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Met deze nieuwsbrief informeert NMC Schijndel u graag over het afgelopen jaar en bieden
we een vooruitblik op 2016. In het afgelopen jaar is weer veel werk verzet door de
onovertroﬀen vrijwilligers en werkgroepen van NMC Schijndel, met als gevolg dat NMC
groeit!
Via de Sociale Media en de pers zijn we zichtbaarder dan ooit! Steeds meer organisa es
weten ons te vinden en willen graag onze steun.
Tijdens de ALV zijn de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement met overgrote
meerderheid van stemmen goedgekeurd. We hebben ook een nieuwe secretaris, Gemma
Smulders, mogen benoemen. Verderop in de nieuwbrief stelt zij zich voor en vindt u ook
het afscheidswoord van onze zeer gewaardeerde en gedreven oud-secretaris Jes Merx .
Als voorzi er wil ik Jes nogmaals bedanken voor het grandioos en professioneel vervullen
van haar func e én voor het ondersteunen van de voorzi er gedurende haar eerste jaar.
Jes blijkt en blij een onuitpu elijke bron van kennis.
Naast de vele andere
hoogtepunten, ook te vinden in
het jaarverslag, is één
hoogtepunt het apart noemen
waard: de ﬁlmpremière van “Het
Schijndels Landschap” in
opdracht van NMC Schijndel
gemaakt door Leo van de
Veerdonk. De ﬁlm en de
diapresenta e over Schotland,
verzorgd door Mart Schel, waren
zo druk bezocht dat er een tekort
aan zitplaatsen was!

2016

NMC Schijndel is in gesprek met andere natuurorganisa es zoals IVN Veghel, Roois
landschap en IVN Sint Oedenrode over een gezamenlijk groen pla orm voor communica e
met de nieuwe gemeente Meijerijstad. Er is echter nadrukkelijk geen sprake van een fusie.
NMC Schijndel is en blij een autonome en zelfstandige vereniging met eigen
doelstellingen.
Op onze (half)jaarkalender, samen met Heempark de Blekert en de Schaapskooi, tre u de
geplande ac viteiten aan.
Biodiversiteit, vlindervriendelijke maatregelen en natuureduca e blijven belangrijke
punten. Ook dit jaar wil NMC Schijndel de jeugd meer bij de natuur betrekken. Houdt u
voor deze ac viteiten de pers en de website in de gaten.
De Schijndelse basisscholen krijgen later dit jaar leskisten met microscopen om de natuur
eens goed onder de loep te nemen.
De succesvolle jaarlijkse natuurexcursies met de bus krijgen ook in 2016 een vervolg. Waar
het naartoe gaat is nog geheim! U wordt hierover zo spoedig mogelijk per mail
geïnformeerd.
Natuurlijk hopen wij ook in 2016 een beroep te kunnen doen op onze leden en vrijwilligers
om Schijndel mooier, groener en duurzamer te maken.
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Karina Tribels, uw voorzi er

D
Degenen die de website en Facebook van NMC in de
gaten houden, hebben wellicht al iets gelezen over mij.
Mijn naam is Gemma Smulders en ik woon in Sint
Michielsgestel met aan de oostgrens, de ongeveer
laatste meter van mijn tuin op Schijndels grondgebied.
Ik ben een geboren en getogen stadsmeid maar ben
van kinds af aan al natuur- en dierenlie ebber.
Na mijn MBO opleiding ben ik begonnen als
administra ef medewerker en na een paar jaar werd ik
gevraagd of ik interesse had om in een andere stad
voor hetzelfde bedrijf de administra e te gaan doen.
Dat was een hele leuke uitdaging, maar na enkele jaren
een paar uur per dag jd verspild te hebben aan woonVoorzi er Karina met de nieuwe secretaris Gemma
werkverkeer en inmiddels ook overgeplaatst te zijn naar
weer een andere stad met net zo'n lange reis jd, vond ik het serieus jd worden om wat dichter bij mijn werk te
gaan wonen. In die jd ontmoe e ik mijn (inmiddels ex-)echtgenoot en na een jdje ging ik verhuizen. Ik verkeer in
de gelukkige omstandigheid dat als ik zowel de voor- als de achterdeur open, me bevind in een groene wereld... mijn
eigen groene wereld.
Aangezien mijn echtgenoot een rasechte Schijndelaar was heb ik al ﬁetsend en lopend de mooiste plekjes van
Schijndel leren kennen.
Een poosje terug werd ik gevraagd of ik misschien interesse had om secretaris te worden bij Natuur en Milieu
Centrum Schijndel, daar waren zij namelijk al een jdje naar op zoek. Als voorzi er van een andere vereniging heb ik
ervaring met bestuurlijke zaken, ik vind dat erg leuk om te doen. Omdat het NMC mij aanspreekt besloot ik te
solliciteren op deze vacature en binnen twee dagen had ik al een gesprek met Karina, de voorzi er. Hier ben ik nu,
de kersverse secretaris van het NMC. Het zal niet meevallen om Jes te evenaren maar ik doe mijn uiterste best en
met de aangeboden hulp van Jes zal ik vast een eind gaan komen. Verder hoop ik natuurlijk op een ﬁjne
samenwerking met de andere bestuursleden, leden van de diverse werkgroepen en de aangesloten leden en vele
vrijwilligers van het NMC.
Gemma Smulders, secretaris.

D
De werkgroep bestaat uit Jes Merx, Fia Fiers en Rien Rijken. Jes en Rien hebben de werkgroep opgericht en zijn al 8
jaar lid. Fia is ongeveer 2 tot 3 jaar lid. Naast lid van deze werkgroep is Jes ook 8 jaar secretaris geweest en Rien 8
jaar voorzi er. Jes, Rien en Fia zijn ook lid van de Florawerkgroep. Fia begeleidt ook de natuurwandelingen die door
NMC worden georganiseerd. Daarnaast is Fia IVN gids en doet zij veel vrijwilligerswerk in Eerde. Elke dinsdagochtend
is zij te vinden in de moestuin van de Schaapskooi waar zij leerlingen begeleidt van Fiore uit Veghel.
Wat mo veert jullie?
“De uitstapjes”, zegt Fia spontaan en met een grap: “Uitstapjes horen er natuurlijk ook bij, maar ik word vooral
gemo veerd door de natuur zelf. Liefde voor de natuur heb ik van mijn vader meegekregen”.
“Bij mij is de mo va e voortgekomen uit mijn werk als secretaris van NMC”, zegt Jes: “Er kwamen voor de secretaris
Schooltuintje bij de Regenboog

Trotse bouwers van insectenhotels

Met de jager op zoek naar wildsporen
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steeds meer taken bij op het gebied van voorlich ng en natuureduca e. Daarom heb ik hulp gezocht en de
werkgroep Voorlich ng en natuureduca e ingesteld”.

Wat voor soort werkzaamheden voeren jullie uit?
De werkgroep werkt op twee gebieden: voorlich ng en natuureduca e. De 4-5 natuurwandelingen per jaar die Fia
gidst worden druk bezocht. Er komen gemiddeld 20 wandelaars op af, zowel volwassenen als kinderen. “Ik zie vaak
dat mensen terugkomen en er zijn vaste klanten. Daarvoor moet ik wel steeds nieuwe dingen bedenken.” De meeste
wandelingen vinden plaats in De Prekers, een mooi en interessant natuurgebied achter de schaapskooi. Er groeien
prach ge en zeldzame bloemen: Knikkend nagelkruid, Gele dovenetel, Zwartblauwe rapunzel, Bosanemonen, en niet
te vergeten de Slanke sleutelbloem, ambassadeur van de gemeente Schijndel. Onder natuureduca e vallen ook
knutselmiddagen, themawandelingen en natuurprojecten. “We hebben vorig jaar in het Heempark vijf
knutselmiddagen georganiseerd”, zegt Jes. “Toen hebben 45 kinderen insectenhotels gemaakt en daarna
vlindervriendelijke planten in de eigen tuin geplant. De weergoden waren ons goed gezind want we hadden op alle
knutselmiddagen prach g weer.”
Naast de natuurwandelingen organiseert de werkgroep ook verschillende themawandelingen over bijvoorbeeld
(nacht-)vlinders, paddenstoelen, wildsporen. Daarvoor worden gespecialiseerde gidsen ingehuurd. De
uilenwerkgroep gee gastlessen op scholen en bezoekt met kinderen uilenkasten. Jaarlijks organiseert NMC lezingen
en ﬁlms over natuur en het Schijndels landschap. Verder werkt de groep mee aan de projecten Natuur in de wijk,
Biodiversiteit en het Populierenproject. Een hoogtepunt is het jaarlijks busuitstapje naar een prach g natuurgebied
waaraan zowel leden als niet-leden kunnen
Leskaart over het leven in en op het water
deelnemen.
Zijn er nieuwe plannen en ontwikkelingen?
Volgend jaar komen er knutselmiddagen voor
het maken van nestkastjes. IVN Veghel
organiseert natuurwandelingen voor de
groepen 5 en 6 van de basisscholen over
waterdiertjes, bomen, herfst e.d. Dat gebeurt
3x per jaar onder school jd en onder leiding
van schoolgidsen. Misschien een idee voor
NMC Schijndel.
Onder voorlich ng valt ook het samenstellen
van Nieuwsbrieven, ar kelen, persberichten,
het opstellen van de evenementenkalender
en het bemannen van een stand bij
evenementen. Maar ook het ontwikkelen en
bijhouden van reclamemateriaal en het
onderhouden van de website en de
Facebookpagina horen bij voorlich ng. De
Facebookpagina van NMC Schijndel is
uitbesteed aan een lid van NMC, Ne y van Kaathoven die zorgt voor een actuele en interessante site. Educa eve
werkzaamheden zoals lezingen, presenta es en projecten hebben ook een PR func e. Verder zorgt Jos van de
Westerlo van de werkgroep Kleine Landschapselementen voor mobiele reclame op zijn bestelauto.
Een zorgpunt is de vergrijzing van de werkgroep. Jes en Fia vinden dat er meer jongere mensen bij moeten komen.
Een ander zorgpunt is het behoud van het Schijndels landschap. Er vindt steeds meer kaalslag plaats door het “te”
grondig schoonmaken van plassen, sloten en bermen en het kappen van houtwallen. Hierdoor verdwijnen veel
planten en is er weinig of geen beschu ng meer voor dieren. Bovendien gaat dit ten koste van biodiversiteit.
Hoe kunnen we Schijndel groen houden?
We kunnen Schijndel groen houden door beter samen te werken. Boeren kunnen houtwallen sparen en akkerranden
inzaaien met bloemrijk zaaigoed. De gemeente door het voeren van een natuurvriendelijk maaibeleid. De scholen
door het aanleggen van schooltuintjes door en voor kinderen. En de inwoners van Schijndel door natuur in de tuin te
halen. Dit soort maatregelen bevordert de biodiversiteit en maakt Schijndel weer iets groener. En de lezer van deze
Nieuwsbrief kan meewerken door lid te worden van de werkgroep Voorlich ng en natuureduca e of door het mede
organiseren van natuureduca e. Meld je dan aan op: info@nmcschijndel.nl
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“Men kan niet spreken van een goed of een slecht
uilenjaar, het is ook niet de doelstelling van de
uilenwerkgroep om zo veel mogelijk uilen in de gemeente
Schijndel te krijgen, daarmee zou je de natuur uit zijn
evenwicht halen en dat kan nooit de bedoeling zijn van het
NMC”, zegt Mario Gevers van de Uilenwerkgroep.
Wel proberen we om de voorkomende soorten te
handhaven, omdat er in het gebied niet meer voldoende
natuurlijke nestmogelijkheden zijn (denk hierbij aan het
ontbreken van holle bomen enhoogstamfruitbomen en dat
de schuren bijna herme sch zijn afgesloten) gaan we een
kunstma ge nestmogelijkheid aanbieden. Dit doen we
door eerst te monitoren en daarna voor elke soort een
eigen model kast op te hangen; de afgelopen jaren hebben
we de oude kasten vervangen door meer duurzame kasten.
Dit houdt in dat we door het af en toe controleren op
bewoning, het uilenbestand in de gaten kunnen houden. Deze bevindingen worden aan het Brabants Landschap
doorgegeven die deze gegevens bundelt voor de gehele provincie.
Dit jaar hebben een paar mensen van de uilenwerkgroep zich bezig gehouden met het inventariseren van de
ransuilen. De ransuil komt voor in bosach ge gebieden met naaldbomen en open terreinen. In de winter verblijven
ransuilen graag in elkaars gezelschap, niet in nestkasten, maar in hun roestplaatsen. Dit zijn gemeenschappelijke
slaapplaatsen in naaldbomen, struiken, knotwilgen of wilde hagen . Ze rusten vaak in groepen.
Mario Gevers, namens de Uilenwerkgroep
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Deze maand viert de Florawerkgroep in s lte haar vij arig bestaan. De Florawerkgroep bestaat uit en leden. In 2011
is deze werkgroep opgericht om zeldzame planten in het Schijndels landschap te inventariseren en beschermen.
In 1974 had het NMC Schijndel ook al een ﬂorawerkgroep onder de naam Natuurwerkgroep. Deze werkgroep hee
onder leiding van voortrekker en pionier Ben Peters de resultaten van vele jaren speurwerk vastgelegd in het rapport
“Schijndel in het Groen” (NMC Schijndel, december 1982).
Het stokje van Ben Peters is overgenomen door Rien Ondersteijn die toen ook al lid was van de natuurwerkgroep.
Onder zijn bezielende leiding hee de Florawerkgroep het werk weer opgevat en voortgezet. De laatste vijf jaren
hee de Florawerkgroep planten geïnventariseerd in verschillende natuurgebieden van het Schijndels Landschap. Dat
waren achtereenvolgens Heempark, Wielse Kamp/’t Creijspot, de Stok, Liekendonk, Kanaaldijk en Vlagheide . De
natuurgebieden werden vijf tot acht keer bezocht met als resultaat gemiddeld 130 soorten planten. Bijzondere
waarnemingen waren Bijenorchis, Zwartblauwe rapunzel, Klokjesgen aan, Gele dovenetel, Moeraskartelblad, Oranje
springzaad en Knikkend nagelkruid. In 2016 worden de planten in het natuurgebied Elderbroek geïnventariseerd.
Om de plantenkennis op peil te houden volgen de werkgroepleden diverse plantencursussen en wisselen zij kennis
en ervaring uit met andere ﬂoristen. Ook het uitstapje van de ﬂorawerkgroep naar ‘De oude moestuin’ bij Huis Brakel
was een bron van inspira e. De Florawerkgroep is ac ef van april tot september en besteedt 2 tot 3 dagdelen per
maand aan het inventariseren. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Jes Merx, tel. 073-5992378 / 0620420971.
Bijenorchis
In de oude moestuin
Knikkend nagelkruid
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Jaarlijks worden de nestkastjes van NMC Schijndel in het
buitengebied gecontroleerd en schoongemaakt. In november 2015
hee Jos van de Westerlo mij geholpen met het schoonmaken van
de nestkastjes in het Wijboschbroek. Op een na waren ze allemaal
bewoond, in een kastje lag
Pop van een groenling
een dode koolmees.
Inmiddels hee de vogelwerkgroep naast de Liekendonk
ook ’t Creijspot en een stukje
van Landgoed Denneboom
geïnventariseerd.
Alle gegevens staan op onze website:
h p://www.nmcschijndel.nl/werkgroepen/vogelwerkgroep/
Een bevriende vogelaar (niet van ons clubje) hee zowel van ’t Creijspot en
landgoed Denneboom alle waarnemingen, van stand-, pleister-, trekvogels,
broedvogels en fauna, samengevat in een uitgebreid verslag. Op onze website
is dit verslag te zien onder
h p://www.nmcschijndel.nl/waarnemingen/vogels/
Dit jaar gaan wij luisteren en kijken in de Smaldonk en het Waterwingebied
aan het Hermalen. Ook willen wij nog eens in de Liekendonk gaan kijken hoe
de vogelstand zich daar ontwikkelt.
Tijdens de landelijke tuinvogeltelling 2016 waren achtereenvolgens de
huismus, de koolmees en de merel de meest getelde vogels.
2016 Is het jaar van de Kievit
Ton Voorn, namens de vogelwerkgroep
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KLE

Een greep uit de vele ac viteiten van de werkgroep KLE die
Kno en eendenkooi onder barre omstandigheden
het jaarrond ac ef is. Elk najaar begint de poelenschoonmaak en poelen zijn er nogal wat op Schijndels
grondgebied. Ook de waterpar jen in het Heempark zijn
deskundig onderhanden genomen. .
In de maand januari was het na 3 jaar nodig om het griend
van de dames De Visser af te ze en. Al het hout werd op
bossen gelegd, waarvan later de zogenaamde weipen (voor
zinkstukken) zijn gemaakt. De maand juli is ideaal om
griendjes onkruidvrij te maken zoals het griendje langs het
Ben Peterspad. Dit is een arbeidsintensieve klus. Tijdens het
knotseizoen werd o.a. geknot aan de Bremweg (knotberken)
en aan de Broekseweg. In de Hardekamp en aan de
Dungense Steeg werd het kachelhout gescheiden van het
snoeihout en zijn diverse takkenrillen gerealiseerd. Alvorens
het onderhoud aan de wandelroutes, totaal ca. 95 km, werd
aangepakt is in de Smaldonk een essenbos uitgedund. Dit leverde het nodige stookhout op dat kon worden verkocht.
In juni was het jd de zinnen te verze en en de vrijwilligers in de wa en te leggen. Hiervoor werd door Piet van
Kaathoven een uitstapje in de Peel geregeld, alwaar we een uiteenze ng kregen over de waterhuishouding rondom
Griendtsveen.
Jos van de Westerlo, coördinator werkgroep KLE

Pagina 6

N

H

Een vroeg broedsel
De nieuwjaarsdag van 2016 ligt nog vers in het geheugen; terwijl ik langs de oever loop van onze poel, vlakbij de
blokhut, kom ik de eerste lentebodes al tegen! Ik zie tot mijn verbazing dat er, en cen meter onder de
waterspiegel, al enkele blaadjes van het moeras-vergeet-me-nietje zijn omgevouwen. Dit is het werk van de
kamsalamander, die met uiterste precisie een eitje op het blad hee geplakt, en vervolgens het blaadje als een
sandwich hee dubbelgevouwen. Dit tafereel hebben we natuurlijk al meerdere seizoenen mogen bekijken, maar ik
kan me niet herinneren dat er al op 1 januari bruilo wordt gevierd! Natuurlijk spelen de weersomstandigheden een
belangrijke rol (het was die dag 12 graden), maar je zou zeggen dat toch ook de daglengte een factor van belang is.
Desalnie emin een leuke waarneming op de eerste dag van het nieuwe jaar.
Vleermuizen inventariseren

Eind januari stond de vleermuizenkelder op de agenda; op de laatste zaterdag van de maand komt Gerard van
Leiden, onze vleermuizenspecialist, de vleermuizen in de kelder inventariseren. Al meteen in de eerste “kamer” van
de kelder is het raak; twee grootoren hangen boven elkaar in een kleine opening tussen de muur en de betonnen
wand. Het is bekend dat grootoorvleermuizen dicht bij de uitgang van de vleermuizenkelder willen hangen, als de
temperatuur niet ècht onder nul is. Terwijl ik van dichtbij de vleermuizen bekijk, is het prach g om te zien dat deze
beestjes, met hun spanwijdte van 28 cen meter(!), hier in deze voeg passen. De oren over de rug gevouwen, en
daaroverheen de vleugels, die als extra deken fungeren. En alsof de vleermuis-in-winterslaap een spelletje met me
speelt, doet-ie een frac e van een seconde één oog open; poppetje gezien, kastje dicht! Ondanks het feit dat we
weer een zachte winter hebben, tellen we vier grootoren, een mooi resultaat…
Kandelaberen
De afgelopen maanden is er meer licht en lucht in de houtwal gekomen. We hebben op de reguliere werkochtenden
ﬂink de handen uit de mouwen gestoken, en dat is goed te merken als je een rondje loopt door het heempark. Ook
zijn diverse grote schietwilgen gekandelaberd, om de zon wat meer toe te laten in het broekbos en de griend.
Kandelaberen is een snoeitechniek, waarbij de boom wordt teruggezet tot een kandelaar. Later kan de boom weer
uitschieten op de stompen.
In maart zullen we weer jonge aanplant op de open gevallen plekken ze en, zodat we meer biodiversiteit in het
heempark krijgen.
Al met al hebben we weer enorm zin in het voorjaar, om te kijken of moeder natuur weer nieuwe kadootjes voor ons
in pe o hee !
Groeten van Anton Hellings
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Op 22 februari jl. kondigde de eerste ooi op de Schaapskooi aan dat de lente in aantocht was met de geboorte van de
eerste twee lammetjes. De twee stagiaires van de Groene Welle, die ons gedurende een aantal weken dag en nacht
helpen, riepen ons trots binnen om de eerstgeborene in de Vlaamse schuur te begroeten. In de week die volgde
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werden er elke dag lammetjes geboren.
De lammetjes worden met de ooi gedurende 3 tot 4 dagen ter
observa e apart gezet in een binnenhok. Zo kan er bekeken worden
of de kleintjes goed drinken: soms kan het namelijk gebeuren dat
een ooi niet voldoende melk hee of dat de moeder haar lam niet
accepteert. Na deze kraamdagen gaan ze al naar buiten en kunnen
de bezoekers onze lammeren en hun trotse moeders achter de
hekjes bewonderen. Wel blij de Vlaamse schuur jdens de hele
lammerperiode gesloten zodat de ooien rus g kunnen lammeren,
bovendien is dit ook vanwege overheidsmaatregelen verplicht. De
kranten spreken al van een lammetjesregen in Schijndel en Omroep
Brabant hee op radio en tv verslag gedaan en zelfs het een en
ander op YouTube geplaatst.
Wilt u dit ﬁlmpje bekijken ga dan naar h p://
youtu.be/2xu3Vk5nKxM
Momenteel, 2 maart, zijn er al 53 lammetjes geboren en we
verwachten dat het er totaal ongeveer 150 zullen gaan worden.
Deze leuke en spannende jd is de drukste periode voor de herders
en vrijwilligers van de Schaapskooi.
En op zondag 10 en 17 april is het dan zo ver: dan worden weer de
lammetjesknuﬀeldagen voor kinderen georganiseerd. Alle
kraambezoek is welkom!!!!
Kees Cornelissen, PR medewerker Schaapskooi Schijndel
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Na 8 jaar trouwe dienst heb ik besloten om afscheid te nemen als secretaris
van NMC Schijndel en plaats te maken voor een nieuwe secretaris. Ik
herinner me nog de woorden van onze vorige voorzi er Rien Rijken: ‘Jes,
het kost niet zoveel jd, niet meer dan zo’n 4 uur per week’. Nou Rien, dat
hee toch iets anders uitgepakt, zeker ten jde van het Vlinderproject was
het vaak een volle werkweek.
Hoogtepunten vond ik:
 Het verder ontwikkelen van de interne organisa e met betrekking tot
PR, met name van nieuwsbrief, website, folders e.d.
 Het aanvragen en realiseren van het project Vlinders in Het Groene
Woud
 De viering van het 40 jarig jubileum in oktober 2013
 Het project Biodiversiteit, in het bijzonder het knutselen van de
Insectenhotels in het Heempark.
Verder vond ik het leuk om contact te onderhouden met de werkgroepen.
NMC Schijndel en natuuronderhoud staan of vallen met hun inzet.
Met veel voldoening kijk ik terug op mijn periode bij NMC Schijndel. Ik heb
ook veel geleerd jdens mijn func e als secretaris, zoals het opmaken van
een nieuwsbrief en het onderhouden van een website. Ook heb ik de
Schijndelse natuurgebieden leren kennen, door meerdere keren met wandelingen mee te lopen of te gidsen. En
natuurlijk heb ik plantenkennis opgedaan en is fotograferen een hobby geworden.
Graag blijf ik voor NMC Schijndel met raad en daad beschikbaar door de Website te blijven onderhouden en de
Nieuwsbrief op te maken. En natuurlijk blijf ik lid van de Florawerkgroep.
Ik dank alle vrijwilligers voor hun inzet en de mooie jd die ik met hen heb mogen beleven. En ik wens NMC Schijndel
een groene en duurzame toekomst toe en de nieuwe secretaris veel succes en natuurbeleving met onze slogan:
Wij houden het groen, U ook?
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Ledenbestand
Het opgeven van een nieuw of gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl wordt zeer op prijs gesteld.
Per 31-12-2016 telde onze vereniging 180 leden. In 2015 hebben we 25 nieuwe leden welkom mogen heten.
Aan de leden die per 31 december 2015 het 25-jarig lidmaatschap bereikten werd een bloemetje uitgereikt:
Fam. Van Aarle, Fam. Turk, Mw. A. Wijdeven en Fam Ton Voorn
Onze hartelijke dank voor de jarenlange ondersteuning en van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Nieuwe leden in 2015:
Paula van Dijk
Fam Lamme
Ellen Kooijmans
Fia Fiers
Sjaan Me ler
Henk Hagemeijer
Willem Claassen
Fam JW Schoenmakers
Fam Willem de Boer
Fam Griﬃoen
Fam Coolen
Fam Van Nuland
Henk van Oorschot

Gerben Broks
Rino en Heleen Christ-Verster
Yasmine Verschure
Ine Aldenhoven
Ruud Heikens
Leo van de Veerdonk
Cor van Oorschot
Hans van Rixtel
Gemma Smulders
Mandemaker
Jan en joke van Hamond
Bart Muskens

Aandachtspunten:
Op 21 maart 2016 gaan leerlingen van groep 6 van de scholen ’t
Kwekkeveld en de Vossenberg uit Schijndel maar liefst 250
populieren aanplanten! Zo wordt de achteruitgang van het
Brabantse populierenlandschap tegengegaan en blazen we het
landschap weer nieuw leven in.
De Brabantse Populieren Vereniging (BPV) constateert dat de
laatste decennia het unieke populierenlandschap gestaag
verloedert. Bomen worden slecht onderhouden, het hout levert
vanwege het slechte onderhoud weinig op en bomen vallen
langzamerhand om. Je moet er niet aan denken dat die lange
rijen populieren in het Wijboschbroek, waar eeuwenlang
populieren zijn geteeld voor de klompenindustrie, zouden
verdwijnen. Enkele vrijwilligers van de werkgroep KLE gaan de
kinderen begeleiden.

Voorbeeld van een populierenweide

Reac es op deze Nieuwsbrief zijn welkom aan
publicist@nmcschijndel.nl of op onze website
www.nmcschijndel.nl/contact in het gastenboek.
Onze volgende Nieuwbrief verschijnt in september 2016.
U kunt ons ook volgen op Facebook: www.facebook.com/nmcschijndel

