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Beste leden van onze vereniging. Na een tot nu toe heetste en droogste zomer sinds de
me ngen van het KMNI in 1706 zijn begonnen, hee de natuur menig blaadje en veertje
moeten laten vallen. Hopelijk zijn komende periode weer “normalere” temperaturen aan bod.
Menigeen hee moeten afzien en met lede ogen ervaren wat klimaatverandering betekent. En
zeker, onze vereniging zet zich al geruime jd in voor natuur en milieu; helaas kunnen we dat
niet alleen. Wereldwijd was nu een hi e periode te constateren. Toch nog net anders dan in
1976 toen deze alleen in Europa voelbaar was. Afgelopen periode toont niet alleen aan hoe
kwetsbaar onze leefomgeving is, maar ook hoe belangrijk het is nu te an ciperen op dergelijke
ontwikkelingen. Op grote schaal gaat het om zaken als CO2 uitstoot en ﬁjnstof zowel als
watermanagement en duurzaamheid. Op kleinere schaal gaat het om het treﬀen van voorzieningen voor vogels, insecten en planten. Bovendien kunnen we bijvoorbeeld, ons eigen
watergebruik goed onder de loep nemen.
Ondanks alles waren onze vrijwilligers weer onvermoeibaar. Met of zonder hi eprotocol. De
inspanningen en stand van zaken van onze werkgroepen kunt u in deze Nieuwsbrief lezen. Ook
wil ik u graag wijzen op de ac viteiten die u kunt vinden in onze evenementen kalender,
opgesteld samen met heempark De Blekert en De Schaapskooi.
Achter de schermen gebeurt er ook van alles: zo zijn er diverse besprekingen geweest met de
gemeente waarin NMC Schijndel hee gepar cipeerd en zijn we druk doende geweest om
kennis te nemen van de nieuwe natuurweten de samenwerking met SBB te formaliseren met
een overeenkomst. Ook de AVG privacy verklaring hee menig uurtje gekost en ten slo e
hebben we contacten met andere “groen”-organisa es om samen een werkbare
communica elijn met de gemeente Meierijstad te hebben. Er
zal ook een nieuw beleidsplan worden geschreven zodat u dit
jdens de jaarvergadering van 2019 kunt beoordelen.
Jammer dat we ook afscheid hebben moeten nemen van Ton
Voorn als onze zeer gewaardeerde coördinator van de
Vogelwerkgroep. Ton hee zich steeds onvermoeibaar en
zeer secuur ingezet voor de Vogelwerkgroep. Helaas hebben
diverse oproepen om een opvolger tot nu toe geen resultaat
gehad. Mocht u zelf of iemand die u kent de rol van
coördinator op zich willen nemen dan bent u van harte
welkom. Als bestuur willen we Ton Voorn graag via deze plek
in de Nieuwsbrief bedanken voor zijn inzet! Beste Ton, er is
een bloemetje als blijk van waardering naar je onderweg.
Zonder zoveel inzet van de werkgroep zouden we nu niet
weten: “Hoort wie zingt daar?”.
Ton werkt nog wel mee met de werkgroep Schijndels
Landschap. Bij de poelen in ‘t Woud werkte hij zich in het zweet maar hij bleef goedgehumeurd.
Karina Tribels, voorzi er
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Afgelopen maanden hebben we de mensen van de Schaapskooi meegeholpen in de Smaldonk
met het opknappen van enkele weilanden. O.a. het zagen van houtbestanden, verwijderen van
veel bramen opschot en mee aanbrengen van nieuwe afrastering. Zie onderstaande foto links.
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Uiteraard zijn juist voor de extreme zomermaanden de wandelroutes onder handen genomen. Gelukkig groeide het gras
niet zo hard, dus was er verder weinig onderhoud nodig. Ommetje Weidonk is hierbij elk jaar als laatste aan de beurt,
omdat het versperd is vanwege de weidevogels van half maart tot half juni. Tweede foto van links.
Tussendoor is er met Addie van der Heijden, jawel van de Uilenwerkgroep, gewerkt aan 6 bijen en insecten hotels.

Derde foto van links
Ook het griend aan het Ben Peeters Pad is voor de hel onderhanden genomen. De rest blij staan als schuilplaats voor de
reeën. Foto rechts.
En op de website is de pagina van de werkgroep Schijndels Landschap aangepast. Daarvoor ging Jes Merx op een
dinsdagmorgen bij de groep op bezoek toen die aan het werk was aan de Busselse steeg. De werkgroep bestaat uit maar
liefst 15 sterke mannen die jdens de koﬃepauze poseerden op het bankje bij de poel. De fotograaf kreeg zelfs een bakske
koﬃe aangeboden met een lekkere koek.
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De reis begint met wat strubbelingen vanwege de gewijzigde opstapplaats maar verder werkt alles mee. Met een volle bus
enthousiaste deelnemers gaan we op pad. Onderweg stapt Jan Nillesen, onze veelzijdige natuurgids, in de bus. Een

tomeloos energieke man die meteen begint met uitleg over de geologische en historische achtergrond van Groesbeek en
de Duivelsberg. Hierdoor lijken we in een mum van jd bij Pannenkoekenhuis ‘De Heksendans’ te zijn. Het is prach g weer
dus strijkt iedereen neer op het zonnige terras waar we door NMC Schijndel worden getrakteerd op koﬃe met heerlijk
appelgebak. Gesterkt beginnen we de wandeling die grotendeels bergaf gaat. Jan vertelt boeiend over de geschiedenis van
de hertogen van Gelre en de heksenput, waar hij Rien Ondersteijn zelfs een gedicht laat opzeggen over een dubbele
moord. Rien, naast ﬂoradeskundige ook oud-acteur, kwijt zich verdienstelijk van zijn taak. Hier zijn ook talloze mooie foto’s
gemaakt.
Klostergang Graefenthal

Terug in de bus rijden we naar Kloster Graefenthal in het Duitse Goch, dat zijn naam dankt aan de graven die hier eeuwen
geleden in het dal werden begraven. Hier wordt geluncht waarna de middagwandeling begint. Tijdens deze wandeling
volgen we het riviertje de Niers, een smalle maar zeer lange rivier.
En ook hier konden de fotografen onder ons hun hartje ophalen en werden we vermaakt door Jan zijn vertelkunst.
Conclusie: het was een prach ge dag waaraan alles en ieder hee meegewerkt, zowel het weer, de bestemming, de gids
en de deelnemers. Omdat dit al weer de vijfde excursie is, succesvol georganiseerd door Jes Merx en Rien Ondersteijn,
hebben de deelnemers geapplaudisseerd en gezongen voor de door hen verzorgde organisa e.
Karina Tribels/Jes Merx
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Een heel bijzonder natuurgebied in de Wielse Kamp is het Kraaienspot ofwel ’t Creijspot dat grenst aan landgoed De
Denneboom. In 2012 hee de Florawerkgroep er voor het laatst de wilde planten geïnventariseerd. Het resultaat was 134
soorten wilde planten waaronder zeldzame planten als klein warkruid, moeraskartelblad, zonnedauw en klokjesgen aan.
Deze bijzondere planten hebben weer ruimte in de Wielse Kamp gekregen dankzij het plaggen van akkervelden door
Staatsbosbeheer en de inzet van de NMC-vrijwilligers. Door zelf zaad uit te strooien is het gelukt om de Klokjesgen aan
voor het gebied te behouden en zelfs uit te breiden naar andere velden. Op de geplagde velden bij de poel wemelt het van
zeldzame planten zoals pilvaren, dophei, zonnedauw en klein warkruid, ook wel duivelsnaaigaren genoemd.

Oude bekenden, die we dit jaar tegenkwamen, waren het moeraskartelblad, de echte guldenroede, ogentroost en de
moeraswolfsklauw. Het moeraskartelblad, is een zeer zeldzame, tweejarige plant van 30-50 cm met onvertakte kale
stengels en lichtpaarse bloemen in samengeperste aren. Het is een halfparasiet op rietsoorten die alleen voorkomt in
veengebieden. De foto’s: klokjesgen aan, moeraskartelblad en kleine ronde zonnedauw
Wij hopen dat door onderhoud van deze gebieden bezoekers kunnen blijven genieten van deze zeldzame planten in onze
schaarse natuur, die onder zware druk staat van onze economie.
Rien Rijken, namens de Florawerkgroep
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Het was prach g voorjaarsweer op zondag 25 maart. Met vij ien volwassenen en twee kinderen begonnen we dan ook
enthousiast aan de wandeling met gids Fia Fiers.
Door het koude voorjaar is de ontwikkeling in de natuur trager dan vorig jaar. We waren benieuwd of we de drie toppers
(slanke sleutelbloem, bosanemoontje en speenkruid op de foto) zouden ontdekken. En zowaar bespeurden we al snel het
gele speenkruid. Verderop in De Prekers was de bosanemoon ook
al voorzich g aan het bloeien. De slanke sleutelbloem was er nog
maar sporadisch. Toch al mooi om te zien.
Fia wees ons nog op alle verschillende knoppen, zoals van de
zwarte els.
Nadat we ruim twee uur gewandeld hadden, waren we weer
terug bij de schaapskooi. De deelnemers hebben genoten van
deze mooie wandeling.
Jeanne van Esch

Ga naar onze website h p://www.nmcschijndel.nl/ﬁlms/overige/
P10/
voor een ﬁlmpje over deze wandeling door Bart van Rooij
gemaakt met de foto's van Jos van de Oetelaar.
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Leo van de Veerdonk is een ervaren natuurﬁlmer, bekend van zijn talloze Skôn Skèndel ﬁlmpjes die hij met Anton Helllings
maakte voor de LOS. Zijn laatste grote natuurﬁlm “Het Schijndels Landschap” dateert van 2015 en is ook gemaakt in
opdracht van NMC.
In april zorgde NMC Schijndel voor een boeiende ﬁlmavond in ’t Spectrum met een ﬁlm van Leo van de Veerdonk over “Vier
seizoenen in het Wijboschbroek”. Deze ﬁlm gee inkijkjes in een boeiend landschap. Sprankelende beelden waarbij de
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kijker getrakteerd wordt op een feest van kleuren, licht en schaduw,
het lee limaat van grote en kleine dieren, bloemen en planten en
hun onderlinge samenhang. Na de pauze volgde een toegi in de
vorm van een nostalgische documentaire over het boerenleven
midden vorige eeuw, boeiende zwart-wit beelden, knap
camerawerk, hard werkende boeren en boerinnen, zwoegende
trekpaarden…

W

NMC
F

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 februari jl. werd
gevraagd om publica e van de ﬁlmpjes over Skôn Skèndel van
Anton Hellings in samenwerking met Leo van de Veerdonk. Dat is nu
gebeurd. Ga hiervoor naar:
h p://www.nmcschijndel.nl/ﬁlms/skon-skendel/
Maar we hebben de rubriek ﬁlms nog uitgebreid om ook ﬁlmpjes van onze leden te kunnen plaatsen. Van een aantal leden
hebben we inmiddels ook mooie bijdragen ontvangen, zoals van Van Bart van Rooij b.v. over het schaapscheren op
Schaapskooi Schijndel en de molen aan de Pegstukken. Deze ﬁlmpjes zijn te zien op:
h p://www.nmcschijndel.nl/ﬁlms/overige/
Als ﬁlmen uw hobby is en u draagt Schijndel en het Schijndelse landschap een warm hart toe, plaats dan een ﬁlmpje op
Youtube en stuur de link naar info@nmcschijndel.nl zodat het bestuur van kan beoordelen of dit geschikt is voor de website
van NMC Schijndel.
Jes Merx, publicist NMC Schijndel
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Op een zondagochtend in mei was het druk in De Blekert.
Blijkbaar zijn er nog veel natuurminnende fotografen. Mart
Schel is een bevlogen natuurlie ebber en fotograaf die de
hele wereld afreist om bepaalde natuurelementen vast te
leggen. Mart kan boeiend verhalen over de dingen die hij
meemaakt. Ik denk dat de deelnemers veel bijgeleerd hebben
afgelopen zondag.
Het was mooi zomers weer maar vanwege het ‘harde licht’
problema sch voor de fotograaf. Bart van Rooij hee er een
ﬁlmpje van gemaakt. Ga hiervoor naar onze website naar de
rubriek Films, sub Overige.
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Dit gebied is 3 jaar lang door de Vogelwerkgroep van NMC Schijndel geïnventariseerd op de vogelstand. Wij hebben kunnen
vaststellen, dat het aantal vogels dat daar foerageert, rust en
broedt, jaarlijks is toegenomen van 55 tot 65 soorten.
Bijzonder is, dat ik hier voor het eerst een Blauwborst (foto
rechts) en Nachtegaal heb gefotografeerd.
Dit gebied hee veel poten e en zou daarin nog verder
kunnen groeien als er b.v. een poel zou worden aangelegd en
daar is zeker ruimte voor. Dit wil ik Brabant Water ook
voorstellen in mijn rapportage als afslui ng van dit project.
Negen jaar lang hebben wij diversen gebieden waaronder: de
Liekendonk, ‘t Creyspot/landgoed De Denneboom en als
laatste het Waterwingebied/Hermalen op vogels
geïnventariseerd. Deze informa e is ook diversen malen
gedeeld met het SOVON.

Pagina 6
Conclusie:
Ons Dorp hee naast een mooie ﬂora ook een rijke fauna en daar zijn wij trots op.
Ik wil Harry Verhagen, Broer en Mark van den Brand, Peter Pennings, Marc v.d. Ven en Henk Sterks bedanken voor hun
enthousiasme, kennis en inzet voor dit mooie resultaat van de afgelopen jaren.
Ik neem hierbij afscheid als coördinator van de Vogelwerkgroep en spreek de wens uit, dat er snel een nieuwe vogelaar
opstaat, die dit mooie werk kan voortze en. Ton Voorn
P.S.: Ton kreeg een bloemetje van het bestuur als dank voor zijn jarenlange inzet voor de Vogelwerkgroep.
Maar geukkig is hij niet uit beeld, want nog steeds is Ton wekelijks aan het werk met de werkgroep Schijndels Landschap.
Zie foto op pagina 2, bovenste rij vierde van links.
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Ton Voorn, de coördinator van onze Vogelwerkgroep, zoekt een
opvolger zoals te lezen valt in het vorige ar kel:
iemand uit de vogelaarswereld die gebieden in en rond Schijndel met
een vogelwerkgroep wil inventariseren en hiervan verslag wil doen
aan NMC Schijndel en aan SOVON.
Natuurlijk word je eerst goed ingewerkt en staat een enthousiaste
groep vogelaars klaar om het werk samen met jou te doen.
Jaarlijks bekos gt NMC een uitstapje van de Vogelwerkgroep naar
een bijzonder natuurgebied, zoals de foto laat zien (in de Biesbosch)
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ton
Bel telefoonnummer 073-5475480 of
stuur een email naar eaenpvoorn@ziggo.nl

U
In de Nieuwsbrief van maart had de Uilenwerkgroep nog niets te melden, maar in juni stuurt Mario een integraal verslag
over de bevindingen in het voorjaar van 2018:



Kerkuilen kasten: totaal 31, daarvan 9 bewoond, 31 jonge kerkuiltjes.(foto links)



Steenuilen kasten: totaal 50, daarvan 32 bewoont, 115 jonge steenuiltjes.(foto rechts)



Met de nieuwe leden gaat het voortreﬀelijk ze zijn al een aantal keren mee op controle geweest en zijn erg
enthousiast. Over een paar weken gaan we de tweede controle doen bij de kerkuilen.We hebben gemerkt dat er
een fotograaf contact opneemt met eigenaren die een steenuilenkast hebben hangen om door middel van
bijvoederen foto’s te kunnen maken. Wij als uilenwerkgroep zijn daar niet zo blij mee maar kunnen er weinig aan
doen; het is de eigenaar die tenslo e toestemming gee . Wel hebben we onze mening naar de eigenaar
geven leerd.



Verder alles oké bij de Uilenwerkgroep!

Pagina 7

Pagina 4

W

S

S

S

Half april werd de lammerperiode afgesloten met als eindresultaat 145 mooie lammetjes. Heel bijzonder was wel de
geboorte van een vierling. Kinderen en volwassenen konden een lammetje adopteren d.m.v. een dona e. Zij mochten ‘hun
lammetje’ een naam geven, kregen een geboortekaartje en het
lammetje werd met die naam ingeschreven in het grote schapenboek.
Het was een groot succes: veel kinderen en volwassenen zijn
regelma g op de schaapkooi gekomen om hun lammetje te knuﬀelen.
Ook het bestuur van NMC Schijndel hee een lammetje geadopteerd
bij de Schaapskooi. Jeanne van Esch en Wim Gevers hebben ons
adop e-lammetje Veronica gedoopt, naar een boek van Annie MG
Schmidt.
De foto toont het lammetje, samen met een ‘afvaardiging’ van het
bestuur.
En de naam is Veronica
Vanwege de zeer warme zomer groeide het gras niet meer goed en
hebben we onze schapen moeten bijvoeren en werden vele arrangementen afgelast. Ander werk ging wel gewoon door:
Staatsbosbeheer leverde meerdere malen materialen voor onderhoud van weiden.
Scholieren hebben met veel enthousiasme van februari tot aan de zomervakan e op woensdagen een educa eprogramma
doorlopen. Half mei hee een Belgische schaapscheerder onze schapen van hun “jasjes” bevrijd. In augustus hebben onze
vrijwilligers genoten van een dagje uit met een bezoek aan de Rhedense Schaapskooi en de heide aldaar. Twee van onze
vrijwilligers hebben in augustus deelgenomen aan de Europese Kampioenschappen schapen drijven in Tsjechië.
Het bestuur werd uitgebreid met een nieuw bestuurslid: Frans Vonk die tevens coördinator is van de werkgroep educa e.
De herders krijgen inmiddels versterking van een derde herder: Eric van der Palen, die ons voornamelijk in de weekenden
komt versterken.
Kees Cornelissen namens bestuur van S ch ng Schaapskooi Schijndel.

V
Op de eerste zondag in augustus organiseerde NMC Schijndel
een vlinderexcursie onder leiding van Joep Steur in heemtuin
De Blekert. En spannend dat het was! Vanwege de droogte
waren er niet veel bloeiende planten en dus ook minder
vlinders. Gespot: klein koolwitje, klein geaderd witje, groot
koolwitje, citroenvlinder, bruin zandoogje, oranje zandoogje,
bont zandoogje en het icarusblauwtje. Een NMC lid stuurde de
volgende complimenten:
“Ondanks warmte etc. naar de heemtuin geweest op excursie
met Joep Steur,
wat weet die man veel van vlinders en aanverwante natuur.
Door de droogte is er op de heemtuin niet veel terecht
gekomen van de vlindervriendelijke maatregelen. Wie weet
volgend jaar. Het was de moeite waard, 12 soorten gespot, Joep zeker meer!!!”

L
Pieter van Breugel vertoonde een wondere insectenwereld aan de hand van dia’s.
Bijen zorgen voor bestuiving van bloemen en zijn een onmisbare schakel in de
voedselvoorziening, bijvoorbeeld voor onze moestuinen en fruitboomgaarden.
De bekendste bijen zijn de honingbijen. Maar wist u dat er in onze omgeving ook
nog zo’n 300 soorten wilde bijen en 25 soorten hommels hun onmisbare werk
doen? Zij vallen niet zo op, steken niet, leven soms in groepen, maar nog veel vaker
in hun eentje. En ze hebben allemaal hun eigen verbluﬀende specialisme zoals de
metselbijen, zandbijen en behangersbijen. Vele soorten worden in hun bestaan
bedreigd, maar we kunnen ze een handje helpen. Bijvoorbeeld door op de geschikte

Pagina 8
plekken te zorgen voor nestgelegenheid. Een boeiende wereld waar veel over te vertellen valt.
Aanvullend kon er de volgende zondag in de prak jk gezocht worden naar wilde bijen in het Heempark, waar Toon
Heesakkers de bezoekers rondleidde en alles wist te vertellen over de bijen in het Heempark.
Henk van Oorschot, namens de werkgroep Voorlich ng en Educa e.

.
H H
(
)
S
Door Joep Steur natuurlijk. “Voor zover ik weet nog nooit gezien in de gemeente Schijndel.In Kampina vliegen er op dit
moment werkelijk vele duizenden!!! Waarschijnlijk hebben er enkele nieuwe horizonten opgezocht”, aldus Joep.

E
K
In augustus hee onze gids Fia Fiers een groep mensen rondgeleid over het ’t Creijspot, ook wel Kraaienspot genoemd. Het
was een prach ge wandeling waarbij het weer meewerkte. ‘t Creijspot kent een bijzonder rijke biotoop zowel wat betre
ﬂora en fauna. We hoorden de groene specht. Onder de planten komen verschillende rode lijstsoorten voor. Zoals de
pilvaren, de echte gulden roede, tormen l, duivelsnaaigaren (klein warkruid), s jve ogentroost, moeraswolfsklauw en de
Echte guldenroede

S jve ogen troost

Pilvaren

egelboterbloem. Ook de fauna is er goed vertegenwoordigd; er wonen dassen en natuurlijk zi en er ook reeën en vossen,
maar die hebben we niet gezien. Hoewel er een lange droge periode achter ons ligt, viel er veel te zien. Alle voordeel heb
zijn nadeel; we kregen geen na e voeten.
Een deelnemer merkt op: Wat bij mij nog steeds verwondering opwekt is hoe mooi planten ook de mens kunnen helpen
met ongemakken. Gras voor in je schoenen.. bloemetjes voor je ogen. Prach g gewoon. (Bijvoet dat door de Romeinse
soldaten werd gebruikt voor in hun schoenen, en ogentroost dat vroeger werd gebruikt bij verschilende oogkwalen, zoals
Fia uitlegde). Hildegard van Bingen was in de Middeleeuwen een van de eersten die s jve ogentroost aanraadde als
oogheelmiddel.
Het blij een mooie plek om te wandelen in alle seizoenen.
Jeanne van Esch, namens de werkgroep Voorlich ng en Educa e

H

D B

D
Op het moment dat ik dit schrijf regent het onophoudelijk, en kun je je moeilijk voorstellen dat we maandenlang gezwicht
hebben onder de droogte… De berichten in de krant logen er niet om: zeldzame vissoorten dreigden het loodje te leggen,
en waterschappen stonden voor het dilemma om –tegen hun eigen voorschri en in- om grondwater op te pompen om de
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Brabantse beken van water te voorzien. Natuurlijk baart ons de lage
grondwaterstand erns g zorgen, maar voor het groot onderhoud in het
heempark kwam de droogte deze keer niet slecht uit.
In overleg met de gemeente zouden we deze nazomer het tweede
gedeelte van de salamanderpoel (in het openbare gedeelte) moeten
opschonen. Dat is onderdeel van het beheersplan; eens in de 8 jaar
moet de poel grondig worden aangepakt, en wordt met behulp van een
mini-graafmachine de totale begroeiing van de poel uitgeschraapt en op
een hoger gelegen talud uitgespreid. Het jds p is om een tweetal
redenen gepland in september: aan de ene kant is de jd van het jaar
guns g voor de salamanders, omdat de larven inmiddels zijn uitgegroeid
tot “echte” salamanders, die hun kieuwen hebben ingeruild voor
longen. Ze kruipen nu als echte landdieren de oevers op, om een
vorstvrije overwinteringsplek te gaan zoeken. Dat doen ze puur
ins nc ef, en ze weten dat ze onder een ro ende boomstronk een
prima an -vries-slaapplek kunnen maken. Dus de poel wordt op dit
moment niet gebruikt door de salamanders. Aan de andere kant kun je
de graafmachine het beste nú inze en, want het uitschrapen van het
bodemproﬁel is een stuk eenvoudiger als er niet of nauwelijks water in
de poel staat. Een ander bijkomend voordeel is dat je nu ook zeker weet
dat er geen vis meer in de poel zit, zodat je volgend voorjaar met een
ideale nul-situa e start: de salamanderlarven die geboren worden lopen
niet het risico dat ze gelijk worden opgegeten door achtergebleven (of
uitgeze e) vis. Dus al met al een droge zomer met een win-win-situa e
voor de kamsalamander!
Anton Hellings.

G

,

-

!!

We zien ze allemaal wel eens, zeker als we er naar op zoek gaan:
vergroeiingen aan blaadjes, takken, wortels, maar ook in bloemen en vruchten; soms in de vorm van een knobbeltje, een
schij e, een pluizige bol, een mini-appeltje. Vaak hebben we dan te maken met Gallen.
Het is een van de boeiende verschijnselen in de natuur waarbij planten gebruikt worden door andere organismen als
onmisbare schakel in hun levenscyclus.
De galappel is daarvan onbetwist de bekendste. Schi erend glanzend rood en bolrond hangend aan de onderkant van
eikenbladeren. Maar wist u dat er alleen in ons land al meer dan 800 verschillende soorten gallen te vinden zijn? Dat ze ook
op veel uiteenlopende plantensoorten voor komen? Dat zij een boeiende verschijnsel vormen in de natuur en dat er dus
ook heel veel interessants over te vertellen valt? Niet alleen over de vervormde plant, maar ook over zijn bezoeker de
aaltjes, schimmels, bacteriën, en vooral ook insekten.
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Rini Kerstens is gelouterd bioloog en ervaren spreker over zeer uiteenlopende aan de biologie gerelateerde onderwerpen.
Op een dinsdagavond in september leidde hij ons met mooie a eeldingen en aansprekende verhandelingen rond in de
wereld van de Gallen.
De daaropvolgende zondag maakte Rini Kerstens in de prak jk bekend met de gallen in het heempark . Behalve over gallen
ging het over andere insecten die hun sporen achterlaten op bladeren, zoals mijnen en vraatsporen van rupsen. Het bleef
niet bij een simpele uitleg maar met een ware acteerpresta e toonde hij b.v. het verschil tussen de voortbeweging van een
rups en van een made.
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Het weer was uitstekend voor het spo en van nachtvlinders; we
hebben dan ook ruim 60 soorten geteld, waaronder de vrij
zeldzame paddenstoeluil.
Als je een overzicht wilt, ga je naar internetpagina: h p://
www.nmcschijndel.nl/assets/ee_images/uploads/common_ﬁles/
NATIONALE_NACHTVLINDERNACHT_HEEMPARK_DE_BLEKERT_
(2018).pdf
Jes sprak de wens uit dat ze wel weer eens een vliervlinder wilde
zien, en wat gebeurt er. Nog geen 2 minuten later zit een
vliervlinder tegen de balk van de beemdhut.
Vele soorten worden in hun bestaan bedreigd, maar we kunnen ze
een handje helpen. Bijvoorbeeld door op de geschikte plekken te
zorgen voor nestgelegenheid. Een boeiende wereld waar veel over
te vertellen valt.
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Noteert u in uw agenda de Zondag 14 oktober Herfstwandeling door het Wijboschbroek van 10-12 uur. Start parkeerplaats
Aakendonk
Raadpleeg ook regelma g onze Evenementenkalender. Deze is te vinden op onze website en op de Facebookpagina van NMC
Schijndel.
Zoek mee naar een nieuwe Coördinator voor onze Vogelwerkgroep; het zou toch verschrikkelijk jammer zijn dat die ter
ziele gaat.
Wie aﬃniteit hee met het Schijndels landschap en de natuur en op zoek is naar een bestuursfunc e of iemand kent die
daarvoor geschikt is kan al jd contact opnemen met publicist@nmcschijndel.nl
Reac es 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 het voorjaar van 2019.
Op onze FB pagina verschijnen ook regelma g interessante ar kelen.
Ga hiervoor naar: h ps://www.facebook.com/nmcschijndel

Jes Merx, publicist NMC Schijndel

