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NMC Schijndel-Heempark De Blekert-Schaapskooi Schijndel 

NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL  

 

Beste leden van onze vereniging.  
Deze keer ontvangt u een Nieuwsbrief met een wat andere inhoud dan u van ons gewend bent. 
Een terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) ontbreekt. Het is niet mogelijk geweest 
deze in februari te houden. Anders dan is aangekondigd in de kerstwens van 17 december 2020 
treft u niet het jaarverslag en de conceptnotulen van de ALV van 2020 aan. Zodra het 
jaarverslag klaar is zullen wij u dit, samen met de nog goed te keuren conceptnotulen van de 
ALV van vorig jaar toesturen. Wij hopen dat we de ALV gauw mogen houden, en dan met 
uiteraard een gezellige derde helft. 
Nog steeds geeft corona het tempo aan waarin we activiteiten mogen ontplooien. Wandelingen 
onder leiding van een gids zijn nog niet verantwoord en dat terwijl in het weekend er soms 
sprake is van filewandelen in de natuurgebieden. Ook de uitvoer van het lezingen programma 
staat “on hold”. 
Dit alles noopt ons toch naar andere manieren te zoeken om u op de hoogte te houden van 
natuurnieuwtjes en dus sturen we u vaak mails door waarvan we denken dat deze interessant 
zijn. Sinds kort verschijnt CoroNatuurTips – door u en ons gemaakt- . U kunt altijd leuke items 
aandragen om de CoroNatuurTips te vullen. Schroom niet en mail naar natuurtips@gmail.com  
Van een ‘natuurexcursie per bus kunnen we op dit moment alleen maar dromen. Wellicht dat 
de voortgang van de vaccinatieprogramma’s uiteindelijk weer deuren zal openen. Zodra dat 
kan, laten wij u dat uiteraard direct weten! De organisatoren staan al lang te popelen om van 
start te gaan. 
De vrijwilligers van onze werkgroepen blijven betrokken en houden zich goed aan de 
coronaregels en veren mee in de gestelde vrijheden of beperkingen. Zij ontplooien hun 
activiteiten, soms met militairachtige geplande precisie. De vrijwilligers hebben, zodra het weer 
kan en mag, een mooie vrijwilligers bedankmiddag tegoed! 
NMC Schijndel houdt ontwikkelingen betreffende “onze natuur” op Schijndels  grondgebied 
goed in de gaten. Onze vereniging participeert zo goed als het kan in gemeentelijke en 
regionale overlegstructuren. Daarnaast worden we met enige regelmaat benaderd door 
verontruste burgers die graag actie willen voeren voor of tegen een bepaalde zaak. NMC 
Schijndel wil wel graag ondersteunen en helpen waar kan, maar is geen actievoerende 
vereniging. Dat is soms lastig te accepteren. NMC Schijndel kaart zaken die aandacht behoeven, 
aan via het Platform Natuur en Landschap bij de gemeente en probeert op beleidsmatig niveau 
haar invloed te laten gelden. 
Ondanks alles heeft NMC Schijndel heeft een goed jaar achter de rug, maar kent ook verdrietige 
momenten. Zo is ons een oud bestuurslid ontvallen: Gemma Smulders (oud-secretaris van 2016 
tot 2018). Gemma was alleenstaand en had geen kinderen. 
Ander supergoed nieuws is dat het Dagelijks Bestuur inmiddels versterking heeft gekregen van 
aspirant-secretaris Theo Wouters. De benoeming zal in de eerst volgende ALV worden 
behandeld. Theo stelt zich verderop in deze Nieuwsbrief voor. In Theo heeft het bestuur een 
enthousiast en leergierig bestuurslid gevonden! 
Afsluitend met een Wij houden het groen, U ook, wens ik u veel leesplezier! 
 
Karina Tribels, voorzitter 
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De Nieuwe secretaris stelt zich voor  
Ik ben Theo Wouters, nog niet gepensioneerd maar heb sinds juli 2019 veel vrije 
tijd. Jarenlang heb ik verschillende management functies uitgeoefend. Het heeft 
even geduurd voordat ik aan het idee gewend was van veel vrije tijd. Door ziekte en 
corona is het anders gelopen dan ik me had voorgesteld. Maar nu na 1 ½ jaar heb ik 
mijn draai gevonden. 
Mijn hobby’s zijn golf, toeren met de motor en met de camper op pad gaan. Verder 
ben ik vrijwilliger bij omroep Meierij en verzorg ik met andere vrijwilligers van de 
omroep en leden van de 3 voetbalclubs in Schijndel elke donderdagavond het goed 
bekeken programma Bingo. 
Ondanks dit alles had ik nog tijd over voor een leuke en ook zinvolle tijdsbesteding.  
Een management functie ambieer ik niet, maar een beetje besturen met de daarbij 
behorende administratieve taken vind ik nog steeds leuk.  
Op de website van ‘vrijwilligers gezocht’ vond ik 2 vacatures die me aanspraken. De 
eerste was vacature beheerder scoutinggebouw. In mijn jeugd ben ik verkenner 
geweest en heb daar goede herinneringen aan. Daarom heb ik gereageerd op de 
vacature en ben sinds december vorig jaar beheerder van het scouting gebouw. Nu 
nog samen met de huidige beheerder, maar medio zomer alleen.  
De tweede vacature was secretaris van NMCSchijndel. Deze sprak me aan omdat 
die voor mij verschillende aspecten combineert. Onze leefomgeving boeit me en ik 
ben ook graag in de natuur. Besturen vind ik leuk, ook omdat het een terugkerend 
element in zich heeft.  
Met de voorzitter en de penningmeester heb ik op een prettige manier kennis 
gemaakt. Mede door de ter beschikking gestelde bestanden heb ik een goed gevoel voor de vereniging gekregen.  
Met Jos van de Westerlo heb ik een middag door Smaldonk gewandeld. Jos heeft mij wegwijs gemaakt in wat zijn 
werkgroep allemaal doet en hoe mooi natuur van de Smaldonk is. Petje af voor de vrijwilligers van Jos zijn werkgroep.  
De activiteiten voor de secretaris zullen per week en maand qua tijdsbesteding verschillend zijn. Maar de functie biedt ook 
de mogelijkheid om in een werkgroep daadwerkelijk buiten te zijn of nieuwe activiteiten binnen NMC op te pakken. 
Kortom ik heb er veel zin in om als secretaris van een mooie vereniging aan de slag te gaan. Helaas zijn de contacten 
momenteel tot een minimum beperkt door corona. Hier heb ik alle begrip voor.  
Ik hoop dat er in de toekomst weer meer ruimte komt om de leden van de vereniging te ontmoeten. 
Daarom tot snel in veld. 
Groet Theo  

Werkgroep Schijndels Landschap  
In september hebben we voor de laatste keer de wandelroutes gemaaid. 
Mooi klaar voor de winter.  
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Opmerkelijke vondst aan de Achterdijk. Een ree, helemaal opgegeten door de 
maaien en daardoor intact gebleven. Mart heeft het skelet meegenomen en 
thuis de puzzelstukken weer in elkaar gezet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een poel een de Achterdijk waar al jaren 
geen onderhoud was gepleegd. Inmiddels is hij 
vrijgezaagd en toegevoegd aan ons poelenbestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een foto uit de tijd dat we, met inachtneming van 
de 1 ½ meter afstand, gezamenlijk koffie konden 
drinken. De laatste tijd gaan we in tweetallen op pad, 
wat de gezelligheid niet ten goede komt. Maar geen 
geklaag, we kunnen nog naar buiten! 

 
 
 
 
 

Jos van de Westerlo 
Coördinator Werkgroep Schijndels Landschap 
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Nieuws van de Florawerkgroep  

Wegens corona is de plantenwerkgroep dit voorjaar niet op pad geweest om planten te inventariseren. Het plan was om 
naar wilde planten in de Schijndelse bermen te speuren. Dan kom je al gauw op de meest voorkomende drie 
bermploemen: namelijk de boterbloem, het fluitekruid en de paardenbloem zoals onderstaand afgebeed. 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar een geneeskrachtige plant tegen corona 

Door alle coronamaatregelen zijn nagenoeg alle activiteiten van de florawerkgroep in 2020 stil komen liggen. Door de 
maatregelen zijn ook onze werkgroepleden meer aan huis gebonden. We missen de sociale contacten en het samen 
monitoren in de natuurgebieden.  
We zijn meer bezig geweest met monitoring corona dan monitoring flora. Daarom kijken we met weemoed terug naar de 
uitstapjes en wandelingen in de afgelopen jaren. Er is niet veel nieuws te melden, daarom een korte terugblik naar de 
afgelopen jaren.  
De florawerkgroep bestaat al jaren uit een betrokken groep van negen leden: Jes Merx, Rien Ondersteijn, Gerard te 
Dorsthorst, Joke van Hees, Marijke van Kampen, Hennie Verkuilen, Jan van Kessel, Fia Fiers en Rien Rijken. De afgelopen 
jaren hebben we meerdere keren diverse natuurgebieden bezocht en gemonitord: Geelders, Vlagheide, WielseKamp, 
Prekers, Wijboschbroek, berm Zuid Willemsvaart, Duin 1 langs spoor, Molenheide, Liekendonk, Heempark, Eerdse Bergen. 
Daarbij hebben we vaak zeldzame en bijzondere planten gevonden zoals de zwartblauwe rapunsel, knikkend nagelkruid en 
eenbes in de Prekers, duivelsnaaigaren, guichelheil en parnassia in Wielsekamp en bijenorchis en gele waterkers in berm 
langs Zuid Willemsvaart. Honderden soorten planten zijn ook geneeskrachtig, zoals grote en kleine brandnetel, vlier, witte 
dovenetel, smeerwortel, klein hoefblad en hop. Een geneeskrachtige plant tegen het coronavirus hebben we helaas nog 
niet gevonden, maar dat komt nog wel…... 
Laten we hopen dat in 2021 het coronavirus verdwijnt uit onze samenleving en we weer kunnen starten met onze 
activiteiten en elkaar weer gauw mogen ontmoeten. 

En dan ontvangt de plantenwerkgroep toch nog een bijzondere bijdrage van 
Rien Ondersteijn over een apart plantje in de natuur van ons Schijndelse 
heempark:  
 

Toen ik afgelopen oktober door Anton Hellings werd gebeld over een ‘gekke’ 
plant (mijn woorden), die stond te bloeien in de Heemtuin werd ik natuurlijk 
nieuwsgierig. 
Maar als Anton belt nog wel een beetje extra, want 
dan moet het wel iets bijzonders zijn. Zijn 
plantenkennis gaat nl. vér 
boven het gemiddelde en 
hij kent de meeste 
zeldzame soorten wel, zéker 
als het om Schijndel of 
omgeving gaat. 
Anton had het weer 
gehoord van Mart Schel 
(ook niet de minste!) die ‘m 
als eerste gezien had. 
Het plantje zou staan aan 
de voet van de 

reineckia carnea 



vleermuizenkelder. Oh-dat was een makkie natuurlijk zo duidelijk aangegeven! 
Maar niets was minder waar….Dat onopvallende dingetje zat goed verscholen tussen het struikgewas -à la Toon Hermans- 
en toen ik me al lang had afgevraagd hoe die plant daar zou kunnen groeien haalde ik mijn arm alweer open aan de 
braamdoornen. 
Het kostte me een paar telefoontjes om er bij benadering achter te komen waar hij stond , want hij had zich goed verstopt.  
En toen stond ik wéer met vraagtekens! Dat ding - zo tenger en onopvallend met lange smalle grondbladeren en een laag 
trosje roze/witte bloemen had ik ook nog nooit gezien! 
Het had wel wat weg van Lelietje-van-dalen, waarvan het later ook familie bleek te zijn.  
In die grote Aspergefamilie vallen bijv ook Liriope(een bekende tuinplant) en Dalkruid. 
Het is een erg open groeiende kruipende plant (beetje woekerend), die houdt van schaduw en humusrijke bodem.Komt 
oorspronkelijk uit China/Japan en wordt schaars aangeplant, zodat hij zelden wordt gezien. 
En nadat ik via Naturalis (die het ook niet wist) en enkele kwekers (waarvan er éen was die ‘m in het assortiment had) er 
achter was gekomen wát dat dingetje nou was [Reineckia carnea] kwam de volgende vraag : hoe is die hiér gekomen? ? 
Want dat het niet in een zaadmengsel had kunnen zitten was al snel duidelijk en dat ie zich uit had kunnen zaaien evenzo .  
En toen kwam de oplossing via Wim v Liempd. 
De grond die de vleermuizenkelder afdekt is afkomstig via afgraving uit het centrum.. 
Zeer waarschijnlijk heeft dit plantje zich daartussen bevonden en heeft al die jaren sinds de totstandkoming van de kelder 
een onopvallend, geheim bestaan geleid! 
Mocht emand zich via nevenstaande foto’s herinneren, wáar hij ergens in een tuin of zo heeft gestaan, dan hou ik me 
aanbevolen.  
Met groene groet-Rien Ondersteijn. 

 

Berichten van de Vogelwerkgroep 

In 2020 is de Vogelwerkgroep in zijn geheel nauwelijks bij elkaar gekomen vanwege corona.  

We zouden dit jaar de Smaldonk voor het 2e jaar gaan inventariseren; helaas zijn we alleen op individuele basis hier 
geweest. Ctrl/klik voor de lijst op: inventarisatie:  

Eén groepsactiviteit hebben we samen gedaan (natuurlijk met in 
achtneming van de corona maatregelen): op 13 juli zijn we ’s 
avonds naar de Kanonsberg (Maashorst) geweest voor de 
nachtzwaluw, we hebben er verschillende gezien, zelfs een 
paartje. Nachtzwaluwen kunnen een drietal geluiden maken en 
die hebben we ook allemaal gehoord. Het was bijzonder om eens 
mee te maken. 
 

Maar een vogelaar blijft altijd een vogelaar en er zijn diverse 
waarnemingen geweest die het vermelden waard zijn. In onze 
groepsapp bijvoorbeeld worden regelmatig meldingen gedaan 
over waarnemingen in het veld. 

Zoals een wielewaal, zwartkop (koppeltje), ijsvogel; 
grote groep putters in de Smaldonk evenals een bosuil, 
goudvinken en staartmeesjes; in ‘t Creijspot een 
groepje kneuën, staartmeesjes, rietgorzen en 
goudvinken. 

Mari heeft een nieuw fototoestel waarmee hij meteen 
de eerste ronde al mooie foto’s van een ijsvogeltje 
heeft kunnen maken, en later nog eens een vissende 
ijsvogel (zie foto).  

Eind december wist hij zelfs een ransuil in de Smaldonk 
vast te leggen. 
Enkele bijzondere waarnemingen die zeker de moeite 
waard zijn om te delen: 
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file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/NMC/kopij Nieuswbrief/Vogelinventarisatie Smaldonk 2020.docx
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/NMC/kopij Nieuswbrief/Kopij 17-1/inventarisatie Vogelwerkgroep 2020.pdf
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In de categorie: zeer zeldzaam 
Kleine waterhoen, zeer zeldzame vogel, helaas overleden na enkele dagen. 
Roodkopklauwier in Veghel. 
Orpheusspotvogel, Maashorst Uden. 

Categorie: zeldzaam 
Bonte kraai nabij Rosmalen polder 
Hop, Rooische Hei, hier in Schijndel 
Zwarte ooievaar, Kampina Boxtel 
Witoogeend, Veghel bij Zuidwillemsvaart. 
Kwak in Biesbosch 

Bovenstaande waarnemingen zijn te bekijken in waarneming.nl; Ctrl dubbelklik op de rode tekst voor de link. 
Wat verder nog vermeldingswaard is: 
Kraanvogels overvliegend in Schijndel 
Duinpieper overvliegend; telpost Vlagheide 
IJsgors overvliegend; telpost Vlagheide 

We hopen dat we dit jaar wat meer activiteiten samen kunnen ondernemen. 

Binnenkort gaan we weer inventariseren. We zullen jullie op de hoogte houden van onze bevindingen.  

Tot ziens ergens in het veld! “ 
Addy 
 

Nieuws van de Uilenwerkgroep 
Van Mari van de Wijst ontvingen we in het vroege voorjaar onderstaande noodoproep.  

 

 
 

https://waarneming.nl/observation/199029944/
https://waarneming.nl/observation/193383178/
https://waarneming.nl/observation/191767852/
https://waarneming.nl/observation/185388290/
https://waarneming.nl/observation/191660068/
https://waarneming.nl/observation/190575559/
https://waarneming.nl/observation/183706384/
https://waarneming.nl/observation/191853503/
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Nieuws van de Schaapskooi 
 

Vlaghei-abfahrt  

De ‘Vlaghei-abfarth’ bestond uit twee delen. Namelijk het verplaatsen en het terughalen van onze zeer zwangere schaapjes 
uit de winterweides van de Vlagheide via het Hoeves naar de kooi. We konden helaas niet oproepen om zondag allemaal te 
komen kijken naar dit bijzondere jaarlijkse evenement. Vorig jaar nog met een drone vastgelegd. Dit jaar is het vastgelegd 

door onze fanatieke fotograaf en filmer Bart van Rooij. Het filmpje staat op youtube: https://www.youtube.com/watch?

v=FEX71An7n9k 

Op zaterdag 20 februari werden de eerste lammetjes geboren en de dagen er na volgden er meer. Vanwege de 
beperkingen door Corona kan het fysieke lammetjes knuffelen niet doorgaan. Wel kan men digitaal via onze website 
www.schaapskooischijndel.nl een lammetje adopteren en krijgt men een geboortekaartje met de naam van het lam thuis 
gestuurd. Vanaf 20 februari tot ongeveer 22 maart verwachten we circa 100 lammetjes. Ook hebben we dit jaar 3 stagiaires 
bereid gevonden om ons te helpen. Deze jonge dames zullen ondersteund worden door Lisa (die dat al jaren met en voor 
ons doet). Maar vanwege een te kort aan handjes zullen alle vrijwilligers die de schapenverzorging het jaarrond op zich 
nemen ook in shifts helpen. Mocht daar nog iemand bij willen ondersteunen, meld je via info@schaapskooischijndel.nl 

Wolven  

De werkgroep Schapen is de laatste maanden zeer druk geweest met het weren van wolven. Aparte weides zijn opgezet, 
met speciale hoge afzetting en wolfwerende maatregelen. Elke vroege ochtend en late middag zijn de schapen overgezet 
van wolf veilige naar grasgroene weides en terug. Maar tot op heden mogen we blij zijn dat de wolf nog niet is komen 
happen of snoepen.  
Sinkel  

Bij de Sinkel zijn grote ontwikkelingen. De woldames doen hun huisvlijt. Ze hebben mooie wol ter beschikking en breien en 
haken wat af. Oude technieken met nieuwe insteek, en ze houden elkaar flink bezig via whatsapp. Ze blijven met elkaar 
bezig voor de Schaapskooi. 

Cees Cornelissen  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FEX71An7n9k
https://www.youtube.com/watch?v=FEX71An7n9k
http://www.schaapskooischijndel.nl
mailto:info@schaapskooischijndel.nl
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Lente 2020 in het heempark… 

Op de drempel van een nieuwe lente 

Nu alle activiteiten op een laag pitje staan, lijkt de natuur een lange neus naar ons te maken, zo van: blijven jullie maar 
lekker in je bubbel, maar hier wordt vol gas gegeven… 
Zo ook in het heempark: terwijl we nog de winterse plaatjes in ons achterhoofd hebben, zitten we nu alweer midden in de 
voorjaarsbodes. Het daslook knalt de grond uit over grote oppervlaktes in het broekbosje; ik was met mijn klas natuurlijk al 
een rondje wezen maken. “Mogen we met-zonder-jas, meneer? Tuurlijk!” Toen we over het éénpersoons paadje langs de 
houtwal liepen, was het moeilijk om niet op de uitlopers van het frisgroene daslook te trappen. Ik had de kids het verhaal 
verteld dat je “berensterk” wordt als je deze blaadjes eet. Maar ja, wat moet je als we in ons land de beer alleen maar 
kennen van de dierentuin? De Duitsers, Engelsen, Fransen, Spanjaarden en Italianen kiezen eensgezind om dit plantje 
“beerlook” te noemen. Dan noemen wij, eigenwijze Hollanders, dit toch gewoon naar ons zwart-wit teddybeertje, de das? 
Ik heb de kinderen in ieder geval verteld dat zowel de das als de beer wel zin hebben in een hartig hapje, nà een lange 
winter… “Wie van jullie durft te proeven van dit toverkruid, waarvan je 
superkrachten krijgt?” Ik merkte dat ik nu een gevoelige snaar raakte, want 
diverse stoere knapen bukten zich voorover om een blaadje te plukken. 
Sommige meiden durfden het ook aan om een mini-blaadje fijn te kauwen. 
“Hé, het ruikt naar uien!” roept Thijs. “Goed geraden jongen, daslook is 
inderdaad familie van de ui. Maar het smaakt beter dan de ui, je krijgt er 
geen tranen van in je ogen. En je kunt er jullie moeder blij mee maken als je 
het door de aardappelpuree of de salade roert…”En zo hebben we weer een 
clubje natuurvrienden erbij gekregen, want dit soort wandelingetjes 
vergeten ze hun verdere leven niet meer. Laten we hopen dat we -na de 
versoepeling- elkaar weer wat meer mogen treffen in het heempark, één 
van de skônste plèkskes van ons Skôn Skèndel.  

Groeten van  Anton Hellings Daslook 
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een lidmaatschap cadeau?  
Een groeiend ledental is van wezenlijk belang voor onze vereniging. Een lidmaatschap van NMC Schijndel is natuurlijk een 

origineel en persoonlijk cadeau.  

Hoe ga je te werk: 

U stuurt een email naar info@nmcschijndel.nl met vermelding van de naam, en het adres van de persoon die u wilt 
verrassen en de reden waarom u die persoon wilt verrassen.  
Dan sturen wij een feestelijk kaartje met als tekst:  

Bij deze heeft u het lidmaatschap van NMC Schijndel ontvangen  van………. 

wegens……………  

Waarna wij later contact opnemen voor het aanvullen van verdere gegevens als emailadres etc.  

 
 

Ledenbestand  
 

Op dit moment, eind februari 2021, hebben we 166 leden; 11 minder dan het jaar daarvoor.  
Er waren een aantal leden die hun abonnement opzegden. We denken dat het te maken heeft met de verminderde 
activiteiten vanwege corona en het wegvallen van de busexcursie.  
Sinds 2020 zijn er ook nieuwe leden  
Machiel van Es 
Theo van der Heijden  
Ruud Kaasenbrood  
Hans Roelofs  
Marc van Schaijk 
Joop Steenbakkers 
Richard Steenbakkers 
Jeroen de Wildt  
Theo Wouters  
 
De nieuwe leden heten wij van harte welkom! en hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten die natuurlijk weer als 
vanouds worden georganiseerd zodra het coronavirus zijn verwoestende greep op de maatschappelijke activiteiten heeft 
losgelaten.  
 
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 september 2020. 
 
Het opgeven van een gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl wordt zeer op prijs gesteld.  

 

Jes Merx, publicist NMC Schijndel 
 

mailto:info@nmcschijndel.nl
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