SCchCng Natuurprojecten 

Schijndel overgenomen. In de nazorgperiode tot september 2016 vindt onderhoud plaats van eerder getroffen 

vlindervriendelijke maatregelen en worden nieuwe werkzaamheden uitgevoerd 

∗ De statuten worden herzien 

∗ Inschakeling van Social Media om de acCviteiten van NMC Schijndel onder een groter publiek te verspreiden 

∗ Er staat weer een natuurexcursie gepland op 6 juni 

∗ NMC Schijndel hee@ samen met de Schaapskooi en 

het Heempark de Evenementenkalender 2015 

gepubliceerd, die verspreid is onder de leden en te 

lezen is op onze website:www.nmcschijndel.nl onder 

de rubriek Nieuws.  

∗ NMC Schijndel doet weer mee aan NL Doet op 21 

maart o.l.v. Jos van de Westerlo. Ook dit jaar worden 

er wilgen geknot bij de ingang van Ommetje 

Smaldonk.  

∗ In april start de Florawerkgroep met de 

inventarisaCe van de Vlagheide. 

∗ Op 26 april viert het Heempark zijn 25 jarig bestaan 

met een speciale openstelling, van 13 tot 17 uur, 

met als thema Gerda Grootoor? Met extra aandacht 

voor de onthulling van de Vleermuisleskist die 

eruitziet als een grootoorvleermuis. 

∗ De Schaapskooi is weer verrijkt met jonge aanwas. Inmiddels zijn 

tussen de 150 en 160 lammetjes geboren! De lammetjesdagen voor 

bezoekers zijn pas in april en zijn vermeld op de jaarkalender. Om ziekten te voorkomen is eerder kraambezoek door 

bezoekers niet toegestaan. 

∗ NMC Schijndel doet een oproep voor een nieuwe secretaris die onze Jes Merx kan opvolgen. 

We hopen ook in 2015 een beroep te kunnen doen op onze leden en vrijwilligers om Schijndel mooier, groener en 

duurzamer te maken. 
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Ac�viteiten in 2015 

∗ NMC Schijndel sponsort acCviteiten voor de Schijndelse schooljeugd. Kinderen bouwen een insectenhotel en krijgen dit 

met een vlinderstruik en een zakje bloemzaden mee naar huis. Kinderen kunnen zich hiervoor opgeven bij secretaris Jes 

Merx info@nmcschijndel.nl.  

∗ NMC Schijndel hee@ met Schaapskooi en Heempark een gezamenlijke Jaarkalender 2015 uitgebracht. Deze kan worden 

ingezien op de website www.nmcschijndel.nl en liggen ter verspreiding bij de Schaapskooi en het Heempark.  

∗ Schenking NMC bank aan natuurspeeltuin de Woeste Weide. 

∗ De Natuurexcursie wordt gehouden op 6 juni, weer onder leiding van Rien Ondersteijn. De bestemming is nog niet 

bekend. In mei wordt de bestemming onthuld en kunnen onze leden zich aanmelden via secretaris Jes Merx 

info@nmcschijndel.nl of telefonisch bij de nieuwe voorzi/er Karina Tribels, tel. 06 21702212 

Busexcursie 2014 

Paddenstoelenexcursie met Cor Kiviet 



Pagina 3 

∗ Wijziging statuten van 1982. De leden hebben ingestemd met wijziging van de verouderde statuten. Voor de Algemene 

Ledenvergadering van 2016 zullen de gewijzigde statuten aan de leden ter inzage worden verstrekt, waarna in de 

vergadering gevraagd zal worden om goedkeuring hiervan. 

∗ Nazorg vlinderproject 

∗ Wijziging bestuurssamenstelling. In de ALV werd afscheid genomen van bestuurslid Rien Rijken als voorzi/er van NMC 

Schijndel. De vice-voorzi/er Anton Hellings hee@ Rien op passende wijze, met lovende woorden en met een bloemetje, 

bedankt voor zijn deskundige inzet. TegelijkerCjd is de nieuwe voorzi/er Karina Tribels verwelkomd met eveneens een 

boeket. Er was applaus voor beiden. 

 

Jaarverslag en financieel verslag 

Het jaarverslag en financieel verslag 2014 en de begroCng 2015 zijn bij acclamaCe goedgekeurd.  

Namens de kascommissie (Frans Abrahams en Jos van de Wijdeven) doet Frans Abrahams verslag en prijst de professionele 

en duidelijke inrichCng van de financiële administraCe. Een mooi compliment vergezeld met applaus voor penningmeester 

Wim Gevers. De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Jos van de Wijdeven en Ton Voorn als nieuwkomer in de 

commissie. 

Werkgroepen 

De werkgroepen hebben dit jaar weer uitstekend werk verricht. Meer informaCe hierover vind je in het jaarverslag 2014 en 

op onze website www.nmcschijndel.nl. Nieuwe werkzaamheden voor 2015 zijn vastgelegd in het werkplan en de begroCng 

van de werkgroepen. 

Rondvraag 

De secretaris Jes Merx gee@ te kennen dat zij haar funcCe ook binnen 

afzienbare Cjd wil neerleggen. Ze zal de nieuwe voorzi/er nog een 

jaar terzijde staan en hoopt dat in die Cjd een nieuwe secretaris 

wordt gevonden. Ook deze nieuwe secretaris zal ze nog een jaar 

inwerken. Ze doet een beroep op de aanwezige leden om mee te 

zoeken naar een vervanger 

Fotopresenta�e Toi Korsten. 

Na de Algemene ledenvergadering gaf Toi Korsten, natuurfotograaf 

uit Schijndel, een boeiende en mooie fotopresentaCe van flora en 

fauna in het Schijndelse landschap. 

Karina Tribels, voorzi�er 
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In het vorige nummer van de nieuwsbrief hebben we de Florawerkgroep in het zonnetje gezet. Nu is het de beurt aan de 

Vogelwerkgroep. Daarvoor heb ik een gesprek gehad met vogelaar Ton Voorn, de voortrekker van de groep. Ton is een 

echte vogelaar en al vele jaren lid en voortrekker van de vogelwerkgroep. Daarvoor was hij een Cental jaren acCef lid van 

de Uilenwerkgroep en de Weidevogelgroep. Bovendien is hij nog steeds lid van de werkgroep Kleine Landschaps 

Elementen. Ook hee@ Ton een aantal jaren in het bestuur van NMC Schijndel gezeten namens de Uilenwerkgroep en de 

Vogelwerkgroep. Met recht een echte en trouwe NMC-er. 

Ton, hoe is de samenstelling van de vogelwerkgroep? 

We hebben momenteel 6 leden; dat zijn Ton Voorn, Ad Langenhuizen, Henk Sterks, Harry Verhagen, Jan van Kessel en  

Broer van de Brand. 

Wat voor soort werkzaamheden voert de werkgroep zoal uit? 

Onze belangrijkste  taak is het inventariseren van vogels in de Schijndelse natuurgebieden. Nu zijn we bezig met het 

monitoren van de vogels in ’t Creijspot en de Wielse Kamp. In 2015 gebeurt dat voor het derde en laatste jaar. In de jaren 

2010, 2011 en 2012 hebben we in de Liekendonk geïnventariseerd. Door meerder jaren in hetzelfde gebied te 

inventariseren krijg je een beter en betrouwbaarder beeld van de vogelstand in dat gebied. Vorig jaar hebben we in ’t 

Creijspot en de Wielse Kamp 50 soorten vogels gespot, waaronder de vrij zeldzame snor.  In 2013 waren dat 47 soorten. De 

laatste jaren is er een lichte toename van het aantal soorten vogels te zien. Door de ontwikkeling en het onderhoud van de 

verschillende biotopen is een grotere biodiversiteit in ’t Creijspot en de Wielse Kamp ontstaan. Zo zijn er poelen, een 

heideveldje, bloemrijke graslanden, bosjes, akkervelden en geplagde rietvelden. Dat is niet alleen gunsCg voor de 

vogelstand maar ook voor andere dieren en planten.  

Een andere taak is het onderhouden van nestkasten. Veel nestkasten worden vernield door de spechten. “Maar nestkasten 
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ophangen in natuurgebieden is uit de Cjd en gebeurt dus ook niet meer” zegt Ton. Beter is dat vogels zelf nestgelegenheid 

vinden.  

Tenslo/e wonen we als vogelgroep soms de bijeenkomsten bij van SOVON om nieuws en ervaringen uit te wisselen. 

 

Wat mo�veert de leden van de vogelwerkgroep? 

De leden van de vogelwerkgroep worden als vogellieVebbers gemoCveerd door het zien en horen van vogels, vooral als 

het zeldzame vogels betre@; dat gee@ een kick. Die krijg je ook door het beleven van onverwachte gebeurtenissen in de 

natuur zoals een jagende sperwer, rammelende hazen of een vluchtende ree. Vogelaars zijn vaak ‘einzelgangers’, die er dus 

ook graag alleen op ui/rekken Zo zag ik vorige jaar in een poel bij ’t Creijspot een badende sperwer en heb ik een 

slechtvalk gefotografeerd op de kerktoren van de Boschweg. Dat zijn bijzondere gebeurtenissen die de vogelaar moCveert. 

We kunnen nog nieuwe leden gebruiken; liefst leden die al ingewerkt zijn.  

 

Welke taken heb je als voortrekker van de werkgroep? 

Mijn belangrijkste taak is het registreren van de vogelstand en verslag doen aan groepsleden. Deze informaCe wordt ook 

doorgegeven aan het secretariaat van NMC Schijndel voor opname op de website en in de nieuwsbrief. Verder zijn de 

gegevens beschikbaar voor de eigenaar/beheerder van het geïnventariseerde gebied (Staatsbosbeheer) en SOVON. Ook 

maak ik de afspraken voor de inventarisaCerondes van de werkgroep, en regel ik eventueel bij te wonen bijeenkomsten 

voor de leden van de werkgroep en houd ik de ontwikkelingen op vogelgebied bij. Ik trek er vaak alleen op uit met mijn 

camera om vogels te spo/en. Ik houd van wandelen in de natuur en zie dat door onderhoudswerkzaamheden van de 

werkgroep KLE de natuur in Schijndel steeds mooier wordt; dat gee@ veel voldoening.  

 

Hoe zie je de toekomst van het Schijndels Landschap? 

Ik ben posiCef over de toekomsCge ontwikkelingen van het Schijndels landschap. Temeer omdat NMC Schijndel , 

Gemeente, Waterschap, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap dezelfde koers varen op natuurgebied. Door de 

consistente en langdurige samenwerking worden de krachten gebundeld en is er steeds meer aandacht voor biodiversiteit 

en duurzaamheid. NMC Schijndel hee@ een inspirerende en acCverende rol bij natuurontwikkeling en natuurbehoud in 

Schijndel. Door het uitvoeren van natuurprojecten kunnen inwoners acCef betrokken worden bij natuurbehoud; begonnen 

kan worden in de eigen tuin. 

Ton bedankt voor het interessante en leerzame gesprek. 

Rien Rijken 

 

U���������� 
In vergelijking met 2013 is 2014 een nog beter uilenjaar. Dit komt door het grote aanbod van prooidieren die op hun beurt 

weer aVankelijk zijn van de mast van vorig jaar. In Schema:  

Dit jaar hebben we weer een aantal bosuil kraamvisites georganiseerd voor leerlingen van basisschool De Regenboog en 

een uilenproject voor de groepen 7 van deze school. Zie foto hiernaast.  

Slechtvalk op kerktoren   Badende sperwer      Snor  

2014 Broedgevallen  Aantal eieren  Aantal kuikens Uitgevlogen  

Bosuil 8 36 29 20 

Kerkuil 9 50 41 32 

Steenuil 21 139 89 71 



Op een school in Eindhoven voor hoogbegaafde kinderen hebben we een 

presentaCe over uilen verzorgd; na de uitleg mochten de leerlingen 

uilenballen uitpluizen.  

De uilenwerkgroep hee@ in 2014 ook de steenuil gemonitord. Naast de 

jaarlijkse controles van de uilenkasten hebben we ook een aantal kasten 

vervangen of gerepareerd.  

Al met al weer een geslaagd en plezierig uilenjaar. 

 

De uilenwerkgroep bestaat momenteel uit 7 leden waarvan twee personen 

belast zijn met inventarisaCe van ransuilen in en om Schijndel. 

 

Coördinator  Addie van der Heijden 

Leden   Ruud van der Heijden 

  Rudie de Meier 

  Walther van Roosmalen 

  Fred van de Ven 

  Elmy Zwart 

  Mario Gevers 

 

Om de doelstelling van de uilenwerkgroep te conCnueren zijn we op zoek 

naar nieuwe vrijwilligers in de lee@ijdscategorie van ± 30 jaar. Vrijwilligers 

kunnen zich opgeven bij Addie van der Heijden, tel.06-12617647  

E-mail: uwgs@onsmail.nl 

 

Namens de coördinator: Addie v/d Heijden, 

Mario Gevers 
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En ze geven een rundje weg: 

een spiksplinternieuwe leskist over vleermuizen! 

 

Op 26 april 2015 is het zover: het heempark viert zijn 25e verjaardag, en dat doen we natuurlijk in en om de blokhut: vanaf 

13.00 uur is het publiek van harte welkom om de gezellige voorjaarsmarkt te bezoeken, met stands van diverse 

natuurwerkgroepen. Burgemeester Eugster houdt om 13.30 uur de nieuwe leskist ten doop, en gee@ het startsein aan een 

groep kinderen om de kersverse materialen te gaan ui/esten… Stasia zorgt voor stemmige muziek, en we zullen het 

heempark van zijn beste kant laten zien! 

 

Een Jpje van de sluier 

Natuurlijk willen we wel een klein Cpje van de sluier oplichten, wat die nieuwe leskist (bedoeld voor groep 5 t/m 8 van de 

basisschool) eigenlijk inhoudt. Dankzij het vakkundige Cmmerwerk van Welzijn de Meijerij (die in ’t Spectrum een mooie 

werkplaats hebben), is de vormgeving van de houten leskist revoluConair te noemen: een slapende grootoorvleermuis 

ontvouwt zijn vleugels, en gee@ daarbij een houten koffer prijs, met daarin Cen rugzakken. In het heempark staan Cen 

vleermuisfiguren opgesteld, die ieder een eigen rugzak krijgen met daarin een opdracht voor de kinderen. In de rugzak 

zi/en alle spullen die nodig zijn om de vleermuizenspeurtocht tot een goed einde te brengen. En dat varieert van een  

 

heuse vleermuis-vlieger (o@ewel een bat-kite) tot een bat-detector, waarmee vleermuisgeluiden hoorbaar worden 

gemaakt. Of wat te denken van een bat-suit, een reuzen-vleermuizenpak waarin je je een echte vleermuis waant… Ook 

kunnen de kinderen met een lap-top een kijkje nemen in de èchte vleermuiskelder, met beelden van vliegende grootoren, 

opgenomen met onze infra-rood camera’s! 

 

Unieke illustraJes van Peter Twisk 

Verder zullen informaCeve illustraCes van de bekende Peter Twisk, vleermuisdeskundige en illustrator, als een rode draad 

door de leskist een belangrijke rol spelen. Aan de ene kant hele mooie beelden, aan de andere kant interessante informaCe 

over het leven van de vleermuis, een schi/erende combinaCe… Verder hee@ Peter Twisk ook zijn medewerking toegezegd 

om een cursus te organiseren voor vleermuisgidsen-in-de-dop, die vanuit de Blekert in de nabije toekomst vleermuis-

excursies willen leiden. 
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Vleermuizen zèlf werken ook goed mee! 

Uit waarnemingen in het heempark blijkt dat we – sinds afgelopen winter- niet alleen overwinterende grootoren in de 

vleermuiskelder hebben, maar dat er ook een kraamkolonie in het heempark zit. Dat weten we omdat we op klaarlichte 

dag in het voorjaar vleermuizen hebben gezien, die, scherend over onze poel, kwamen drinken. Dat is een teken dat ze 

jongen hebben, die gezoogd moeten worden; daardoor moeten ze overdag water drinken, anders drogen de moeders uit. 

En aangezien grootoor-vrouwtjes graag in groepsverband hun jongen groot brengen, beloo@ dat nog wat voor de 

toekomst: de pas opgehangen grote vleermuiskasten zijn bedoeld om meer dan twinCg gezinnetjes te huisvesten, dus 

spannende ontwikkelingen! 

Al met al dus een goede reden om op 26 april eens te komen kijken… 

 

Vlechtcursus 

De eerste vlechtcursus van deze winter zit er al weer op. De volgende van telkens drie zaterdagochtenden, geleid door Ton 

en Jos, beginnen op zaterdag 21 februari. Wie zo maar eens wil komen kijken is alCjd welkom enwie zich wil aanmelden 

voor de cursus (tegen vergoeding) kan dit via de website van het Heempark, www.heemparkschijndel.nl cursus 

mandenvechten of ter plekke. Op de website staan ook de eerste camerabeelden van de bezoekende vleermuizen.  
 

Anton Hellings, voorzi�er Heempark de Blekert 
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De afgelopen periode hee@ de werkgroep KLE de handen weer flink uit de mouwen gestoken. Zo hebben we onlangs een 

dag geknot en gezaagd in de Eendenkooi te Lith. Jammer genoeg was het hondenweer. Vorig jaar hebben we daar Cjdens 

het jaarlijkse uitstapje van KLE een rondleiding gehad. Het uitstapje was georganiseerd door Ton Voorn. Als tegenprestaCe 

is toen de afspraak gemaakt een dag te komen werken . 

Ook dit jaar doen we weer mee met Nldoet. Op 21 maart wordt er geknot aan de Steeg/Smaldonk in de schapenweides 

van de Schaapskooi. Het doel van NLdoet is om landelijk meer vrijwilligers te werven. Meer informaCe hierover met 

acCefoto van de werkgroep vind je in De MooiSchijndelkrant van 12 maart. In de Smaldonk zijn we voor het tweede jaar 

bezig voor SBB met het uitdunnen van een essenbos. Hier komt veel stookhout vanaf dat voor een zeer schappelijke prijs in 

de verkoop gaat ; wel zelf uit de wei halen.  

Het griend van de dames Vissers aan de Steeg is dit jaar 

helemaal afgezet, rondom zijn alle knotwilgen en elzen geknot. 

De dames Visser zijn al ruim 20 jaar een vaste klant van NMC 

Schijndel. 

Op landgoed Dennenboom hebben we een pad uitgezaagd en 

op breedte gebracht. Het snoeihout hebben we in een 

aangrenzend bosje op mutsers gelegd.  

Een jaarlijks terugkomende klus is het onderhouden en kno/en 

van de knotberken aan de Bremweg, richCng Rooise Hei. 

Ten slo/e zijn er ook deze winter voor de gemeente 52 wilgen 

geknot achter de ScouCng/Heempark; een fraai gezicht als je 

over de structuurweg rijdt. Als tegenprestaCe wordt door de 

gemeente iets gedaan aan landschapsversterking.  

Gerda Grootoor Meewerkdag in het Heempark 
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Om de naamsbekendheid van NMC Schijndel te vergroten en ook in de toekomst genoeg werk te krijgen voor de 

werkgroep is de auto van Jos versierd met een acCefoto en het logo van NMC Schijndel. 
 

Jos van de Westerlo, coördinator van de werkgroep KLE. 
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In 2014 hebben we elke maand een evenement 

georganiseerd en stond de Schaapskooi wederom 

volop in de belangstelling. Topa/racCes waren de 

lammetjeszondagen, de voorjaarsmarkt, het 

schaapscheerderfeest, de najaarsmarkt, het 

Hopoogs\eest waar burgemeester Eugster de 

eerste hop geplukt hee@ en de Kerstmarkt met 

levende kerststal die weer druk bezocht werd. Onze 

arrangementen zoals demonstraCe schapen 

drijven, wandelen met de herder en teambuilding 

met schapen bleven tot ver in het najaar 

aantrekkelijk voor parCculieren en bedrijven. Nu is 

de lammerperiode 2015 al weer bijna achter de rug 

en is de Schaapskooi weer verrijkt met jonge 

aanwas. Inmiddels zijn tussen de 150 en 160 lammetjes geboren! De lammetjesdagen voor bezoekers zijn pas in april en 

zijn vermeld op de jaarkalender. Om ziekten te voorkomen is eerder kraambezoek door bezoekers niet toegestaan. 

De Schaapskooi is het hele jaar door alle dagen geopend van 10 tot 17.00 uur. Raadpleeg voor meer informaCe 

www.schaapskooischijndel.nl 

Kees Cornelissen, Bestuurslid-PR Schaapskooi Schijndel 
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Op Zondag 8 maart nam jager Henk Sterks 15 wandelaars  mee op zoek naar wildporen in De Prekers. Er zijn verschillende 

soorten wildsporen zoals: braakballen, plukplaatsen, wissels, krabsporen, pootafdrukken, keutels en vraatsporen. Het zijn 

allemaal wildsporen die wijzen op de aanwezigheid van dieren in de natuur, die vaak een teruggetrokken en verscholen 

bestaan leiden. Sporenkennis is een belangrijk hulpmiddel voor natuur- en wildbeheer. 

De tocht ging vanaf de Schaapskooi via Martemanshurk naar Lobbenhoef en De Prekers. De kinderen kregen een zoekkaart 

mee met sporen van das, ree, vos,  egel, ree en hert.  

In de Lobbenhoef wees Henk ons op een wildwissel. In de modder van een slootje waren duidelijk hoefafdrukken van een 

ree te zien. De wissel liep van het bos naar een weiland. Aan de prikkeldraad waren ook wat reeharen te zien. Verderop zag 

een jongen een pootafdruk met lange nagels. Deze bleek van een das te zijn. Henk vertelde dat deze das waarschijnlijk van 

een dassenburcht kwam in de buurt van Wijboschbroek. Vanaf de Lobbenhoef gingen we linksaf het bospad van De Prekers 

in. Op het pad lag een oude boomstam. In een holte ontdekte iemand een stuk honingraat: waarschijnlijk  achtergelaten 

door een bijenzwerm. Langs de Steegseloop waren duidelijk sporen te zien van een vos. De vos legt vaak langwerpige 

 
Dassenspoor Op zoek naar wildsporen  



C Hoevenaars, Deken van Dijkstraat 38 

A.J. van den Oetelaar, Houterdsedijk 22 

Mevr Jellema, Berlicum 

Fam Verleg, De Pegstukken 13 

Fam J.W. Oerlemans, Voortstraat 28 

Fam R. van der Meer Groeneweg 13 

Camping Weibos, Viona Lammers 

Wim Gevers, Oetelaarsestraat 13 
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keutels langs een pad om zijn territorium af te bakenen. Toen we terugliepen over het fietspad hoorden we in het bos 

geroffel van de grote bonte specht; deze laat zijn sporen na in de vorm van houtspaanders en een holte in de boom waar 

hij nestelt. De hoefafdrukken en keutels van de schapen en lammetjes waren natuurlijk geen verrassing.  

De sporenoogst viel een beetje tegen. Bij een wandeling op zoek naar wildsporen weet je van tevoren nooit wat je 

aantre@; dat maakt het spoorzoeken toch spannend en dus ging iedereen tevreden huiswaarts. 
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Op zondag 21 december werd een gezellige kerstviering 

viering gehouden voor vrijwilligers met partners van NMC 

Schijndel en Heempark onder het genot van een drankje en 

een hapje.  

De bijeenkomst werd geopend door de voorzi/er die 

iedereen welkom hee/e. Dankzij hun inzet en 

betrokkenheid is 2014 een goed jaar geweest voor het 

Schijndels landschap en NMC Schijndel. Er is door de 

werkgroepen weer veel werk verzet op het gebied van 

natuurbehoud, natuureducaCe en voorlichCng.  

Daarnaast is het project Vlinders in Het Groene Woud 

succesvol afgesloten en is een nieuw project opgestart: 

‘Samenwerken aan een biodivers Schijndel.’ 

Verder hebben we dit jaar 16 nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

En last but not least hebben we in Karina Tribels een nieuwe 

voorzi/er gevonden. 

Als waardering voor hun inzet werd  aan de vrijwilligers een mooie vogelzaadbol aan aangeboden. Hopelijk mogen we in 

2015 weer een beroep op hen doen. 
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21 C
� 2015 
NMC Schijndel doet ook dit jaar weer mee met NLdoet. Aan 

een grote schapenweide bij de Steeg/Smaldonk het kno/en 

van knotwilgen. Na het kno/en wordt het hout uitgesnoeid 

en het kachelhout apart gelegd van het stookhout. Dunnere 

takken van het snoeihout worden gebruikt als voer voor de 

geiten c.q. schapen, het zogenaamde bleken.  

Na het werk ligt alles op aparte hopen en ziet de weide er 

weer verzorgd uit. Vanuit deze weide is er een prachCg 

uitzicht richCng de Smaldonk.  

 

 

 

 

SC�� �
 ��� B�	����
� S�������� 
Biodiversiteit met de jongste inwoners van Schijndel 

Alle basisschoolkinderen in de groepen 4 tot en met 8 kregen eind februari een folder over 

biodiversiteit mee naar huis.  

In deze folder krijgen de kinderen Cps over hoe ze zelf bij kunnen dragen aan het vergroten 

van de biodiversiteit in hun omgeving. Ook worden kinderen in de folder uitgenodigd om 

deel te nemen aan knutselmiddagen waarin ze zelf een insectenhotel gaan maken. Deze 

knutselmiddagen vinden plaats op woensdagmiddagen in heempark D’n Blekert op 27 mei, 

10 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli en worden verzorgd door Natuur- en Milieucentrum 

Schijndel. 

Aanmelden voor deelname aan de knutselmiddagen kan bij mevrouw Jes Merx, secretaris 

van NMC-Schijndel op het e-mailadres info@nmcschijndel.nl.  
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Na 8 jaar trouwe dienst heb ik besloten om afscheid te nemen als voorzi/er van NMC Schijndel en plaats te maken voor 

een nieuwe voorzi/er. Ik herinner me nog de woorden van mijn voorganger Maarten Pijnenburg in ons 

kennismakingsgesprek: “Rien, je stapt in een complexe organisaCe en er ligt nog een projectaanvraag over vlinders op de 

plank”. Later bese@e ik pas wat die woorden betekenden. Gelukkig is alles 

op zijn (vlinder)pootjes terecht gekomen.  

Voor de NMC periode ben ik zes jaar voorzi/er geweest van SKOPOS, het 

schoolbestuur van de Schijndelse basisscholen. In NMC Schijndel vond ik 

een nieuwe uitdaging. Bovendien heb ik als boeren- en tuinderszoon en als 

Meierijgids van Staatsbosbeheer veel belangstelling voor de natuur. Met 

veel voldoening kijk ik terug op mijn periode bij NMC Schijndel. Dank zij de 

bestuursleden en vrijwilligers hebben we veel zaken kunnen ontwikkelen 

en verbeteren. 

Hoogtepunten vond ik: 

∗ Het verder ontwikkelen van de interne organisaCe en PR met 

website, folders e.d. 

∗ Het aanvragen en realiseren van het project Vlinders in Het Groene 

Woud 

∗ De viering van het 40 jarig jubileum in oktober 2013 

∗ De samenwerking met Gemeente, Staatsbosbeheer, Brabants 

Landschap en Waterschap op het gebied van natuurbehoud in 

Schijndel 

∗ De samenwerking en contacten met bestuur en vrijwilligers. 

Verder vond ik het leuk om contact te onderhouden en om af en toe mee  

te lopen met de werkgroepen. NMC Schijndel en natuuronderhoud staan of 

vallen met hun inzet. Graag blijf ik voor NMC Schijndel met raad en daad 

beschikbaar vanaf de zijlijn. 

Ik dank alle vrijwilligers voor hun inzet en de mooie Cjd die ik met hen heb mogen beleven. En ik wens NMC Schijndel een 

groene en duurzame toekomst toe en de nieuwe voorzi/er veel succes en natuurbeleving met onze slogan: 

Wij houden het groen, U ook? 
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Het opgeven van een nieuw of gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl wordt zeer op prijs gesteld. 

Per 31-12-2014 telde onze vereniging 160 leden. We zijn weer gegroeid.  

Aan de leden die per 1 januari 2014 het 25-jarig en het 40 jarig lidmaatschap bereikten werd een bloemetje uitgereikt:  

40 jarig lidmaatschap     25 jarig lidmaatschap 

Frans Abrahams     Dhr. Henk Sterks 

Betsy Oerlemans     Mevr Van Rijnbeek 

Jan Raaijmakers     Mw. Vulders 

Mevr. van Roozendaal      

Leo Telgenkamp      

Mevr Jo van  deWijdeven      

 

Onze hartelijke dank voor de jarenlange ondersteuning en van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal! 

 

Nieuwe leden in 2014: 

18-03-2014 Fam van Kaathoven, Woud 18 

29-04-2014 Reyn van Aspert 

19-06-2014 Ne/y van Kaathoven 

16-10-2014 Rob Smits Beukenstraat 32 

16-10-2014 Hannie van der Heijden. Boomstraat 34 

26-10-2014 Twan van der Heijden Neerlandstraat 4 

26-10-2014 A. van der Heijden , Hyancinthof 29 

(Vervolg op pagina 10) 
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06-11-2014 Rieky van Heeswijk, Meijgraaf 10 

06-11 2014 Karina Tribels, Rietstraat 22a 

06-11 2014 Kees Cornelissen, Teeuwishoek 12 

01-12-2014 J van Heertum, Wijbosscheweg 120 

20-12-2014 Mientje Leurs, Gemondseweg 23 

20-12-2014 ChrisCne van de Ven, Jan van Amstelstraat 16 

20-12-2014 Toosje Smits, Deken van Dijkstraat 12 

03-12-2014 Fam Bijnen , Neerijnenstraat 22 

08-12-2014 Dhr. Mulders, Dungensesteeg 5 

 

Deze leden heten wij van harte welkom! en hopelijk tot ziens bij een van onze acCviteiten, zoals b.v. bij de busexcursie op 

6 juni 2015. De bestemming is nog een verrassing. Deze zal bekend worden gemaakt middels een persbericht in de 

Schijndelse Nieuwsbladen. Belangstellenden kunnen zich tot 31 mei aanmelden: 

per e-mail: info@nmcschijndel nl 

telefonisch (secretaris 073-5992378 / voorzi/er 06 21702212)  

via de website (www.nmcschijndel.nl) onder de rubriek contact: h/p://www.nmcschijndel.nl/contact/ 

 

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar; reservering is op volgorde van aanmelding. Leden hebben natuurlijk voorrang  maar ook 

niet-leden zijn welkom als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Aan de leden vragen wij een bijdrage in de kosten van € 10 per 

persoon. Niet-leden betalen € 15. 

Uiteraard hopen we op een grote belangstelling. 

 

U kunt ook meedoen aan de acCviteiten die zijn vermeld op de gezamenlijke Evenementenkalender van NMC Schijndel, 

Schaapskooi Schijndel en Heempark de Blekert, bijvoorbeeld aan de Voorjaarswandeling in de Prekers op 12 april van 10 

tot 12 uur en genieten van de voorjaarsbloeiers als de slanke sleutelbloem en de bosanemoon. Startpunt Schaapskooi 

Schijndel aan de Martemanshurk.  

ReacCes op deze Nieuwsbrief zijn welkom aan  

info@nmcschijndel.nl of op onze website  

h/p:www.nmcschijndel.nl/contacten in het gastenboek.  

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2015. 

 

Jes Merx, secretaris NMC Schijndel 

 

 


