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NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL  

 

In 2012 is er weer veel werk verzet door de 

vrijwilligers van NMC Schijndel.  

Hoogtepunten waren: 

∗ afronding project Brabant Kunstland 

∗ publicatie van het unieke boek Vlinders in Het 

Groene Woud 

∗ start van het project Vlechtheggen 

Als waardering kreeg NMC Schijndel van de 

gemeente de vierde Groene Handdruk .  

 

De doelen van 2012 zijn grotendeels gerealiseerd. Verder loopt de organisatie gesmeerd en 

staat ‘het NMC’ er financieel prima voor.  

Mede dankzij het project ‘Vlinders in Het Groene Woud’ heeft NMC Schijndel een regionale en 

zelfs landelijke uitstraling gekregen. Er zijn lovende artikelen verschenen in regionale dag- en 

weekbladen, NRC en het Volendams Nieuwsblad. In mei komt er zelfs een uitzending van 

VARA’s Vroege vogels over het vlinderproject. 

 

Voor 2013 zijn weer ambitieuze plannen 

gemaakt en zullen tijd en geld geïnvesteerd 

worden in: 

∗ uitvoering van het project Vlechtheggen  

∗ afronding van het vlinderproject 

∗ verdere ontwikkeling van natuureducatie 

∗ viering van het 40-jarig jubileum van NMC  

 

Verder is in de Algemene Ledenvergadering 

van 5 februari voorgesteld om voor de 

leden een natuurexcursie te organiseren. 

 

 

 

Naar verwachting zal NMC Schijndel ook in 2013 nadrukkelijk in beeld verschijnen in pers en 

vaktijdschriften. Een drietal artikelen zijn reeds verschenen in het Schijndels Weekblad, in het 

Brabants Dagblad en op TV Schijndel. Ook verschijnt er een artikel in de glossy ‘Skon Skendel’ 

die in maart wordt uitgegeven.  

We hopen en vertrouwen erop ook in 2013 weer een beroep te kunnen doen op onze leden en 

vrijwilligers om Schijndel weer iets mooier, groener en duurzamer te maken. 

 

Rien Rijken, Voorzitter NMC Schijndel 

Kerstbijeenkomst 8 

Ledenbestand 8 

UIT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING! 

Op 5 februari jl. heeft NMC haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden met als toetje 

een boeiende lezing over vlinders in Het Groene Woud door Mart Schel.  

 

Mededelingen 

∗ De verkoop van het vlinderboek loopt goed: van de oplage van 700 zijn al bijna 500 boeken 

verkocht 

∗ Op 30 januari ontving NMC Schijndel van de gemeente een vierde Groene Handdruk als 

waardering voor het project Vlinders in Het Groene Woud. 

∗ NMC Schijndel heeft met Schaapskooi en Heempark een gezamenlijke Jaarkalender 2013 

uitgebracht. Deze kan worden ingezien via de website www.nmcschijndel.nl. Deze kalender 

wordt, tegelijk met de Nieuwsbrief en het verslag van de Algemene ledenvergadering, aan 

huis bezorgd bij alle leden die geen e mailadres hebben. 

MAART 2013 

Met de vlechtheggenploeg op training  
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∗ Op 16 maart doen NMC vrijwilligers weer mee aan de NL Doet dagen o.l.v. Jos van de 

Westerlo. Jos doet hierbij een oproep aan leden en vrijwilligers om zich hiervoor op te 

geven: info@nmcschijndel.nl of josvandewesterlo@live.nl. Tel. 06-47777125. 

∗ In het kader van Groen en Doen is op 23 maart de activiteit ‘Kennismaken met Wilgen 

Knotten’ bij de Schaapskooi. Zie hiervoor de Jaarkalender op www.nmcschijndel.nl.  

∗ In de vleermuizenkelder zitten veel roesjes (nachtvlinders); dat betekent dat de vochtig-

heidsgraad goed is. Nog even wachten op de vleermuizen. Foto roesje —> 

 

Bestuurssamenstelling 

In de ALV werd afscheid genomen van de interim-penningmeester Wim Rutte. Wim Gevers is bij acclamatie tot nieuw 

bestuurslid benoemd en door het bestuur aangewezen als nieuwe penningmeester. Wim is voortvarend te werk gegaan en 

al volledig ingewerkt. 

 

Financiën 

Penningmeester (Wim Rutte) licht inkomsten en uitgaven 2012 toe met een batig saldo als resultaat. De kascommissie 

(Rien Ondersteijn en Maud Pijnenburg) is van mening dat het financieel verslag er goed uitziet en dat de financiën op orde 

zijn. Opgemerkt wordt dat het positief resultaat vooral te danken is aan de werkgroep KLE  en dat de bestuursuitgaven laag 

zijn. Met het oog op het batig saldo en de voorziene inkomsten in 2013 stelt Rien Ondersteijn voor om voor alle leden 

medio juni een natuurexcursie te organiseren. Maud Pijnenburg en Frans Abrahams zitten in de kascommissie 2013. 

De contributie blijft ongewijzigd. Wat betreft de wijze van inning is besloten om met ingang van dit jaar af te stappen van 

het gebruik van acceptgiro’s, gezien de tijdrovende procedure en uit oogpunt van kostenbesparing.  

We vragen de leden het contributiebedrag voor 1 april over te maken op: bankgiro 5178650 t.n.v. Natuur- en 

Milieucentrum Schijndel.  

Wie hierover vragen heeft, kan contact opnemen met de penningmeester, Wim Gevers 

email: wim.gevers@home.nl of telefonisch: 06 21261478. 
 

Werkgroepen 

De werkgroepen hebben dit jaar weer uitstekend werk verricht. Meer informatie hierover vind je in het jaarverslag 2012, 

op onze website www.nmcschijndel.nl en elders in deze Nieuwsbrief. 

Nieuwe werkzaamheden voor 2013 zijn vastgelegd in het werkplan en de begroting van de werkgroepen. 
 

Lezing over vlinders 

Na de vergadering gaf Mart Schel (vlinderkenner en natuurfotograaf) een boeiende lezing over vlinders in Het Groene 

Woud, gebaseerd op het unieke, gelijknamige boek. Mart liet prachtige beelden zien van dag- en nachtvlinders in de 

Schijndelse natuurgebieden en de Geelders. Op verzoek van de bezoekers komt er een vervolglezing over vlinders in pina, 

Dommelbeemden/Moerkuilen en Mortelen/Scheeken. De datum wordt tijdig bekend gemaakt. 

WERKGROEP KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN ACTIEF EN BREED INZETBAAR 

De werkgroep KLE is ook in 2012 weer breed inzetbaar geweest en heeft haar werkterrein uitgebreid met de aanleg van 

vlechtheggen en verkoop van peut. 

 

Ecologische verbindingszone 

Natuurgebieden in Schijndel zijn versnipperd en van elkaar gescheiden door wegen en bebouwing. Ecologische verbin-

dingszones hebben als doel kleine natuurgebieden weer met elkaar te verbinden en daardoor het migreren van dieren en 

planten mogelijk te maken (uitwisseling van genen). Ze zijn van levensbelang voor het voortbestaan van veel soorten. 

In 2012 is de werkgroep KLE ook op ecologisch terrein actief geweest. Naast medewerking aan de verbindingszone naar 

Heempark, zoals beschreven op pag. 6 van deze Nieuwsbrief, is ook gewerkt aan de ecologische verbindingszone vanaf de 

brug Middelrode richting het Woud. Daar zijn wilgen geknot, is meidoorn vrijgezet, zijn open plekken gemaakt voor meer 

zonlicht en is een poel opgeschoond. 

Populierenpijlstaart Rups Meriansborstel Onderzijde Landkaartje 
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Vlechtheggen. 

De werkgroep KLE werkt met 5 vrijwilligers mee aan het project vlechtheggen. Inmiddels hebben we 7 oefendagen gehad 

en beginnen we het aardig onder de knie te krijgen. We hebben ons groepje van 5 man dan ook ingeschreven voor de 

Nederlandse Kampioenschappen Heggenvlechten in Oeffelt op 10 maart a.s. . In het voorjaar wordt 150 meter vlechtheg 

van meidoorn aangeplant bij de Schaapskooi. Naar verwachting kan deze heg in 2018 worden gevlochten. Uiteraard gaan 

we dat vieren met een ‘Open Dag Heggenvlechten’. Vlechtheggen vormen een natuurvriendelijke en duurzame afrastering. 

Bovendien wordt daarmee de biodiversiteit bevorderd, zeker als er ook sleedoorn en wegedoorn tussen geplant worden. 

En heggen bieden een veilige nestgelegenheid voor vogels. 

Vlindervriendelijke natuurmaatregelen 

Op verzoek van de Stichting Natuurprojecten Schijndel, opgericht voor het project ‘Vlinders in Het Groene Woud’, heeft de 

werkgroep samen met Staatsbosbeheer en natuurwerkgroep Liempde op de landelijke Natuurdag meegewerkt aan het 

opschonen van het heideveldje ’t Speet in de Geelders (Foto onder). Samen met ongeveer 40 andere vrijwilligers zijn alle 

berken en vliegdennen op het heideveldje weggehaald mede om de leefomstandigheden van het Heideblauwtje te 

verbeteren. Deze prachtige vlinder dreigt anders te verdwijnen uit dit gebied.  

Foto rechts: Voor de vlinders is ook 600 mtr. van een dichtgegroeid pad in de Prekers opengemaakt tot een breedte van ca. 4 

mtr, is een aangrenzend weitje gemaaid en bij de ingangen zijn takkenrillen aangelegd om crossmotoren/-fietsen te weren.  

 

IJsvogelwand.  

In samenwerking met en op kosten van Waterschap Aa en Maas hebben we aan de Biezenloop een ijsvogelwand 

gerealiseerd. De wand is vervaardigd van duurzaam, FSC gekeurd hout. Aanleg van de ijsvogelwand is een onderdeel van 

het plan Natte Natuurparel Wijboschbroek.  

Natte natuurparels zijn gebieden met bijzondere natuurwaarden voor flora en fauna die het best gedijen in een natte 

omgeving. Van het van oorsprong natte en 

moerassige Wijboschbroek, dat nu aan het verdrogen 

is, wordt weer een waterrijk gebied gemaakt door 

het plaatsen van stuwen of verhogen van de huidige 

stuwstand. 

Wandelroutes 

Ook dit jaar is weer aandacht besteed aan ommetjes 

en wandelpaden. 

Alle vier de ommetjes zijn nagelopen en het 

wandelknoopuntennetwerk in Schijndel is over een 

lengte van 69 kilometer gecontroleerd. Waar nodig 

zijn ze aangepast of zijn er nieuwe paaltjes en 

We hebben gezorgd voor beplanting omdat de ijsvogel bij voor-

keur nestelt in de buurt van hoogopgaande struiken en bomen. 

Nu maar hopen dat de ijsvogel hier een geschikte nestplaats vindt 

voor het broedseizoen dat loopt van maart tot augustus. 
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stickers geplaatst. Verder is het Laarzenpad in de Geelders op orde gemaakt door paaltjes te vernieuwen, bruggetjes te 

herstellen, dode bomen te zagen en takken van het pad te verwijderen. 

Grienden, wilgen en peut 

Het griend van de dames De Visser aan de Steeg is weer ontdaan van onkruid en bramenstruiken. Voor de gemeente zijn 

wilgen geknot aan de Baselaarshoef, evenals  voor een particulier aan de Oetelaarsestraat. Aan de Wielse Kamp hebben we 

wilgen gezaagd en sloten ontdaan van grove schietwilgen.  

Aan de dierentuin Ziezoo bij de poort van Vliegbasis Volkel zijn 60 stuks peut geleverd. Deze zijn geplaatst op de parkeer-

plaats. Ook zijn 30 peuten geleverd aan een particulier in Aarle-Rixtel en verder snoeihout voor  geiten.. 

 

Diversen 

Voor Staatsbosbeheer is zaagwerk verricht om waterlopen vrij te maken van grote overhangende takken en zijn korven 

verwijderd rondom de populieren in het Koninginnebos aan de Steeg. 

Uitstapje naarFort Altena  

Vrijwilligers van de Brabantse natuurwerkgroepen waren op 22 september te gast bij Brabants Landschap in Fort Altena 

voor de jaarlijkse opening van het vrijwilligersseizoen. Tevens werd het 80 jarig jubileum van Brabants Landschap gevierd. 

Past ons natuurlijk ook om Brabants Landschap te feliciteren met dit jubileum. Het was een bijzonder goed verzorgde en 

boeiende dag met interessante lezingen en excursies. 

 

Jos van de Westerlo, coördinator Kleine Landschapselementen 

 

VOGELNIEUWS 

Nog maar veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort van het 

Nederlandse platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de aantallen met 

ruim 95% afgenomen. De patrijs is bezig te verdwijnen uit Nederland. Sovon 

en Vogelbescherming willen dat niet laten gebeuren en hebben daarom 

2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs 

 

Uit: SOVON Vogelnieuws  

 

Op 16 februari zijn een aantal leden van de vogelwerkgroep op de 

contactdag van vogelaars Oost Brabant geweest, die georganiseerd werd 

door de Vogelwacht Uden. Voor de middag kregen wij interessante lezingen 

over o.a: 

de Raaf, het Visdiefje als dakbroeder, de Groene Specht en andere 

bijzondere vogels in de Maashorst en over het tellen van vogels volgens de 

Atlasmethode. 

Land van Heusden en Altena 



Na de middag volgde een excursie in de Maashorst, een prachtig gebied met tal van landschapselementen .Een geweldige 

dag met prachtig weer en goed georganiseerd door de Vogelwacht Uden. 

De Maashorst is een echte aanrader voor iedereen die een groen hart heeft. 

 

Ton Voorn, Vogelwerkgroep NMC Schijndel 
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De uilenwerkgroep bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwilligers die al ruim 12 jaar bezig zijn met het inventariseren en 

verbeteren van de uilenpopulatie in Schijndel. Zij doen dit door de leefgebieden en populaties van de steenuil, kerkuil en 

bosuil vast te stellen en door het controleren van broedsels met tellingen van eieren en jongen. Daarnaast worden uilen-

kasten geplaatst en onderhouden met medewerking van bewoners. 

 

Het monitoren van steenuilen gebeurt met behulp van een geluidsinstallatie, waarmee de baltsroep en/of alarmroep van 

de steenuil wordt nagebootst. Dan wordt gewacht waar vandaan de roep wordt beantwoord. Zo proberen we territoria 

vast te stellen. 

Voor de broedselcontroles zijn we in 2012 totaal 11 keer op pad geweest. 

 

Voor gewonde vogels weet men ons ook te vinden. In 2012 zijn een steenuil, een Indische Dwergooruil en een Sperwer 

naar de Vogelopvang in Nistelrode gebracht. 

 

Ook op educatief gebied heeft de Uilenwerkgroep haar beste beentje voorgezet en informatie verstrekt over uilen tijdens 

Hartemert, EKSV kleindierendag en de Opendag bij de Schaapskooi. In de Geut is een avond verzorgd over uilen in Schijndel 

met een Powerpoint presentatie en ander informatiemateriaal. 

In oktober is een uilen informatieavond gehouden voor gastgevers (mensen die een uilenkast hebben hangen) in samen-

werking met Brabants Landschap. De vier uilenwerkgroepen in de directe omgeving van Schijndel waren hierbij vertegen-

woordigd: UWG Schijndel, UWG Sint Michielsgestel, UWG Boxtel en UWG Liempde. 

De avond was goed bezocht door ca 40 gastgevers en een goede vertegenwoordiging van de uilenwerkgroepen. Er werd 

een aansprekende lezing gehouden door Ger v.d. Oetelaar (uilenman sinds 1972 en oprichter van Roofvogels de Meierij). 

Jochem Sloothaak van Brabants Landschap heeft gesproken over biotopen, bestemmingsplannen en de ontwikkeling daar-

van. 

Ook dit jaar hebben wij kraamvisites bij de bosuilen georganiseerd, 6x in totaal.  

 

Broedresultaten 

Bosuilen 

De bosuilen hadden een uitstekend jaar: van de 12 kasten hadden we nu, i.p.v. 5 à 6 broedsels , wel 10 broedsels met 33 

uitgevlogen jongen. 

UILENNIEUWS 

Hier staan Rien Rijken en Broer van de Brand met bewondering te kijken naar 

de Klapekster. Onderweg spotten wij ook nog Goudvinken, wel ver, maar 

toch goed te herkennen.  

Schotse Hooglander met kalf in de natuur geboren. 

Ook zagen wij hoe de Maashorst wordt begraasd door ongeveer 70 

runderen, paarden en een kudde schapen. 
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Kerkuilen 

Van de 33 kasten waren er 15 bewoond en van de 15 1e broedsels zijn 37 jongen uitgevlogen. Er waren 5 2e broedsels, 

waarvan 2 geslaagd met 3 uitgevlogen jongen. 

Steenuilen 

We hadden 8 vrije broedgevallen waarvan 7 zeker uitgevlogen, 1 vrij broedgeval niet duidelijk en 17 kastbroedsels waarvan 

42 jongen zijn uitgevlogen. 

 

Peter Vink,voorzitter Uilenwerkgroep 

 

Het openbare heemparkbosje aan de Cock van Neerijnenstraat is afgelopen wintermaanden flink aangepakt. In overleg 

met de gemeente , provincie, De Blèkert en de firma A.M. Wonen (projectontwikkelaar) wordt een plan uitgevoerd om de 

levensomstandigheden van de kamsalamander in het gebied te verbeteren. Op het voormalig terrein van boomkwekerij 

van Doremalen wordt nu gewerkt aan het nieuwbouwplan Buitenhagen. Er wordt gebouwd met respect voor de aanwezige 

natuurwaarden; de dikste boom van Schijndel, de Sequoia, zal een natuurhistorisch middelpunt van de nieuwe wijk wor-

den!  

Maar ook de salamanders op het terrein verdienen de no-

dige zorg. Het is bekend dat in de amfibieënpoel aan de 

rand van de boomkwekerij een belangrijke populatie kam-

salamanders huist. Er wordt nu een ecologische verbinding 

gemaakt met het heempark, om zo de bestaande popula-

ties salamanders met elkaar te verbinden.  

Een zgn. herpetoduct, een tunneltje voor torren, slangen 

en andere reptielen, amfibieën en insecten, zal de hinder-

nis van de Cock van Neerijnenstraat voor de salamanders 

wat vereenvoudigen.  

Bovendien is er een nieuwe poel gegraven (zie foto) tussen 

de twee bestaande poelen in, die de twee populaties met 

elkaar in contact kan brengen. 

BOS VOOR SALAMANDERS 

Kerkuil Bosuilenmoeder met jongen Steenuil 

Met schoolkinderen op bezoek bij de bosuil 
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Dat ziet er in het heemparkbosje behoorlijk ruig uit, want met de worteleinden van de gerooide bomen is een wal aange-

legd in het bos, die gaat dienen als overwinteringsplek voor salamanders. In maart zal deze wal worden aangeplant met 

houtwalsoorten als hazelaar, kardinaalsmuts, veldesdoorn en sporkehout; in totaal 15 verschillende soorten.  

Dit zal zeer zeker een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het gebied. Behalve amfibieën trekt zo’n wal van stobben 

talloze kleinere diersoorten aan, variërend van insecten tot vogels en kleine zoogdieren. Op deze manier hopen we de na-

tuurwaarden in het bosje wat op te krikken en aantrekkelijk te maken voor nieuwe potentiële bewoners.  

 

De wandelaar is van harte welkom om de metamorfose van dit openbare gedeelte van het heempark van dichtbij te bekij-

ken; in het voorjaar zullen de excursies de bezoekers zeer zeker door dit nieuwe stukje natuur leiden! 

 

Anton Hellings, voorzitter Heempark De Blèkert. 

SCHAAPSKOOI SCHIJNDEL, EEN PAREL VAN HET GROENE WOUD  

   

Evenementen 

Ook in de tweede helft van 2012 zijn er verschillende evenementen georganiseerd. Tijdens onze Open Dag hebben we, ook 

door het mooie weer, meer dan 1000 bezoekers gehad. Ouders en kinderen amuseerden zich volop;  het ganzen drijven 

met border collies was met de kleine kinderen een van de toppers  van de dag. Door het jaar heen worden meerdere 

workshops georganiseerd, zoals schapen drijven met honden, schaapscheren en vilten. De fiets- en wandelroutes in de 

regio hebben een grote potentie en maken de schaapskooi tot een prachtig start- en rustpunt van diverse routes. 

 

Oude Inheemse Rassen 

De oude inheemse rassen zijn uitgebreid met Zwartbles schapen, Barnevelder- en de Schijndelaar kippen. We hebben nu 6 

schapenrassen, 4 kippenrassen en 2 runderrassen op de schaapskooi. Voor de kippen zijn er mooie hokken gemaakt. Heel 

leuk om te vermelden is dat de eieren grif van de hand gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herder 

Met de gezondheid van onze herder Cor Siegenthaler leek het in eerste instantie na enkele behandelingen goed te gaan, 

maar helaas is hij op 27 februari overleden. Cor wordt tijdelijk vervangen door Toon Venmans. 

 

Educatie 

De werkgroep educatie werkt aan het vervolmaken van het educatief programma en het maken van nieuwe programma's 

voor alle leeftijden. Voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn 

interessante interactieve programma's gemaakt. De kudde met het beheer biedt mogelijkheden als stageplaats en heeft 

een Aequor erkenning als leerwerkbedrijf niveau vmbo-3 en zal in de toekomst ook ruimte bieden aan stageplaatsen voor 

leerlingen uit het middelbaar- en hoger agrarisch onderwijs 

 

Hopest 

De bouw van de hopest verloopt goed. Het hoogste punt is bereikt, de pannen liggen erop en het gebouw is momenteel 

aan de gevels afgeschermd met plastic. Er wordt nu gewacht tot het voorjaar om de gevels met wilgentakken en leem te 

bekleden . 

 

Vanuit het bestuur 

Het bestuur komt maandelijks bijeen en prioriteit is momenteel het ontwikkelen van een nieuwe en gebruiksvriendelijker 

website. Het toekomstige beleid van de schaapskooi is weergegeven in een nieuw beleidsplan 2012-2016. Een zorgelijke 

situatie voor de schaapskooi is het gegeven dat subsidies steeds meer gaan verminderen. 

 

Schijndelaar Zwartbles Barnevelder 
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Het opgeven van een nieuw of gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Momenteel telt onze vereniging 143 leden 

 

25-jarig lidmaatschap per 1 januari 2013: Bart van Rooij 

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

 

Nieuwe leden in 2012: 

Deze leden heten wij van harte welkom! en hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten! 

 

Jes Merx, secretaris NMC Schijndel 

LEDENBESTAND 

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 

Horeca 

De samenwerking met de Stichting Broodnodig verloopt goed en dit heeft tot gevolg dat de schaapskooi meer bezoekers 

ontvangt en ook meerdere arrangementen kan aanbieden. 
 

Namens Schaapskooi Schijndel, Kees Cornelissen 

 

GESLAAGDE KERSTBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS NMC SCHIJNDEL  
 

Op 14 december heeft MC Schijndel in de Schaapskooi haar traditionele kerstbijeenkomst gehouden voor vrijwilligers met 

partner onder het genot van een drankje en hapje. Tijdens de bijeenkomst liet Jes Merx haar DVD over Vlinders in Het 

Groene Woud zien en Leo van de Veerdonk toonde zijn prachtige film over het leven van de ree. 

Dankzij de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers is 2012 een goed jaar geweest voor NMC Schijndel. 

Als waardering voor hun inzet bood de voorzitter het unieke boek Vlinders in Het Groene Woud aan en wenste iedereen 

veel kijk- en leesplezier en gelukkig en groen nieuw jaar. 

Tijdens de bijeenkomst werd Ton Voorn door de 

voorzitter in het zonnetje gezet.  

Ton nam na ruim 12 jaar afscheid als bestuurslid van 

NMC Schijndel. 

Ton heeft jarenlang leiding gegeven aan de 

Uilenwerkgroep en heeft de nieuwe Vogelwerkgroep 

opgericht. 

Hij blijft actief in de Werkgroep Kleine Landschaps-

elementen, zijn lust en leven. 

We hebben Ton leren kennen als een zeer betrokken, 

fanatieke, leergierige en rechtvaardige vrijwilliger met 

oog voor veilig werken. 

“Kortom een gouden vent, jammer dat hij uit het 

bestuur stapt”, zoals een bestuurslid het samenvatte. 

Ton, wij hopen dat je nog vele jaren mag genieten van 

het vrijwilligerswerk bij NMC Schijndel. 

 

Door het vertrek van Ton is er een vacature in het bestuur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris 

Jes Merx: info@nmcschijndel.nl of telefonisch: 073 5992378 

 

Rien Rijken, Voorzitter NMC Schijndel 


