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Met deze Nieuwsbrief geven wij u inzicht in de ac=viteiten van NMC Schijndel in de
afgelopen periode en kijken we vooruit naar de plannen van de komende periode. Er is
weer veel werk verzet door de vrijwilligers van NMC Schijndel.
Niet alleen is NMC weer
nadrukkelijk in beeld
geweest in de pers, ook is
Facebook opgestart
waarmee we een nog
breder publiek hopen te
bereiken. Hee? u geen
Facebook dan kunt u toch
een kijkje nemen via
www.facebook.com/
nmcschijndel. We hebben
al weer diverse
complimenten ontvangen
over onze organisa=e en
werkzaamheden. Daar
Overhandiging ingelijste vlinderposter ter gelegenheid van het
kunnen we als vereniging
25– jarig jubileum van Heempark De Blekert
trots op zijn!
We maken u alvast a2ent op een tweetal ac4viteiten: 14 oktober gee5 Rini Kersten een
presenta4e over amﬁbieën en op 30 november is de première van de ﬁlm Schijndels
Landschap gemaakt door Leo van der Veerdonk, in opdracht van NMC Schijndel.
Aansluitend is er een presenta4e van Mart Schel. Beide avonden beginnen om 20.00 uur
in het Spectrum.
Hoogtepunten uit de afgelopen periode zijn: 25-jarig jubileum Heempark De Blekert, het
jaarlijkse uitstapje van NMC Schijndel en de uitvoering van het project biodiversiteit,
waarvan verderop verslag. Ook achter de schermen kan onze vereniging een beroep doen
op deskundigheid van leden wier inspanning de pers niet haalt. Bij deze hartelijk dank aan
iedereen die zich hee? ingezet om de juiste informa=e te verschaﬀen voor het overleg
‘herziening cultuurhistorische waarden bestemmingsplan Landelijk Gebied’. Soms is er ook
wat minder leuk nieuws; zo is een prach=ge Zwartblauwe rapunzel in de Prekers
‘verdwenen’ en is =jdens een vlinderexcursie de nieuwe ﬁets van onze vlinderdeskundige
Joep Steur ontvreemd. Ook motorcrossers maken weleens oneigenlijk gebruik van onze
bossen. De veroorzaakte overlast is bij de gemeente bekend en door ons benadrukt.
In de tussen=jd blij? er genoeg te doen voor onze vereniging. We blijven dingen
organiseren en uiten een construc=eve en soms kri=sche noot daar waar nodig. Dit najaar
staan weer educa=eve ac=viteiten gericht op onze jeugd op stapel, naast de ac=viteiten
genoemd op de evenementenkalender.
Hopelijk kunnen we een beroep blijven doen op onze vrijwilligers, leden, donateurs en
opdrachtgevers om Schijndel weer iets mooier, groener en duurzamer te maken.
Wist u trouwens al dat NMC Schijndel op zoek is naar een nieuwe secretaris? Ook de
komende periode houden we het groen, u ook?
Karina Tribels, uw voorzi er
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Met veel wijsheid de uilen benaderen!
In het vorige nummer van de Nieuwsbrief hebben we de
Vogelwerkgroep in het zonnetje gezet. Nu is het de beurt aan de
Uilenwerkgroep. Om meer van de werkgroep te weten te komen is
zowel met Addie van der Heijden, coördinator van de werkgroep en
Mario Gevers een gesprek gevoerd. Beide zijn al lang trouwe leden
en delen de fascina=e voor deze bijzondere roofvogelsoort. Ook
dragen ze naar de buitenwacht en naar het bestuur hun steentje bij.
Reden genoeg om er deze keer een dubbelinterview van te maken.
Bij deze werkgroep is veel kennis aanwezig die enthousiast
overdragen wordt aan de jeugd en andere geïnteresseerden. Het
waren daarom alleen al voor de voorzi/er leerzame gesprekken.
Een uitnodiging om bij een van de eerste kraamvisites volgend jaar
aanwezig te zijn, hee? ondergetekende dan ook graag
aangenomen!
Hoe groot is de samenstelling van de werkgroep?
Addie gee? aan dat de Uilenwerkgroep uit 6 heren en 1 dame
bestaat. De achtergrond van de leden is divers, sommigen hebben aﬃniteit met educa=e en anderen zijn weer meer
technisch ingesteld. Dat diverse geldt ook voor de lee?ijd, de jongste is 25 en de oudste 66 jaar.
Wat mo'veert de vrijwilligers van de werkgroep?
Addie gee? aan dat een uil een dier is dat je niet dagelijks ziet. Het zijn voor zowel Addie als Mario fascinerende
vogels. De uilenkasten inspecteren en van dichtbij een uilskuiken voorzich=g bekijken is iets prach=gs. De
jach/echniek van de uilen, het gehoor, het vermogen de hartslag van een prooi in de klauwen te voelen en deze pas
te gaan oppeuzelen als er geen hartslag meer is. Het jagen in de schemer. De technieken van de uilen om hun jongen
te leren vliegen en te jagen. De verwondering over de cyclus van het in stand houden van de soort. Allemaal zaken
die de uil speciaal maakt.
Addie gee? aan dat de Uilenwerkgroep een preOg contact hee? met de mensen die aandacht hebben voor de uilen.
Mario benadrukt dat de uilen bij gebrek aan natuurlijke nestplaatsen de hulp van de mensen nodig hebben om goed
te kunnen nestelen.
Wat voor soort werkzaamheden voeren jullie uit?
De Uilenwerkgroep inspecteert met grote zorg en voorzich=gheid de aanwezige uilenkasten. Op dit moment zijn het
er bijna 100. De werkgroep onderzoekt al=jd eerst of een uil zich in de buurt ophoudt voordat een kast wordt
opgehangen. Omdat elke uil een bepaald territorium nodig hee? is lukraak een kast ophangen niet wijs. Elke
uilensoort hee? bovendien zijn eigen voorkeur. Daarover kan de Uilenwerkgroep goed adviseren, ook als het
voorzieningen betre? voor binnen broedende soorten zoals de Kerkuil.
Daarnaast is educa=e aan de jeugd een belangrijke taak. De natuur in gaan met de jeugd is belangrijk en het
uitpluizen van een uilenbraakbal is interessant. Het bekijken van uilenkasten kan alleen in een veilige situa=e. Het is
beslist geen kwes=e van even een laddertje plaatsen bij een boom en dan de ladder op. Alle materialen en
veiligheidsvoorzieningen moeten jaarlijks gekeurd worden. Er worden geen risico’s genomen. Niet voor de uilen en
ook niet voor de (kleine) mensen.
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Wat is jouw taak?
Addie vervult de taak van coördinator van de werkgroep. Hij is tevens contactpersoon voor Brabants Landschap en
aanspreekpunt voor bewoners van panden waar uilenkasten hangen. Ook is er samenwerking met andere uilenwerkgroepen in de regio zoals Den Dungen, Gemonde en Liempde.
Mario neemt graag de educa=e aan de jeugd, presenta=es en het contact met het dagelijks bestuur van NMC
Schijndel op zich. Mario ziet het als een mooie taak om de jeugd enthousiast te maken voor de verwondering die de
natuur oproept en daar horen de uilen uiteraard bij! De samenwerking binnen de werkgroep is goed op elkaar
afgestemd.
Welke ontwikkelingen van de uilenpopula'e zie je in de toekomst in het natuurgebied Schijndel?
De Uilenwerkgroep is er trots op dat de popula=e van Steenuilen, Kerkuilen en Bosuilen constant is. Het gaat goed
met deze uilensoorten, ook al kent de Kerkuil nu een wat minder jaar. De oorzaak wordt nog onderzocht in
samenwerking met Brabants Landschap en andere uilenwerkgroepen. Samen met Brabants Landschap wordt nu ook
de Ransuil gemonitord.
Hoe kunnen inwoners, leden en vrijwilligers bijdragen aan een gezonde uilenpopula'e?
Door respect te hebben voor de natuur en de uilen de kans te geven te nestelen. Mensen kunnen advies inwinnen
hoe ze het een uil naar zijn zin kunnen maken. Er zijn kasten beschikbaar mits het zinvol is er eentje op te hangen.
Mensen kunnen ook contact opnemen met de uilenwerkgroep als ze een gewonde uil hebben gevonden.
Wat is jullie lievelings uil?
Eigenlijk alle uilen, maar na enig nadenken komen beide uit op... ”de Steenuil, want die is juist ook overdag
zichtbaar” gee? Addie aan. En Mario: ”de Steenuil als die op de nok van een schuur zo lekker in de zon zit te
knikkebollen”.
Addie en Mario, bedankt voor de leerzame gesprekken!
Karina Tribels, voorzi er.
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Op zaterdag 6 juni 2015 hee? voor de derde keer de
jaarlijkse natuurexcursie van NMC Schijndel
plaatsgevonden. Onder kundige leiding van ﬂorist
Rien Ondersteijn en secretaris Jes Merx was de reis
leuk en gezellig, gevarieerd, leerzaam en met ruimte
voor vrije invulling. Met een volle bus is het
gezelschap (46 personen) om 8 uur vertrokken
rich=ng België. Na de hi/e en het onweer van de
vorige dag, hadden de weergoden voor geen betere
omstandigheden kunnen zorgen. De natuur was weer
helemaal opgefrist! Na een korte koﬃestop in een
Belgisch bruin café is de weg vervolgd en reden we
het laatste stukje over zanderige paden vol kuilen en
plassen. Ons gezelschap waande zich al bijna op
safari. Aangekomen bij het eerste onderdeel van onze
excursie, natuurgebied De Liereman, werden we
hartelijk welkom geheten door onze gastheer en
gastvrouw van die ochtend, Achilles Cools en zijn partner Brénine. Beiden zijn beeldend kunstenaar en bewonen een,
gedeeltelijk in een heideduin ingebouwd, zandkasteeltje in een prach=ge heidetuin met ondiepe vennetjes middenin
het natuurgebied.
Het gezelschap splitste zich op in twee gedeeltes. De ene groep ging aan de wandel met Brénine door het
natuurreservaat De Liereman en de andere groep bleef in de heidetuin. Halverwege de ochtend werd er gewisseld.
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Tijdens de wandeling kon onze groep ongestoord
vanaf een verhoogde uitkijkpost de omgeving
verkennen. Een grote groep reeën liet zich
bespieden en ook mooie vogels en planten werden
gespot. Onderweg in het reservaat is menig
reisgenoot in de ban geraakt van de vegeta=e en de
vogels die zich lieten horen. Voor de fotografen
onder ons waren er meer dan voldoende
onderwerpen om te fotograferen.
Ook in in de heidetuin was van alles te zien:
bijzondere heideplanten zoals wolverlei (valkruid,
arnika), vetblad, heidekartelblad, liggende
vleugeltjesbloem, zonnedauw, welriekende orchis,
gevlekte orchis enz. Voorzich=g hebben we achter
elkaar over de smalle paadjes gelopen want Achilles
was o zo bevreesd dat we op de plantjes trapten.
Op een schaduwrijk plekje is een observa=epost
van waaruit we diverse soorten zangvogels goed konden observeren. Achilles hee? voederhuisjes geplaatst voor de
verschillende vogeltjes en die lieten dan ook niet lang op zich wachten. Er meldden zich vrijwel meteen een prach=ge
goudvink en groenlingen. Ook andere soorten zoals de bonte vliegenvanger, geelgors, appelvink, pu/er en barmsijsje
bewonen zijn tuin.
Als afslui=ng konden we een kijkje nemen in het zandkasteel, tevens atelier van Achilles en Brénine, met eveneens
veel karakteris=eke bezienswaardigheden.
Terug in de bus ging de reis naar de Abdij van Postel. En of het zo moest zijn begon een kapel te spelen toen iedereen
een plekje had gevonden op het terras van Gasthof de Beiaard. In deze omgeving van bezinning kon ieder zijn eigen
invulling geven aan het tweede deel van de middag. Een goed gesprek op het terras onder het genot van een
consump=e of een wandeling maken in de omgeving, rondlopen in de kruidentuin om goed te zoeken naar de kwaal
waar nog geen kruid tegen gewassen is of toch nog even een winkeltje inlopen.
Om half vijf vertrok de bus weer rich=ng de Steeg in Schijndel. Onder dankzegging aan de organistoren en met
oproep aan poten=ële ac=eve vrijwilligers om zich vooral te melden verliep de terugreis buitengewoon voorspoedig
en konden we allemaal terugzien op een geslaagde, gezellige natuurexcursie.
Karina Tribels
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De Florawerkgroep van NMC Schijndel gaat regelma=g op pad om de planten en bloemen in de gemeente Schijndel
te inventariseren. Blij verrast waren ze in mei van dit jaar om =entallen bijenorchissen aan te treﬀen in de buurt van
de kanaaldijk. Zo mooi kan Schijndel zijn!

Bijenorchis

Strandvarkensgras

Strandmelde

Het bezoek aan de kanaaldijk was even een zijsprong, want dit jaar staat het inventariseren van de Vlagheide op het
programma. Daar hebben we voor Schijndels grondgebied zeer bijzondere planten ontdekt en wel de Strandmelde
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en het Strandvarkensgras (beide rode lijstsoorten). Het Strandvarkensgras komt in Nederland alleen aan de Zeeuwse
kust voor. Deze planten stonden op een stukje uitgespoeld zand dat voor afdekking van de vuilnisbelt is gebruikt. Dat
zand komt dus duidelijk van de kust, want het zandlandje staat vol met verschillende soorten melde en ganzenvoeten
die kenmerkend zijn voor de vloedmerken (Het vloedmerk of de vloedlijn is een langgerekte strook die zich op het
strand bevindt en overeenkomt met de laatste vloedstand).
Het uitstapje van de Florawerkgroep ging dit jaar naar Landgoed Brakel in de Bommelerwaard. Het landgoed omvat
een parkbos, kasteelruïne en gracht en 'De Oude Moestuin’ achter Huis Brakel. De ruim 1100 m2 van de moestuin
zijn bedekt met zo'n 3500 plantensoorten, zowel wilde als tuinplanten, maar ook exo=sche exemplaren, zoals
verschillende soorten gember, die in kassen overwinteren. De Florawerkgroep hee? er ﬂink wat plantenkennis op
kunnen doen. De enthousiaste beheerder hee? veel stekjes geplant en zaadjes verzameld en was erg vrijgevig; we kregen
gra=s stekjes en zaden mee om de diversiteit in de Schijndelse tuinen op te krikken.

Na het bezoek aan Landgoed Brakel hebben we ter afslui=ng een kopje koﬃe gedronken bij ’t Oude Veerhuis in
Ammerzoden, een prach=ge loca=e aan de Maas die als een zilveren lint traag door oneindig laagland stroomt.
Op de woensdagen van 9 en 16 september volgen 6 leden van de werkgroep de cursus Determineren van IVN Veghel.
Jes Merx, namens de Florawerkgroep
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In de jaren 2013 t/m 2015 hebben wij als Vogelwerkgroep de Creijspot geïnventariseerd. We hebben 42 soorten
vogels herkend naast enkele individuele waarnemingen, te weten: beﬂijster (doortrekker), iJsvogel, houtsnip, zwarte
roodstaart, sperwer en havik. Ook zit er in het Dennenbos regelma=g een bosuil. Omdat niet alle soorten kunnen
worden gespot, mogen we er van uitgaan dat er meer dan 50 soorten vogels in de Creijspot/Denneboom zi/en,
waarvan een groot aantal doortrekkers. De meest opvallende vogels die de Creijspot nu ook aandoen om te nestelen
zijn de rietgors, rosrietzanger en boompieper (Zie foto’s).
De natuurontwikkeling in de Creijspot zet zich door; er is een gevarieerd landschap ontstaan met verschillende
biotopen. Daardoor zie je de vogelstand, met name het aantal soorten vogels, toenemen maar ook de vlinders en de
ﬂora varen er wel bij. Staatsbosbeheer en de werkgroep KLE van NMC Schijndel werken goed samen op het gebied
van natuurbeheer en dat maakt van de Creijspot een natuurparel. Volgend jaar zullen wij weer een ander gebied
gaan inventariseren; te denken aan de Smaldonk of een
plek in de Rooise/Schijndelse heide of Vlagheide. Aﬁjn als
het maar een plek is waar weer eens wat anders zit.
Hierbij wil ik onze vogelaars bedanken voor hun inzet en
hoop ik in 2016 weer op jullie te mogen rekenen.
Ton Voorn, Coördinator Vogelwerkgroep van NMC Schijndel
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Kinderen van groep 4 t/m 8 van de Schijndelse
basisscholen hebben in het voorjaar Insectenhotels
geknutseld met NMC Schijndel. In totaal deden 47
kinderen mee met het in elkaar ze/en, inrichten en
versieren van de insectenhotels. De vijfde en laatste
knutselmiddag was op 1 juli. Gelukkig was het iedere
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keer fantas=sch weer om buiten te knutselen en op onderzoek te gaan in het park, waar men kikkers, slakken,
salamanders, allerlei insecten en prach=ge bloemen vond. Er is zelfs een wespennest ontdekt.
Alle deelnemers kregen naast het benodigde bouwmateriaal wat lekkers te eten en te drinken. Want van al dat
knutselen word je dors=g en krijg je een beetje trek. Na aﬂoop kreeg elk kind ook nog een vlinderstruik en een zakje
bloemenzaad mee om in de eigen tuin verder te werken aan biodiversiteit.

Het bouwen van insectenhotels is onderdeel van het project Biodiversiteit van de gemeente Schijndel, gesponsord
door NMC Schijndel en uitgevoerd door vrijwilligers. Het doel is om jongere inwoners van Schijndel op een speelse en
crea=eve manier bewust te maken van de noodzaak van biodiversiteit en van de rol die insecten hierbij spelen.
Het biodiversiteitsproject van de gemeente Schijndel hee? ook Basisschool De Regenboog geïnspireerd. Met de vogel
- en vlinderpakke/en van de gemeente en fruitboompjes, bessenstruiken en diverse andere planten die hovenier
André Vorstenbosch beschikbaar stelde kon het nieuwe ontwerp van André worden gerealiseerd. Den Ouden hee?
een vrachtwagen teeltaarde gra=s op de school laten aﬂeveren. Op loca=e Hoevenbraak wordt de laatste hand
gelegd aan de tuin en in Wijbosch zijn de bakken al klaar en wordt in het najaar de tuin in de vaste grond gemaakt.
Basisschool De Regenboog wil langs deze weg iedereen bedanken die een steentje of plantje hee? bijgedragen aan
onze schooltuinen.
Mario Gevers, namens leerlingen en leiding van B.S. De Regenboog
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Op 26 april 2015 was het zover: het heempark vierde zijn 25e verjaardag, en dat gebeurde natuurlijk in en om de
blokhut: vanaf 13.00 uur was het publiek van harte welkom om de gezellige voorjaarsmarkt te bezoeken, met stands
van diverse natuurwerkgroepen. Burgemeester Eugster hield om 13.30 uur de nieuwe leskist ten doop, en gaf het
startsein aan een groep kinderen om de kersverse materialen te gaan ui/esten… Stasia zorgde voor stemmige
muziek, en het heempark liet zich van zijn beste kant zien!
Een prach4ge nieuwe leskist over vleermuizen!
Een verjaardag van het heempark wordt natuurlijk gevierd met een kadootje voor de Schijndelse kinderen: een
prach=ge vleermuizenleskist (bedoeld voor groep 5 t/m 8 van de basisschool), op maat gemaakt voor De Blekert.
Dankzij het vakkundige =mmerwerk van Welzijn de Meijerij (dat in ’t Spectrum een mooie werkplaats hee?), is de
vormgeving van de houten leskist revolu=onair te noemen: een slapende grootoorvleermuis ontvouwt zijn vleugels,
en gee? daarbij een houten koﬀer prijs, met daarin =en
rugzakken. In het heempark staan =en 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
laptop een kijkje nemen in de èchte vleermuiskelder,
met beelden van vliegende grootoren, opgenomen met
onze infrarood camera’s!
Unieke illustra4es van Peter Twisk
Verder zullen informa=eve illustra=es 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 informa=e over het leven van de vleermuis, een schi/erende combina=e… Verder hee? Gerard van
Leiden, vleermuizenspecialist uit Veghel, zijn medewerking toegezegd om een cursus te organiseren voor
vleermuisgidsen-in-de-dop, die vanuit De Blekert in de nabije toekomst vleermuisexcursies willen leiden. Het totale
project wordt geﬁnancierd door de Schijndelse ondernemersvereniging SOS700, die op deze manier ook hun groene
hart laten zien!
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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 twin=g
gezinnetjes te huisvesten, dus spannende ontwikkelingen!
Anton Hellings, voorzi er Heempark De Blekert
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In het eerste halZaar van 2015 werden er weer vele evenementen op de Schaapskooi Schijndel georganiseerd.
Topa/rac=es waren de lammetjeszondagen, de voorjaarsmarkt en het schaapscheerderfeest met de Australische
schaapscheerders Rob en Anjo Kerr. Ze werden vergezeld door de jonge Lee Harris die in de toekomst onze schapen
zal gaan scheren. Onze arrangementen zoals demonstra=e schapen drijven, wandelen met de herder, teambuilding
en schapenspel stonden weer volop in de belangstelling.

Jonge lakenvelders

Zwartbles

Kempisch Heideschaap

Oude Inheemse Rassen
De lammerperiode van eind februari tot half april gaf volop werk; gelukkig hebben stagiaires ons hierbij geholpen.
Gedurende deze periode werden 157 lammetjes geboren. De schapen zijn raszuiver gedekt in drie lijnen en zijn in
december naar de droge zandgronden in St Oedenrode gebracht waar ze tot eind januari 2015 verbleven.
Er werden twee Lakenvelder s=erkalZes en een Brandrode
s=erkalZe geboren. In dit voorjaar werden eveneens =en stamboek
zwartbles schapen aangekocht. U hebt de herders met de kudde
kunnen zien lopen door Wijboschbroek en Smaldonk. Om
frequenter te kunnen hoeden en lopen hebben we momenteel
drie volledig getrainde en inzetbare Border Collies. Schaapskooi
Schijndel gaat ook par=ciperen in de landelijke herdersopleiding en
vanaf september loopt stagiaire Caroline Neys twee jaar stage bij
ons.
Educa4e
Wederom hebben we verschillende scholen (Elde College en
FioreO) op bezoek gehad en hebben leerlingen ons ook geholpen
met dieronderhoud, de tuin en het verven van onze gebouwen.
Als leerwerkbedrijf (Aequor erkenning) hebben we stagiaires
gehad op het gebied van dierverzorging en educa=e. Een van onze
herders is benaderd om een gastcollege te geven op het Wellant
College in Dordrecht en wellicht is er eveneens een mogelijkheid
om dit ook op de scholen hier in de regio te realiseren. Op deze
wijze komen schapen en natuur dichterbij de schooljeugd te staan.
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Vrijwilligers
Onze vrijwilligers hebben gedurende de eerste hel? van 2015 weer veel werk verzet o.a. aan gebouwen, (groente)
tuin, fruitboomgaard, weiden en percelen rondom de Schaapskooi.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen met de dierverzorging. Zij kunnen zich
aanmelden via info@schaapskooischijndel.nl Gedurende de zomerperiode stond de kruidentuin met een
insectenhotel er weer mooi bij., evenals de groentetuin met volop groenten. Drie vrijwilligers hebben de zorg op zich
genomen voor het hopveld en dit hee? een prach=ge oogst opgeleverd voor het zeer geslaagde Hopfeest op 6
september.
Vanuit het bestuur
Het bestuur komt maandelijks bijeen en prioriteit is momenteel het ontwikkelen van een goed PR-plan en een
donateur- en sponsorplan gezien het gegeven dat subsidies gestopt zijn en we inven=ef zullen moeten zijn om
andere geldstromen aan te boren. Wat de bestuurssamenstelling betre? is de voorzi/ersplaats vacant en hopen we
deze zo snel mogelijk te kunnen invullen. Het toekoms=ge beleid van de Schaapskooi wordt weergegeven in het
beleidsplan 2012-2016.
Kees Cornelissen
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De organisa=e is in handen van Piet van
Kaathoven,die tot aan zijn pensioen 17
jaar geleden, werkzaam is geweest bij
Waterschap Aa en Maas.
Op dinsdagmorgen 30 juni vertrekken
we om half negen vanaf de Steeg.
Achter Neerkant aan het Deurnes
kanaal hebben we onze gids Frans
Swinkels, oud collega van Piet,
opgepikt. Onder zijn bezielende leiding
krijgen we uitleg over de waterhui
shouding in het hele Peelgebied. Tegen
half elf zijn we in Griendsveen bij de
Morgenstond voor een kop koﬃe.
Daarna verkennen we rondom
Griendsveen de diverse kanalen en ter
afslui=ng lopen we het Nonnenpad.
Om half een kan na een drankje
worden aangeschoven voor de lunch.
Hier nemen we afscheid van Frans,
waarna we nog een tussenstop maken
achter de voormalige Vliegbasis de Peel, waar Piet ons nog een en ander vertelt over het Defensiekanaal.
Rond vier uur hebben we er een prach=ge dag opzi/en, mede omdat de weergoden ons weer goed gezind waren.
Jos van de Westerlo, coördinator van de werkgroep KLE
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‘Ik hou echt van bomen hoor; maar die ene grote bij mij voor de deur ……’ Welke boombeheerder hee? die zin nog

nooit gehoord? En elke boombeheerder zal hem kunnen aanvullen met: vallende bladeren, druip, schaduw,
vogelpoep, uitbrekende takken enzovoorts. Als je sommige burgers mag geloven, zijn bomen ware verpesters van het
woonplezier.
Hoe kun je als gemeentelijk boombeheerder goed omgaan met dergelijke vragen en je bomen goed beschermen?
Door te zorgen voor consistent beleid en samenhang tussen beleid en regelgeving, afgestemd op het algemeen
belang.
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Luuk Kreule beleidsmedewerker groen & landschap van de gemeente Schijndel hee? op ons verzoek een stukje over
geschreven over hoe de gemeente Schijndel haar bomen beschermt. Het hele stuk is te lezen op onze website onder
het tabblad ‘nieuws’.

Twee beschermde paardenkastanjes bij Café D’n Bes

Twee beschermde rode beuken Ale a Jacobshof

In het kort. In Schijndel is het gemeentelijk groen binnen de bebouwde kom ingedeeld volgens een hiërarchie. In
afnemende mate van belangrijkheid worden onderscheiden: beschermde bomen, bomen in de hoofdgroenstructuur,
bomen in de wijkgroenstructuur en buurtgroen. Hierbij spelen de volgende stukken een rol: de Bomenverordening,
het Groenbeleidsplan en Overlastbeleid bomen Schijndel.
Van de kant van de gemeente hebben we vernomen dat er de komende =jd veel bomen worden gekapt en waar
mogelijk op dezelfde plek nieuwe bomen, soms niet van de zelfde soort, terugkomen. Daar waar eventuele herplant
niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er in de bodem teveel kabels liggen, worden er op ander plekken in de gemeente
bomen gepoot. NMC Schijndel hee? bepleit om duidelijk naar de burgers te communiceren waar, waarom en
wanneer er gekapt wordt en op welke termijn er nieuwe bomen geplaatst worden. Ook is ons toegezegd een volledig
overzicht van de te kappen bomen en lijst van nieuwe aanplant te ontvangen
Voor meer informa=e ga naar h/p://www.nmcschijndel.nl/nieuws/
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In de vroege ochtend van 21 maart tref ik vlakbij de ingang van ommetje
Smaldonk Henk Schevers aan, sinds 1978 al ac=ef lid van NMC, die druk
bezig is het spandoek van “Nederland doet” te beves=gen tussen twee
bomen. Omdat het nogal waait is dat geen eenvoudige klus. Met zijn
tweeën gaat het een stuk makkelijker.
Henk is jarenlang vrijwilliger van de “de Knotploeg” geweest, zoals de
werkgroep Kleine Landschapselementen aanvankelijk werd genoemd. We
raken aan de praat over de wind, de natuur en het landje van Brus. En daar
is iets bijzonders mee aan de hand. Henk vertelt dat het nu bijna 10 jaar is
geleden dat hij samen met Jos van de Wijdeven een bijzondere boom hee?
geplant op dat veldje, op een bijzondere plek. En dat hij zich die dag nog
heel goed voor de geest kan halen.
Dit prikkelt natuurlijk de nieuwsgierigheid en desgevraagd vertelt Henk
verder. De bomen, knotwilgen, zijn allemaal volgens een plan gepoot, maar
er waren een paar wilgjes over. Zijn kleindochter Janske was op 30
november 2005 net geboren. Eén van die boompjes is daarom op een
ereplekje geplaatst ter herinnering aan kleindochter Janske en is dus
“Janske’s boom op het landje van Brus” blijven heten.
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Henri Schevers, de vader van Janske, hee? een aantal foto’s gemaakt bij “Janske’s boom”.
Bij dit stukje is er een afgebeeld van een trotse Henk, een prach=ge Janske en natuurlijk de ﬁere knotwilg “Janske’s
boom”.
Karina Tribels

Aandachtspunten
U kunt ook meedoen aan de ac=viteiten die zijn vermeld op de gezamenlijke Evenementenkalender van NMC
Schijndel, Schaapskooi Schijndel en Heempark de Blekert. Ga hiervoor naar onze website h/p:www.nmcschijndel.nl
naar de rubriek nieuws.
• De lezing van Rini Kerstens op 14 oktober 2015 om 20.00 uur in het Spectrum

De lezing van Rini Kerstens op 14 oktober 2015 om 20.00 uur in het Spectrum.
Op uitnodiging van NMC Schijndel zal Rini Kerstens, oud-biologieleraar, aan de
hand van beelden een lezing geven over amﬁbieën en de geheimen van deze
klasse van koudbloedige dieren ontrafelen!
Deze lezing is gra=s toegankelijk.
• De ﬁlmpresenta=e door Leo van de Veerdonk op 30 november 2015 om 20.00 uur in het Spectrum.

Op verzoek van NMC Schijndel hee? Leo van de Veerdonk een ﬁlm gemaakt over het Schijndels landschap.
Aansluitend vertoont Mart Schel een van zijn ﬁlms. Mart is bekend van zijn mooie natuurﬁlms die zijn getoond
=jdens de exposi=e van ’Natuur in beeld’ die tweejaarlijks wordt gehouden in het Spectrum.
Toegang gra=s voor leden; niet-leden wordt gevraagd om € 2 als bijdrage in de kosten.

Start project ‘Natuur in de wijk’ gemeente Schijndel
Afgelopen zomer is het project ‘Natuur in de wijk’ van start gegaan in de gemeente Schijndel. Dit project is een ini=a=ef van
gemeente Schijndel, Natuurbalans-Limes Divergens en Projectbureau Orbis.
Het project hee? als doel om het leefgebied voor de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en diverse vleermuissoorten te
verbeteren in de bebouwde kom van Schijndel. Een vergelijkbaar project is gelijk=jdig van start gegaan in de gemeenten ’sHertogenbosch en Oss.
Momenteel wordt een vooronderzoek uitgevoerd om te bepalen waar maatregelen voor bovengenoemde doelsoorten het
grootste eﬀect hebben. In eerste instan=e wordt juist op deze gebieden de focus gelegd om bijvoorbeeld nestkasten op te
hangen en hagen en heggen te planten.
Daarnaast wordt komende periode veel aan communica=e gedaan. Zo is de website www.natuurindewijk.nl ontwikkeld en
zal er regelma=g een nieuwsbrief over het project verschijnen. Ook worden excursies georganiseerd.
In 2016 en 2017 wordt een monitoring uitgevoerd. Dit om te kijken of de diverse maatregelen ook het gewenste eﬀect
opgeleverd hebben.
Hee? u vragen, wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief of wilt u zich aanmelden als vrijwilligers, bijvoorbeeld voor het
ophangen van nestkasten, planten van hagen en heggen of de monitoring, meld u dan aan via de website
www.natuurindwijk.nl of stuur een email naar info@natuurindewijk.nl.
Het project ‘Natuur in de wijk, gemeente Schijndel wordt geﬁnancierd door de Provincie Noord Brabant en gemeente
Schijndel.

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 maart 2016.
U kunt ons ook volgen op Favebook: www.facebook.com/nmcschijndel.nl
Jes Merx, secretaris NMC Schijndel

