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Beste leden en vrijwilligers van NMC Schijndel. Na een half jaar Corona/Covid-19 is de situatie
nog steeds niet terug naar normaal. Als voorzitter van onze vereniging hoop ik, namens onze
medebestuursleden, dat u in goede
gezondheid verkeert. De natuur heeft
haar rust gehad. De lucht werd een
stukje schoner. Er is nog nooit zoveel
gewandeld of gefietst. Ons eigen land
is weer een vakantiebestemming bij
uitstek. Als u naar buiten gaat en de
bermen bekijkt, ziet u dat er nu meer
soorten tot bloei kunnen komen. Dit is
een gevolg van het nieuwe
maaibeleid van de gemeente. De
biodiversiteit wordt zo versterkt! Op
diverse locaties verspreid over
Schijndel zijn de bijenhotels geplaatst
en “volgeboekt” met vliegende
gasten.
Maar het is ook een zeer eenzame tijd
(geweest) voor diegenen onder ons
verkerend in isolement of zonder
contact met hun geliefden. Menigeen
heeft afscheid genomen van een
geliefde. Ook NMC Schijndel heeft een
zeer betrokken lid verloren: Ad
Liebregts. Onze werkgroepen hebben
hun activiteiten lange tijd stop gezet.
Veel overleggen zijn afgelast. Maar het mailverkeer ging gelukkig wel door.
Inmiddels zijn de meeste werkgroepen, met uitgebreid besproken protocol, in meer of mindere
mate weer opgestart. Het bestuur heeft alweer een keer vergaderd en heeft hierbij Addie van
Dijk, nieuwe coördinator Vogelwerkgroep en Mari van der Wijst, nieuwe coördinator
Uilenwerkgroep verwelkomd. Tijdens deze vergadering is ook besproken wat (RIVM-)wijsheid is
t.a.v. onze evenementen, excursies en wandelingen. Zoals u al heeft begrepen, willen wij geen
risico lopen en hebben we alles stop gezet waar publiek bij betrokken is en we de anderhalve
meter afstand niet kunnen garanderen.
Verder is NMC Schijndel via en samen met het Platform overleg Natuur en Landschap
betrokken bij de energietransitie en houdt kritisch de vinger aan de pols van gemeentelijke
ontwikkelingen betreffende zon- en windenergie. Wij kiezen met opzet de weg van het overleg.
De vraag naar energie zal alleen maar toenemen en tot er nieuwe nog schonere
energiebronnen beschikbaar zullen zijn, moeten we het hiermee doen. U treft in deze
Nieuwsbrief hier een stukje over en ook over de benutting van bestaande daken voor zonelen.
Ik wens u vanaf deze plek veel leesplezier en een goede gezondheid toe.
Karina Tribels, voorzitter
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De voorzitter koppelt terug:
Zonne- en windenergie Regionale Energie Strategie (RES)
Duurzame energie is een hot item. In Meierijstad is dit gekoppeld aan het project Vitaal Buitengebied. Wat te doen met
gronden in het buitengebied en hoe kan de gemeente haar CO2 neutrale doelstelling voor 2050 realiseren? Tijdens
stakeholdersbijeenkomsten heeft NMC Schijndel en IVN Veghel geparticipeerd in de overleggen. Wim van Liempd
(Heempark/NMC Schijndel) en Henri van Weert ( IVN) hebben veel tijd en moeite gestoken om de invloed van de natuuren milieu te borgen. Het eindproduct is het inmiddels veel besproken rapport: “De toekomst van zon en wind in
Meierijstad. Een afwegingskader voor zonneparken en een globale verkenning voor windparken” In dit rapport staan in
elk geval de eisen en voorwaarden waaraan zonneparken moeten voldoen. Aanvragen worden hieraan getoetst. Dit
toetsen is nodig om “Wild West” taferelen met zonneparken te voorkomen.
Voor wat de locaties voor windmolens, uiteindelijk zijn er 4 locaties genoemd: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279;
Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279;Rooische heide/Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg;
Schijndelsche heide ten oosten van de Schijndelseweg. De haalbaarheid van de ontwikkeling en exploitatie van een
windpark in een van de vier zoekgebieden is nog zeer onzeker. Vervolgonderzoek is noodzakelijk. NMC Schijndel heeft om
de laatste stand van zaken gevraagd, het antwoord is dat er eerst een plan van aanpak wordt gemaakt. Helaas kunnen we
nog geen details melden.

Wijboschbroek “onze natte parel”
Zeker als het ons geliefde Wijboschbroek genoemd wordt, is NMC Schijndel zeer alert. Naast invloed uit te oefenen via de
stakeholders bijeenkomsten en via het Platform Natuur en Landschap heeft NMC Schijndel ook zitting in de stuurgroep
(voorzitter) en werkgroep (Jos van de Westerlo) voor de herstructurering van het Wijboschbroek. In dit project wordt
samen met de Provincie, ZLTO, gemeente Meierijstad, Staatsbosbeheer en AA en Maas de vernatting van het gebied ten
noorden van de Martemanshurk en de Baksdijk beoogd. Deze vernatting moet de achteruitgang van de natuur, met name
de zeldzame soorten, tegengaan. In het Wijboschbroek zijn de natuurwaarden sterk afhankelijk van water, dit in
combinatie met ondiep gelegen dikke leempakketten. De soortenrijkdom gaat hard achteruit. Het bos kan zich echter weer
ontwikkelen tot een soortenrijk bos met hoge natuurwaarden, maar is daar nog ver van verwijderd. NMC Schijndel heeft
t.a.v. dit project uiteraard haar zorg uitgesproken. In hoeverre doorkruist een mogelijk windpark annex aanleg van een
(onderhouds-)weg de doelstelling van dit project?

Hoeveel zonne-energie via de daken?
In het voorwoord van de vorige nieuwsbrief heeft de voorzitter de volgende vraag gesteld aan de gemeente.

Foto gemeente Meijerijstad
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Hoeveel procent van de daken in Meierijstad wordt gebruikt voor opwekken zonne-energie? Landelijk schijnt dit 4% te zijn.
Een hoop te winnen. Het antwoord luidt als volgt:
In ons voortgangsrapport duurzaamheid 2019 staan cijfers over de grote daken (>1.000 m²) van Meierijstad. Daarvan ligt in
onze gemeente ca. 10% vol met zonnepanelen (tegenover 6% gemiddeld in regio NOB).De cijfers uit ons voortgangsrapport
duurzaamheid (10% van de grote daken vol met zonne-energie) zijn openbaar te raadplegen via https://
benchmarkzon.overmorgen.nl. Daar is te zien dat we met deze cijfers het goed doen. Er zijn maar zes gemeenten in NoordBrabant waar een nog hoger percentage is benut. Het streven vanuit de Regionale Energiestrategie is om in 40% van de
grote daken te gebruik om zonne-energie op te wekken. De rest is naar verwachting niet bruikbaar, onder andere omdat de
constructie niet voldoende draagkrachtig is, of omdat de oriëntatie niet gunstig is (daken op het noorden bijv.). We zijn dus
al goed op weg richting deze doelstelling: een kwart is al gerealiseerd. Een andere manier om inzicht te krijgen in zon op
(grote) daken is door te kijken naar het aantal projecten waarvoor subsidie (SDE) is verleend. Dat zijn er in Meierijstad 168.
Ofwel: 168 daken met zonnepanelen (uitgevoerd).In deze cijfers zijn de particuliere daken niet meegerekend, daarover
hebben we geen cijfers in aantallen. Op de klimaatmonitor is ook veel informatie te vinden over hernieuwbare energie. Daar
rekenen ze meestal met vermogen i.p.v. dakoppervlak of aantal installaties.
Een vervolgvraag vanuit zijde van NMC Schijndel is: in hoeverre wordt aan nieuwbouwprojecten voor burgers en bedrijven
de “eis” gesteld tot gebruik maken van zonne-energie? Antwoord:
We conformeren ons aan de landelijke eisen voor nieuwbouw. Die worden steeds strenger, waardoor zonne-energie bij
nieuwbouwprojecten steeds vanzelfsprekender/onontkoombaar wordt.
En tenslotte de vraag: Hoe worden ontwikkelingen zoals energie opwekkende gevelbekleding gevolgd en hoe en of
worden deze gepromoot? Antwoord: We promoten als gemeente geen technieken of oplossingen. Daar heeft de markt veel
meer verstand van. We gaan wel samen met het Platform Ondernemend Meierijstad en de Rabobank bedrijven
ondersteunen om hun bedrijfsvoering en gebouwen te verduurzamen. Zon op dak is één van de speerpunten. Ook werken
we samen met de woningcorporaties aan de verduurzaming van de sociale huurvoorraad. En particuliere huizenbezitters
ondersteunen we met advies, inspiratie, concreet aanbod (bijvoorbeeld isolatie) en financiële middelen
(duurzaamheidslening).
Karina Tribels

Wederwaardigheden van de Werkgroep Schijndels Landschap
Zie hier relaas van Jos van de Westerlo over de werkzaamheden vanaf maart 2020.
Gelukkig hadden we, toen op zaterdag 21 maart jl. door het bestuur alle werkzaamheden werden stopgelegd i.v.m.
corona, het knot- en zaagwerk nagenoeg helemaal afgerond.
Op 25 maart kregen we het trieste bericht dat
Ad, trouw lid van de werkgroep vanaf het
eerste begin, was overleden
Op 8 juli zijn we, met Corrie, samengekomen
om stil te staan bij Ad’s overlijden en
herinneringen op te halen.

Ter herinnering aan Ad

Eind maart beginnen gras, fluitekruid, bramen en brandnetels goed te groeien en wordt het tijd voor het jaarlijks
onderhoud aan de wandelroutes.
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Gezien het feit dat er steeds meer mensen zijn gaan wandelen vanwege opgeschorte en geannuleerde vakanties is op
individuele basis toch hard aan de routes gewerkt. Met de wandelknooppunten, ommetjes en twee routes van SBB in totaal
aan ca. 125 km wandelroute. Zie foto hiernaast.
Een verdere opsomming van de werkzaamheden:











Mensen van onze werkgroep zijn bezig geweest om zwerfafval op te ruimen, met name Ruud heeft zich hiervoor
intensief ingezet.
Hier en daar lag er nog kachelhout te wachten op een afnemer, dat is
allemaal verkocht.
Op de site van ‘poelen.nu’ zijn alle poelen van Schijndel bijgewerkt.
Dat wil zeggen nieuwe foto’s geplaatst en de staat van onderhoud
geïnventariseerd.
Inventarisatie plantenweide door Rien.
Plantgoed van de afgelaste boomfeestdag is uitgezet in de Smaldonk.
De nodige Skype vergaderingen hebben plaatsgevonden.
Omgevallen bomen zijn gezaagd.
Reparatie van een knuppelbrug in Wijboschbroek
En niet te vergeten:
onze werkgroep werd nog uitgebreid met ene Harry.

Jos van de Westerlo, coördinator WSL

Nieuws van de florawerkgroep
Na een coronapauze is de florawerkgroep in juni weer voorzichtig begonnen met monitoren. We zijn al weer vier keer op pad
geweest.
Dit jaar is de berm langs de Zuid Willmesvaart aan de beurt vanaf de Houterdsedijk tot aan de haven van Veghel. Veel
voorkomende planten zijn: Boerenwormkruid,
Wilde peen, Gewoon duizendblad,
Jacobskruiskruid, Heelblaadjes,
Koninginnekruid (Leverkruid) en Knoopkruid.
De bijzondere planten die we hebben gespot
zijn: de Bijenorchis, de Oeverbies, de Gele
waterkers, Oranje springzaad en de eetbare
Pastinaak. Voor de juiste determinatie waren
soms loep, floraboek en overleg nodig, wat de
nieuwsgierigheid trok van voorbijkomende
fietsers. Je moet wel oppassen langs dit stuk
kanaaldijk omdat het fietspad veel gebruikt
wordt door wielrenners, die er met hoge
snelheid overheen jagen.
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Heelblaadjes

Oranje springzaad

Wilde peen

Met medewerking van NMC fotograaf Bart van Rooy zijn we bezig een NMC gids samen te stellen met als titel ‘Wandelen in
het Wijboschbroek’. In deze gids wordt informatie over flora en fauna van Wijboschbroek, de Prekers, de Smaldonk en de
Liekendonk opgenomen met prachtige natuurfoto’s, filmpjes en wandelroutes. In september/oktober is de NMC gids
digitaal beschikbaar. Deze gids is bestemd voor natuurgidsen en natuurliefhebbers.
Rien Rijken, coördinator Florawerkgroep

Vogelwerkgroep in de Smaldonk
Na drie jaar wisselende gebieden waaronder van 2010-2012 Liekendonk, 2013-2015 Creijspot, 2015-2018 Waterwingebied/
Hermalen en vanaf 2019 Smaldonk hebben besloten om weer van voren af aan te beginnen na het laatste jaartje Smaldonk.
Zo kunnen we bekijken of en zo ja wat er veranderd is in de afgelopen jaren. Dit jaar hebben we helaas niet (althans niet als
werkgroep) kunnen inventariseren.
Richard Steenbakkers is een nieuw lid van onze vogelwerkgroep.
Op 13 juli hebben we een nachtzwaluw-expeditie gehad bij de Kanonsberg,
(Maashorst). We hebben er zeker 6 verschillende gezien, waaronder een
paartje. De nachtzwaluw heeft drie typerende geluiden; deze hebben we ook
alledrie gehoord.
Addy van Dijk, vogelwerkgroep Schijndel

Zoals bekendgemaakt door vogelbescherming Nederland, gaat het helaas niet goed met de pimpelmees.

Een kort bericht van de Uilen werkgroep
Er heeft een splitsing in de uilenwerkgroep plaatsgevonden. De groep die rapporteert aan NMC bestaat nu uit 3 personen.
Van Brabants Landschap zijn materialen zoals een valbeveiliging en nestkasten geleverd zodat ze nu aan de slag kunnen
met de nacontrole en schoonmaak van de nestkasten.
Dit is de nieuwe start van de groep en wij hopen de komende jaren met veel plezier het aan ons toegewezen gebied te
onderhouden en mogelijk uit te breiden.
Vanwege de corona-maatregelen hebben we dit jaar zelf geen broedgegevens kunnen verzamelen maar de uilen zijn
ongetwijfeld gewoon hun gang gegaan. Hopelijk kunnen we volgend seizoen deze werkzaamheden weer hervatten.
Mari van der Wijst

Een nieuw hopveld bij de Schaapskooi
In 2019 heeft Stichting Schaapskooi Schijndel in samenwerking met een groot aantal vrijwilligers van Stichting ’t Hopbelleke
het initiatief genomen om een nieuw hopveld aan te leggen. Het hopveld aan het Voorste Puthorstje nadert haar maximale
levensduur (voor hopteelt ca 15 jaar) en daarom wordt een nieuw hopveld aangelegd. Partners van dit project zijn Het
Groene Woud, Rabobank Hart van de Meierij, SOS700, Prins Bernhard Cultuurfonds, de VanBerkelGroep en Van Swaay
Duurzaam Hout.
Een werkgroep is bezig dit project ten uitvoer te brengen. Vanwege de coronamaatregelen is er een aantal maanden geen
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activiteit geweest. Nu is echter het stadium bereikt dat de hoppalen geplaatst kunnen gaan worden. Een heuglijk moment
omdat hiermee het hopveld haar uiterlijk en structuur krijgt. Na het zetten van de palen zal een netwerk van bedrading
aangelegd worden om de palen vast te zetten. Daarna kunnen de hopplanten gezet worden. Het eerste groeiseizoen voor
het nieuwe hopveld zal 2021 zijn.
Ondertussen groeien de hopplanten en hopbellen in het
bestaande hopveld aan het Voorste Puthorstje gestaag door.
Onze hopvrijwilligers zullen eind augustus en begin september
weer druk zijn met het plukken van de hop van dit hopveld. Ook
het werk van de oogst komt jaarlijks terug. Op zondag 13
september is het traditionele hopoogstfeest weer gepland.
Door de enorme hitte gedurende de afgelopen maanden en het
Corona-virus hebben we de beslissing moeten nemen om alle
arrangementen, behoudens het hopoogstfeest in afgeslankte
vorm, te schrappen en ook de horeca is tijdelijk dicht geweest.
De herders gingen vaak vroeg met de kudde hoeden maar
zonder publiek. Onze kudde heeft voornamelijk in weiden
gestaan waar voldoende schaduw aanwezig was. Met het oog op
het nieuwe seizoen hebben we weer nieuwe rammen gekocht en
zij zullen eind september weer bij de ooien gezet worden. Onze
vrijwilligers hebben zoveel mogelijk volgens de RIVMmaatregelen gewerkt en alles staat er keurig bij maar het is wel
jammer dat we beduidend minder bezoekers op de Schaapskooi
konden ontvangen.
Cees Cornelissen, publicist Schaapskooi

Op een zonnige zondagdagmiddag in heempark De Blekert.
Het hoge hooiland is een lust voor het oog geworden…
Wie tijdens de zondagopenstelling afgelopen weken een keertje op eigen houtje door het heempark heeft gewandeld, is
waarschijnlijk de bloemenrijkdom opgevallen van onze laatste
aanwinst: het hoge hooiland, speciaal ingezaaid voor de solitaire
bijen, heeft na twee jaar zijn top bereikt wat betreft het wilde
bloemen-areaal, een prachtige melange van bijzondere
inheemse drachtplanten voor onze wilde bijen. Maar niet alleen
bijen maken dankbaar gebruik van ons aanbod; vele soorten
vlinders hebben tijdens het mooie weer van deze zomer ook
geprofiteerd van de vele bloeiende planten. Op de foto
bijvoorbeeld de SintJansvlinder, die met zijn dieprode vlekken op
de zwarte vleugels een mooie verschijning is! In overleg met de
Cruydthoeck, onze leverancier van het zadenpakket, hebben we
destijds gekozen voor een 80-tal verschillende planten die stuk
voor stuk een belangrijke rol spelen in het leven van de
Nederlandse solitaire bijen. Deze groep insecten (er zijn alleen in
ons land al 300 verschillende soorten!) moet het hebben van
hun specifieke voedselplant, die stuifmeel en nectar levert
precies op het moment dat hun nakomelingen moeten opgroeien tot volwassen insecten. Deze bloemen mogen niet te ver
weg staan van hun nest, want de actieradius van een wilde bij is niet zo groot als die van een imkerbij. Dus hebben we pal
naast het insectenhotel een perceeltje ingezaaid, zodat “de tafel gedekt is” tijdens het broedseizoen…
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Zeldzame planten zijn terug in Schijndel
Diverse soorten hebben we kunnen toevoegen aan de plantenlijst van het heempark, en ik heb ze de afgelopen zomer
natuurlijk ook kunnen fotograferen voor ons archief. Een paar voorbeelden: het Rapunzelklokje is een bedreigde en
beschermde Campanula-soort, en trekt vooral klokjesbijen aan (die voor niets zo heten…) En ik moet zeggen dat het een
feestelijk gezicht is, om de fragiele zacht-violette
bloemtrossen te zien wuiven boven het gras! En als je
dan ook de beoogde bijen ziet vliegen op hun favoriete
bloemen, dan besef je dat moeder natuur toch wel heel
geraffineerde samenwerkingsverbanden in huis heeft.
Een ander voorbeeld van een bijzondere
nectarleverancier is de Rechte Ganzerik, in het Latijn de
Potentilla Recta. Potentilla komt van het woord potens
en betekent krachtig. Dit vanwege de geneeskrachtige
werking. Recta betekent recht of rechtopstaand. Deze
nieuwe aanwinst is deze zomer voor het eerst
gesignaleerd, en trekt een breed arsenaal solitaire bijen.
Als inheemse plant is deze statige ganzerik-soort ook
zeer zeldzaam in Nederland. Al met al dus mooie
ontwikkelingen in het heempark, en de moeite waard
om -ook tijdens Coronatijd- op zondagmiddag eens
binnen te lopen. Tot eind september blijft de poort open
op elke zondag van 13.00-16.00 uur.
Foto rechts: het Rapunzelklokje
Foto onder: de Rechte Ganzerik
Anton Hellings.

Nachtvlinderen in het heempark
Kort verslag van de vlinderavond op 2 september 2020
in heempark De Blekert.
De temperatuur was goed, maar helaas bleven de
lampen van het tennispark aan tot 23.45 en bovendien
was het volle maan in een steeds helderder wordende
avond.
In totaal zijn 30 soorten waargenomen, waaronder een
zelfs voor Joep onbekend exemplaar, de Borkhausenia
fuscescens.
Op stroop kwamen de leukste soorten zoals Zwart
weeskind, Witte-L-uil, Volgeling, Agaatvlinder (zie foto)
en Huismoeder.
Vanwege corona was het dit keer voornamelijk een
eenmansnachtvlinderavond! Om twaalf uur hebben we
de spullen opgeruimd en de tuin weer afgesloten.
Jeanne van Esch
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Kalender
Behoudens het Hopfeest in afgeslankte vorm heeft de Schaapskooi voor dit jaar geen activiteiten meer gepland. En over de
werkzaamheden in het Heempark las u al in het voorgaande stukje van Anton Hellings.
De kalender voor de rest van het jaar is dus nagenoeg leeg,
jammergenoeg.
Wanneer de omstandigheden zich zo ontwikkelen dat we weer
activiteiten kunnen opzetten waarbij de veiligheid van de
deelnemers kan worden verzekerd zullen we weer aan de slag gaan
om een mooi aanbod voor de leden te organiseren.
We hopen op snel betere tijden zodat we o.a. weer mooie
wandelingen kunnen maken.
Met een groet van
Henk van Oorschot, ook namens Jeanne van Esch.

Toelichting Jes Merx
Zowel Gerrie Griffioen als Manita Habraken zijn door mij gevraagd een artikeltje voor onze Nieuwsbrief te schrijven. Gerrie
omdat ze me enthousiast vertelde over haar wandelingen in de mooie gebieden in en om Schijndel. En Manita omdat ik de
toegang tot Schijndel vanaf Heeswijk zo enorm vind opgeknapt met de inrichting van het terrein rond de boerderij.

Bijdrage van een trouw NMC lid
Tijdens een van mijn wandelingen in en rondom Schijndel kwam ik Jes Merx tegen en we raakten aan de praat. Het gesprek
eindigde met de belofte aan haar dat ik wel wat voor de nieuwsbrief wilde schrijven over mijn wandelingen in en rondom
Schijndel.
Laat ik me allereerst eens voorstellen.
Gerrie Griffioen is mijn naam en ik woon sinds juni 1994 in Schijndel.
Ik ben geboren in Kampen op een boerderij en daar is mijn liefde voor de natuur ontstaan. Men zegt dat de eerste
levensjaren bepalend kunnen zijn voor interesses op latere leeftijd.
We verhuisden van Kampen naar Amsterdam, driehoog, met uitzicht op de Wolkenkrabbers. Ik was toen 9 jaar oud en een
dorpse met een dialect, niet gemakkelijk dus.
We gingen zo vaak als we konden naar het Amsterdamse Bos en op de fiets naar Zandvoort. Van mijn vader leerde ik dat er
2 soorten vogels zijn, vliegsijsjes en drijfsijsjes. (landvogels en watervogels dixit Jes Merx)
Mijn kennis van de natuur was erg beperkt, en bleef beperkt totdat ik in 2000 kennismaakte met het NMC in heempark De
Blekert. Daar stonden allerlei kraampjes waar je info kreeg waarmee het NMC zich zoal mee bezig hield. Mijn interesse ging
uit naar de weidevogelclub en ik heb me in het jaar daarna
aangemeld bij de groep die op vrijdagochtend liep.
Een leuke groep en daar heb ik veel bijgeleerd, met name van
wijlen Broer van de Brand. Hij kende bijna iedere vogel bij naam
en herkende heel veel vogelgeluiden. En van Wil Hettema, die
kent ieder plantje etc.: beiden wandelende encyclopedieën.
M.b.t. planten heb ik dankzij het plantaardig wol verven van
schapenwol ook het nodige geleerd.
Omdat ik zomers regelmatig in de heemtuin kwam besloot ik
vorig jaar om 1 keer per maand van april t/m september ook de
bardienst te gaan draaien. Helaas door Corona, dit jaar nog niet
in het Heempark geweest.
In het gesprek met Jes vertelde ik dat ik in het heempark de
eerstelingen van zowel plant, als vogel bijhield.
Ook hoeveel broedparen van eenden en ganzen er waren en als er jonkies waren, bijvoorbeeld eerst 12, dan 7 wat later
waren er nog maar 4 eendjes over.
De ganzen, 5 uitgekomen en 5 over daar kan ik me dan over verbazen.
Futen, 2 koppels, 1 met 2 jong, niets over. Ook de futen zwemmen er niet meer.
(Vervolg op pagina 9)
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Het is lastig om aan te geven waar ik precies wandel, maar ik ben begonnen met de Prekers; dat is mijn nummer 1.
Verder hoop ik zo weinig mogelijk mensen tegen te komen en dus wandel ik graag over zandweggetjes.
Ook in het Waterwingebied, de Schrijvershoek, en de Keur is het fijn wandelen.
Gerrie Griffioen.

Manita Habraken vertelt…
We zijn nu bijna 2 jaar de trotse bewoners van de Heuvelstraat 15
te Schijndel.
Door het overlijden van mijn moeder, nu bijna 5 jaar geleden en
het overlijden van mijn vader bijna 3 jaar geleden, kwam
natuurlijk de vraag wat te doen met de boerderij?
Mijn overgrootvader, opa en mijn vader hebben de boerderij altijd
gehuurd van de Stichting Verhagen. Toen het niet goed ging met
mijn vader zijn we al met de Stichting gaan praten over het kopen
van dit unieke plekje, en nu ben ik de vierde generatie Habraken
die hier mag wonen.
Het eerste jaar zijn we druk bezig geweest om het voorhuis op te
knappen, maar toen hadden we ook al contact gezocht met
Brabants landschap om te kijken wat de mogelijkheden zijn om
het weiland aan te passen naar een mooi natuurlijk gebied.
Daarbij hadden we de wens om Schotse hooglanders in het plan
op te nemen. Wij vinden dat er bij een boerderij koeien horen.
Samen met Karel Voets hebben we goed gekeken wat zou passen
in dit landschap. Arno, mijn man, had wel al helemaal in zijn
hoofd hoe hij de indeling wilde en Karel heeft daar de inheemse
planten en bomen bij gezocht. Regelmatig zijn we samen om tafel
gaan zitten tot het we tot dit totaalplan zijn gekomen.
Vorig jaar maart hebben we het eerste deel gemaakt en dit jaar is
de poel gegraven en zijn de Schotse hooglanders Jet en Juul ons
komen vergezellen.

We zijn heel trots op hoe het er nu al uitziet!
Als we op het einde van het perceel aan de Steeg staan krijgen we
regelmatig complimenten. Dit is zo leuk, wildvreemde mensen die je
aanspreken om te zeggen dat het zo mooi wordt .....en het wordt nog
elke week mooier! In het najaar komen er via de erven plus
verschillende kasten te hangen voor vogels en vleermuizen, en als de
tijd het toelaat komen er insectenhotels voor een grotere diversiteit
aan insecten.
Mijn moeder zat elke dag in haar tuin en kon daar helemaal in
opgaan. ik dacht altijd dat ik dat gen niet had, maar ik heb mezelf
verbaasd;ik kan nu uren in het weiland bezig zijn. Maar gelukkig
kunnen we ondanks het vele werk er zeker de tijd voor pakken om
ervan te genieten.
Onze 3 kinderen zeggen nog regelmatig, ‘We zijn zoveel meer buiten
als eerst en het lijkt wel of we gewoon elke dag op vakantie zijn!’
Kijk en daar doe je het voor!
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Niet vergeten:
Zondag 13 september Hopoogstfeest bij de Schaapskooi

Een gulle gever
Onze vereniging is blij verrast met een donatie ten bedrage van € 500,-.
Middels deze Nieuwsbrief wil het bestuur van NMC Schijndel deze gulle gever nogmaals hartelijk danken voor zijn gift.
We zullen hem op de hoogte houden over de besteding van de donatie.

Tenslotte
Wie affiniteit heeft met het Schijndels landschap en de natuur en op zoek is naar een bestuursfunctie of iemand kent die
daarvoor geschikt is kan altijd contact opnemen met publicist@nmcschijndel.nl
Reacties op deze Nieuwsbrief zijn welkom aan
info@nmcschijndel.nl of op onze website
http:www.nmcschijndel.nl/contacten in het gastenboek.
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2021.
Op onze FB pagina verschijnen ook regelmatig interessante artikelen.
Ga hiervoor naar: https://www.facebook.com/nmcschijndel
Jes Merx, publicist NMC Schijndel

De heide op de Kraaienspot staat nu volop in bloei

Foto Jes Merx

