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Met het oog naar buiten gericht en genietend van een mooie nazomer, mag ik weer vanaf de
voorkant het woord tot u richten. Met een kleine terugblik en met nieuws vooruitblikkend.
Allereerst verdienen onze trouwe vrijwilligers en werkgroepen erkenning. Zij blijven veel werk
verzetten voor de vereniging. En ook dank aan onze leden. Zonder de steun van haar leden kan
een vereniging niet! Wij willen graag bloemetjes blijven uitdelen aan jubilarissen. Ons
verenigingsdoel is actueler dan ooit en wordt breed gedragen. Kortom: Wat een fantastische
vereniging hebben we toch!
Gelukkig kunnen we nu leuke zaken meedelen:
We hebben een datum voor de Algemene Leden Vergadering in 2022! Noteert u maar
donderdag 3 februari! U krijgt uiteraard ter zijne tijd bericht en stukken! De ALV zal gaan over
het jaar 2020 én 2021.
Ondanks de beperkingen opgelegd door corona, maar wel “coronaproof” zijn sommige
werkgroepen druk geweest met nieuwe activiteiten te verkennen. Soms loop je onze
activiteiten letterlijk tegen het lijf: in ons Schijndel worden steeds meer bijenhotels van onze
hand geplaatst.
Onze werkgroep voorlichting en educatie is druk geweest met het opstellen van de
gezamenlijke evenementen kalender. U kunt nog dit jaar een superleuke lezing (afgelopen
dinsdag is de drukbezochte lezing over klimaat en 2 wandelingen verwachten. Bovendien zijn
er plannen om de Schijndelse schooljeugd te ondersteunen met een gift voor groene educatie
in het leslokaal van Let’s Play van SKOPOS.
Achter de coulissen is er sprake van veel (digitaal) overleg via het Platform Natuur en
Landschap waarin meerdere natuur -en milieuverenigingen uit Meijerijstad inmiddels de
krachten gebundeld hebben.
En natuurlijk hebben we met nieuwe wetgeving over de wet WBTR te maken als bestuur. Deze
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en
stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en
aansprakelijkheid. Heeft helemaal niets met natuur te maken, maar kost wel veel tijd en inzet.
Secretaris Theo Wouters en ondergetekende hebben een succesvolle oproep gedaan aan leden
om te participeren in een “denktank”. Deze denktank heeft als doel om samen met het bestuur
over bepaalde onderwerpen na te denken en kennis hierover in te zetten. Een positieve eerste
bijeenkomst heeft al plaatsgevonden in, hoe kan het ook anders, de inspirerende omgeving van
het Heempark de Blekert.
Op moment van schrijven van dit voorwoord is de discussie van de coronacheck voor bijwonen
van lezingen en andere activiteiten gaande. Daar ontkomen wij als NMC ook niet aan. Het
bestuur van NMC Schijndel heeft hierin geprobeerd een standpunt in te nemen.
Tenslotte, ons bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Hoe dat zo en wat een nieuwe
voorzitter in huis moet hebben leest u verderop in de nieuwsbrief.
Ik wens u veel leesplezier.
Ook de komende periode houden we het groen, u ook?
Karina Tribels, voorzitter
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Werkgroep Schijndels Landschap doet verslag
Gelukkig zijn de coronaregels wat soepeler geworden, zodat we met een grotere groep, weliswaar met oog voor afstand
bewaren, op pad mogen. Wel zo gezellig, natuurlijk.
Het laatste bijenhotel is inmiddels geplaatst in het Vitaminibos (educatieve gedeelte van het Voedselbos Hardekamp).
Leden van sponsor SOS700 waren hierbij aanwezig. Ook stond er een mooi stukje in de krant. Inmiddels hebben we weer
een locatie gevonden om een nieuwe serie bijenhotels te bouwen. Dit keer worden het er vier.
We zijn de laatste maanden weer druk geweest met de
wandelroutes. Dit betekent alle vier de ommetjes, de
wandelknooppunten routes en natuurlijk de routes van
Staatsbosbeheer. Om het ons wat makkelijker te maken hebben we
een ruw terreinmaaier (Hurricane) aangeschaft.
Brabants Landschap heeft ons benaderd over het PlanBoom. Dit is
een initiatief van B.L., BMF en IVN, gesponsord door de Nationale
Postcode Loterij, om bomen en struiken te planten bij particulieren
in het buitengebied om de biodiversiteit te bevorderen. We hebben
inmiddels drie projecten waar in het najaar plantgoed naartoe gaat.
Het gaat om een struweelhaag, twee vogelbosjes en een houtsingel.
De werkgroep zorgt voor de bestelling, het ophalen van het
plantgoed en het aanplanten.
In het voorjaar hebben we op verzoek van SBB veel oude
afrasteringen, inclusief schapengaas, verwijderd in het
Wijboschbroek. Veel was dichtgegroeid, bijna opgegaan in de natuur, maar wel gevaarlijk voor b.v. de reeën die hierin
verstrikt kunnen raken.
Binnen SBB was er nogal eens wisseling van de wacht, wat niet bevorderlijk was voor het onderhouden van de contacten.
Inmiddels is Paul, de nieuwe boswachter, vast aanspreekpunt voor de komende jaren.
Tijdens het typen van dit overzicht begint het onderhoud aan de poelen (22 stuks)
In november gaan we weer verder met knotten.
Jos van de Westerlo

belevenissen van de Vogelwerkgroep
De vogelwerkgroep heeft tot begin juni geïnventariseerd in de Smaldonk. In totaal hebben we dit jaar negen rondes
gelopen met twee verschillende routes, waarvan en ochtendwandeling (vanaf 07.00 uur).
Het totaal aantal verschillende vogels per ronde was rond de 33 stuks, met een hoogste meting van 41 (eind april) en een
laagste meting van 20 toen er maar een route was gelopen.
We hebben in totaal een 61 verschillende soorten vogels kunnen inventariseren dit jaar.
De spreeuw, tjiftjaf en de houtduif zijn het meeste gezien.

Spreeuw
(Foto’s: Addy van Dijk)

Tjiftjaf
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Daarna volgen de zwarte kraai, wilde eend en de boerenzwaluw, die op hun beurt alweer snel gevolgd werden door de
koolmees, merel en winterkoning.
We hebben ook waarnemingen gehad van vogels die we maar eenmaal hebben gespot: aalscholver, havik, slechtvalk,
huiszwaluw, sprinkhaanzanger, vuurgoudhaan, goudhaan, beflijster, kramsvogel, blauwborst, huismus, appelvink en een

Torenvalk

Kramsvogel

Koekoek

goudvink. Ook een ijsvogel is slechts eenmaal gezien. De winterweek eerder dit jaar zorgde voor een slecht jaar voor de
ijsvogels. Gelukkig is dit vogeltje de afgelopen weken wel weer gezien.
(Foto’s: Mari van der Weijst)

Voor de hele inventarisatie, zie bijgaande lijst

We hebben nu Smaldonk drie jaar geïnventariseerd. Volgend jaar nemen we een ander gebied in/rondom Schijndel.
Nog een tip: Een bijzonder onderzoek is gaande: Werken raven en wolven samen?
Zes jonge raven op de Veluwe zijn voorzien van een gps-zender. Er wordt voor het eerst in Nederland gekeken hoe
deze dieren zich gedragen en of ze samenwerken met wolven. In de Verenigde Staten is al eerder aangetoond dat
deze twee diersoorten een bijzondere band hebben. Meer informatie hierover in het bericht van RTL-nieuws

Vogels zijn niet de enige dieren die gespot worden in Smaldonk. Ook de das, reeën en, zelfs onlangs, is de vos gespot
door onze fotograaf Mari van der Weijst, waarvan hij mooie plaatjes heeft geschoten:
Dat was dicht bij het gebied van het voedselbos.
Over het voedselbos gesproken: de werkgroep van het voedselbos is nog op zoek naar vrijwilligers voor de
plantdagen. Sommige vrijwilligers van NMC zijn ook actief bij de werkgroep ’voedselbos’
Dit zijn dagen waarop weer nieuw plantgoed in de grond gaat om het voedselbos aan te vullen. De werkzaamheden
kunnen in twee- of drietal worden uitgevoerd. Je mag zelf weten hoe lang je hiermee bezig wilt zijn. Dat kan variëren
van een paar uur tot twee dagen. Voor de lunch wordt gezorgd.
Wel even van tevoren opgeven graag. De plantdagen zijn op 27 en 28 november, 11 en 12 december en 8 en 9
januari. Als je interesse hebt kun je mailen naar: schijndel@voedselbosbouw.org .
Addy van Dijk
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Nachtvlinderen in het heempark
Onderstaand de lijst van de zeer succesvolle avond op 21 augustus jl.
Nog nooit zoveel soorten gehad in het heempark.
De meest bijzondere is de Essengouduil; die heb ik maar een keer eerder
gezien. Dat was in Wijbochbroek in 2004. Een hele tijd geleden dus.
Veel dank voor het kunnen nachtvlinderen in het heempark.
Groet van
Joep Steur.
Onderstaand de lijst
Door het openen van de Hyperlink krijgt u het overzicht te zien.

Florawerkgroep bezoekt Kruidenhof Schaapskooi
Vanwege corona heeft de florawerkgroep dit jaar maar
enkele keren gemonitord. Dat was bij de Schaapskooi, op
de Vlagheide, in het Heempark en in de Wielsekamp. Bij
de schaapskooi hebben we de bijenstal met bijenpark, het
hopveld, de moestuin en de kruidenhof bezocht. In de
kruidenhof herkenden we vele kruiden die we ook in de
natuur tegenkwamen.
De kruidenhof bevat ongeveer 50 verschillende kruiden. In
de tuin staan zowel keukenkruiden, geneeskrachtige
kruiden als kruiden om mee te verven. Bij de keuze is ook
rekening gehouden met het nut voor de natuurlijke
omgeving, zoals voedsel voor bijen, insecten en vogels.
Kruiden worden al eeuwenlang gebruikt. De Grieken en
Romeinen maakten al ruim gebruik van kruiden. In de
middeleeuwen waren er vaak kruidentuinen bij kloosters
en kastelen. Kruiden worden verbouwd als voedsel, maar
ook vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen. Kruiden worden sinds eeuwen in de tuin gekweekt, maar vele kruiden
komen ook in het wild voor, zoals veldzuring, munt, stinkende gouwe, valeriaan, sint Janskruid , havikskruid, smeerwortel.
Natuurgenezers en homeopaten maken nog veel gebruik van de natuurlijke geneeskrachtige stoffen uit planten. In de
keuken gebruiken we de tuinkruiden als dagelijks voedsel en vaak drinken we kruidenthee. Sommige kruiden zijn ook
geschikt om natuurlijk materiaal te kleuren, zoals schapenwol.
Pas op voor giftige kruiden zoals: blauwe monnikskap, vingerhoedskruid, wolfskers, taxus en doornappel. Zij zijn
ziekmakend of dodelijk. Na het bezoek van de Kruidenhof was het heerlijk toeven op het nabijgelegen terras.
Op de site van de schaapskooi (www.schaapskooischijndel.nl) kun je meer over de Kruidenhof zien en lezen en krijg je meer
ideeën hoe kruiden gebruikt kunnen worden.
Op onze website staat vindt u steeds de plant van de maand. Daarvoor. zorgt Gerard te Dorsthorst. Voor de maand oktober
stuurde hij het volgende bericht met foto.
De herfst is weer in het land. Dat betekent dat er steeds
minder bloeiende planten zijn, maar deze is er nog wel.
De Gewone brunel.
Gerard heeft weer gezorgd voor een uitgebreide
omschrijving met foto, waarvoor dank.
Voor meer informatie :Gewone Brunel
Gewone Brunel, ook wel het Bijenkorfje genoemd
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Nieuws van de Uilenwerkgroep

Kerkuil

Omdat de uilen vanwege de sneeuw in de afgelopen winterperiode
twee weken moeilijk aan muizen konden komen waren we zeer
benieuwd naar de broedresultaten dit jaar. Na de gebruikelijke
kastcontrole eind mei van de steen- en kerkuil waarbij de resultaten
van de steenuilen ronduit goed waren maar bij de kerkuil wat
tegenvielen hebben we toch nog wat positiefs te melden.
Omdat op twee plaatsen wel de oude kerkuilen in de kast zaten maar
geen eieren of jongen hadden besloten we deze eind juli nogmaals te
bezoeken.
Wat we hadden gehoopt bleek ook werkelijkheid, in een kast zaten
vier jongen en in de andere maar liefst vijf, alle tussen de een en twee
weken oud.
Bij de eerste schoonmaakronde eind augustus waren deze bijna
vliegvlug.
Foto van kerkuil

Ondertussen zijn we bezig met de verdere schoonmaak van de nestkasten en het verhangen van enkele kasten.
Ook hebben we twee nieuwe gastgevers mogen begroeten zodat het uilenbestand weer verder kan uitbreiden.
Al met al mogen we spreken van een redelijk uilenjaar.
Mari van der Wijst coördinator Uilenwerkgroep

Stichting Schaapskooi Schijndel
Ondanks corona zijn onze vrijwilligers de afgelopen
maande op verantwoorde wijze zeer actief geweest.
Jammer genoeg kon de zomerborrel met de
vrijwilligers niet doorgaan.
Belangrijkste zaken om te vermelden zijn;
QR-codes: Het project loopt volop. Samen met TV
Schijndel is er een virtuele tour in de maak op de
Schaapskooi. De bedoeling is dat er op ieder gebouw
een QR code komt die met je telefoon is te scannen. Je
krijgt dan door middel van een filmpje of tekeningen of
foto’s informatie over het betreffende gebouw of ook
bijvoorbeeld over de kudde. Filmpjes van de bouw van
de Vlaamse schuur en de hooiberg zijn ook
tevoorschijn gekomen.
Poorten: dit project ligt op schema. De palen staan in
de grond en de poorten worden gehangen. Met 20 van
deze grote poorten is dat een hele klus natuurlijk.
Tevens is besloten de schapenhekken te vervangen.
Was na ruim 20 jaar noodzakelijk. Het geheel geeft
straks weer een mooie uitstraling.
Archeologieweken: De afgelopen weken is het een
extra drukte op de kooi geweest. Het waren de
archeologieweken die de heemkundekringen van
Meierijstad trokken, maar ook wetenschappers en
andere archeologen. Alles stond onder leiding van
Johan Verspay, docent aan de Universiteit van
Amsterdam. Het onderzoek hield zich bezig met de
slag om Boxtel in 1894.
Vlechten en stuccen: De laatste tijd zijn de vlechters
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bezig geweest op de schaapskooi en gaan de leemstuccers aan de slag. De hop-est
komt er dan weer helemaal stik en span bij te staan.
Sapdag: Op zondag 26 september gaan we weer de jaarlijkse sapdag (fruitpersdag)
organiseren.
Wol: Er melden zich weer meerdere wolvrijwilligers aan en er is zoveel vraag naar
wolproducten dat er flink gewerkt moet worden om alles te kunnen bijhouden. De
Sinkel is op zaterdag weer open voor publiek. Dus zegt het voort.
Arrangementen: Tot op heden doen we voorzichtig enkele arrangementen. Met name
wandeling met de kudde, demo’s schapen
drijven, schapenspel en teambuilding. Kleine aantallen en alleen met personen die
gevaccineerd zijn.
Cees Cornelissen, Schaapskooi Schijndel

Berichten over het heempark
Het heempark heeft afgelopen periode een bijzonder mooie bloeiperiode
doorgemaakt. De bloeiperiodes van de diverse inheemse soorten hebben elkaar
afgewisseld. Het park was en is en lust voor het oog door het groeizame weer.
Door corona was bezoek van het heempark mogelijk maar was er geen gelegenheid
om koffie thee of iets anders te nuttigen. Inmiddels is het park weer gesloten op
zondagmiddagen. Er staan nog wel wat activiteiten op de agenda voor besloten
groepen.
Inmiddels heeft het bestuur van NMC Schijndel de nostalgische blokhut in het Heempark verkozen als vergaderplek. Een
mooiere ambiance is er natuurlijk niet.
De vrijwilligers hebben gezorgd dat het park er weer piekfijn bijligt. Een nieuw paadje naar het toiletgebouw is aangelegd
en weer goed bereikbaar.
Naast menselijke verbouw activiteiten zijn een groepje
mierenleeuwen ingetrokken langs een van de buitenmuren van
de blokhut. Ze trokken veel bekijks met hun listige valkuilen. De
roofzuchtige larven van deze insectensoort zijn gespecialiseerd
in het vangen van bodembewonende insecten. Ze maken vooral
mieren buit maar ook andere kleine diertjes worden gevangen
met behulp van valkuilen die ze zelf graven.
Nogmaals aandacht voor het volgende: het heempark heeft te
kampen met het gebrek aan zondagsvrijwilligers. Het gaat om
mensen die graag tijdens openingstijden op de zondagmiddagen
bezoekers van een natje of een droogje willen voorzien. Hoe
meer mensen dit zouden willen doen hoe leuker het wordt.
Ook hopen we dat onze voorzitter van het heempark, Anton
Hellings, weer snel helemaal opknapt.
Anton is al een tijdje ziek en is druk bezig met revalideren. Gelukkig gaat het de goede kant op. Namens alle heemparkers
en NMC Schijndelleden: Van harte beterschap!
Naast menselijke verbouw activiteiten zijn een groepje mierenleeuwen ingetrokken langs een van de buitenmuren van de
blokhut. Ze trokken veel bekijks met hun listige valkuilen. De roofzuchtige larven van deze insectensoort zijn gespecialiseerd
in het vangen van bodembewonende insecten. Ze maken vooral mieren buit maar ook andere kleine diertjes worden
gevangen met behulp van valkuilen die ze zelf graven.

NMC is op zoek naar een nieuwe voorzitter
In 2014 ben ik aangetreden als voorzitter van NMC Schijndel. Nu ruim 7 jaar verder is het tijd om het stokje over te dragen.
Dat valt me niet mee, maar mijn keus is gemaakt. Tijdens de ALV in 2022 treed ik af als voorzitter. Niet alleen vind ik dat je
na verloop van tijd anderen bestuursmatig bij de vereniging moet kunnen betrekken, maar ook in mijn persoonlijke situatie
hebben veranderingen plaatsgevonden die maken dat ik weer tijd vrij kan en wil maken voor nieuwe, andere mooie dingen
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in het leven.
Gelukkig zijn we allemaal in ons gezin gezond! En dat willen we ook graag zo houden en gaan genieten van wat de wereld en
deze prachtige aarde te bieden heeft.
Ben ik dan helemaal uit beeld? Nee, natuurlijk niet. Onze vereniging gaat me zeer aan het hart. Als mijn opvolger het wenst,
blijf ik als vraagbaak of mogelijk als vicevoorzitter nog een periode aan om voor een goede inwerkingsperiode te zorgen. En
wellicht ga ik me aanmelden bij een van de werkgroepen.
Wat ik in afgelopen ruim 7 jaar heb mogen ervaren is, dat onze kennis van natuur en milieu elke dag weer wordt aangevuld
met nieuwe ontdekkingen en hoe natuur en milieu geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen. Ik zeg expres
uitdagingen. Want als de mens zo slim is om iets naar zijn malle moertje te helpen, dan kan zijn intelligentie ook worden
aangewend om oplossingen te vinden. Er valt bovendien nog zoveel te ontdekken over hoe ingenieus onze natuur in elkaar
zit!
Het bestuur gaat een functieprofiel voor de nieuwe voorzitter opstellen. Ik kan alvast verklappen dat mijn opvolger, naast
affiniteit met natuur en milieu, faciliterend en mensgericht naar de leden van onze vereniging moet zijn ingesteld.
Tenslotte, voor degenen die aarzelen om voorzitter te willen worden. Doen! Je komt in een warm bad met gelijkgestemden
en die met intrinsieke motivatie trachten de verenigingsdoelstellingen te verwezenlijken. Bovendien is het een heel gezellige
club! Maar dat ter zijde.
Met vriendelijke en groene natuurgroet
Karina Tribels

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. 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.
Nieuwe leden kunnen deelnemen aan de natuurexcursie tegen de ledenprijs, terwijl die voor niet leden het dubbele bedrag
is.

Ledenbestand
Op dit moment hebben we 165 leden. 18 Leden hebben opgezegd waarvan 9 al vorig jaar hebben laten weten per 1 januari
te stoppen. 9 leden hebben dit jaar opgezegd.
Dit jaar hebben zich 8 nieuwe leden aangemeld.
Deze nieuwe leden zijn:
Zoë Boselie
Mijke Braam
Machiel van Esch
Huub en Annelies Lackamp
Maarten Peters
Joop Steenbakkers
Harrie Verhoeven
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
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losgelaten. De eerste activiteit heeft al plaatsgevonden op dinsdagavond 12 oktober verzorgde Henk Sierdsma een lezing over
"Klimaatverandering en de gevolgen voor de vogels”
Ook hopen we in2022 weer net zo´n leuke busexcursie te kunnen organiseren als in het verleden.

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 februarie 2022.Het opgeven van een gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl
wordt zeer op prijs gesteld.
Jes Merx, publicist NMC Schijndel

