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Met deze najaarseditie van onze Nieuwsbrief informeren wij u opnieuw over de werkzaamheden
van NMC Schijndel in de afgelopen periode en de plannen voor de komende tijd.
De jaarkalender met geplande activiteiten is uitgebracht in samenwerking met het Heempark en
de Schaapskooi. De kalender vindt u onder andere op www.nmcschijndel.nl/nieuws.Graag haal ik
een drietal buitenactiviteiten aan. Op 2
september kon u onder leiding van
vlinderkenner Joep Steur in het Heempark
nachtvlinders spotten, op 15 oktober gidst
Cor Kievit u door het herfstlandschap om u
schatten van het najaar te tonen en 17
december leidt NMC gids Fia Fiers u door
de Prekers in winterse sferen. Graag zien
we u bij een van deze activiteiten.
De afgelopen periode zijn de vrijwilligers
van de verschillende werkgroepen weer
heel actief geweest. Soms zo actief dat zij
tot vrijwilliger van de week zijn
uitgeroepen. Zie verderop in de editie.
De wandelingen met o.a. vlinders in de
hoofdrol en ’t Creyspot werden goed
bezocht, net zoals de lezing over
roofvogels. Persoonlijk ging mijn van
oorsprong Limburgse hart harder kloppen
toen we met de natuurexcursie naar het
Zuid-Limburgse Camerig en Vijlen in het
Geuldal zijn gegaan. Uiteraard is hiervan
Jaarlijkse paddenstoelenwandeling in Wijboschbroek
verslag gedaan op onze website en
, algemeen directeur van Skopos
facebookpagina.
De diverse werkgroepen bezoeken ook
eenmaal per jaar een door hunzelf gekozen bestemming als werkgroepuitje. NMC Schijndel vindt
het belangrijk vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en faciliteert dit graag. Op Facebook ziet u
regelmatig wat berichtjes hierover langskomen. Ondanks de geweldige toewijding van onze
werkgroepleden komt er voor sommigen de tijd dat men het stokje wil overdragen. Met name de
Vogelwerkgroep en de Uilenwerkgroep staan open voor versterking.
Als u een vroege wandelaar bent, heeft u misschien ook Leo van de Veerdonk met de camera in
de aanslag gezien in het Wijboschbroek. Zijn vorige film was zo goed ontvangen dat er een
vervolg komt…..
Als NMC hebben wij ook onze zorgen. Samen met de Schaapskooi hebben we gemeente
Meierijstad gevraagd om actie gezien de overlast van motorcrossers en SUV-rijders die de natuur
en de wandelpaden geen goed doen. We blijven alert.
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en wel naar het uiterste zuiden. Als we na een gezellige rit bij restaurant De Rozenhof in Vijlen uit
de bus zijn gestapt heeft iedereen zin in het kopje koffie met Limburgse vlaai dat is inbegrepen in
de spotprijs van dit uitstapje. Het is prachtig weer dus strijkt iedereen neer op het zonnige terras.
Voordat we aan de wandeling beginnen wijst Rien Ondersteijn, onze onvolprezen gids, ons op het
pittoreske dal van de Geul. Dit schilderachtige riviertje vormt hier de grens met België.
Een mooi wandelpad voert ons van Vijlen naar Restaurant ‘De Smidse’ in Camerig. Onderweg
genieten we van de groene heuvels en de fraaie uitzichten. We lopen door een typisch Limburgse
holle weg waar de haag begroeid is met de heggerank. Er ligt ook een mooie oude Volmolen langs de
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route die naar hartenlust wordt gefotografeerd. In

een monumentale ruïne van een wilg zit een
distelvlinder zich op te warmen in het zonnetje en
laat zich makkelijk fotograferen. Bij ‘De Smidse’
krijgen we uitgebreid de tijd voor de lunch.
Dan vertrekt de bus naar de Sint Pietersberg in
Maastricht voor een blik op de laatste afgraving.
Hier wacht een teleurstelling omdat het terrein
sinds 2 dagen voor het publiek is gesloten. Er zit
niets anders op dan een wandeling door een
hellingbos of langs een meertje. De inspanning
van de wandeling wordt beloond met een mooi
uitzicht over een dal. In het meertje buitelen
dikke karpers over elkaar heen.
De reis terug verloopt voorspoedig; onze
voorzitter Karina bedankt Rien en Jes voor het organiseren van de trip en de leden voor hun deelname. Ze nodigt allen uit
om ook volgend jaar weer mee te gaan.
Voor een fotoreportage ga naar: http://www.nmcschijndel.nl/nieuws/fotogalerij/
en kies dan voor de Fotogalerij Natuurexcursie 2017.
Jes Merx en Rien Rijken

Werkgroep KLE houdt de Schijndelse natuur in het gareel
Een greep uit de veelzijdige werkzaamheden van de werkgroep
KleineLandschapsElementen

Bij het Koninginnebos werden de populieren in de weitjes
opgekroond. Dit is ook gebeurd in het Wijboschbroek.

Jaarlijks enkele keren terugkerend is het onderhoud van de
verschillende wandelroutes. De ommetjes,
wandelknooppunten en de routes van SBB. Totaal maar liefst
dik 90 kilometer.

In het Heempark was ook werk aan de winkel, met name de
sloten werden daar van alle riet ontdaan.

Onlangs is er weer een begin gemaakt met het verwijderen van
opslag bij poel Buitenhagen.

In de poelen mag volgens de flora- en fauna-kalender pas vanaf 1 september worden gewerkt. Dat worden de klussen voor
de komende 6 weken.
Jos van de Westerlo, coördinator KLE
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De Florawerkgroep bezoekt kasteeltuin Neerrijnen
Het jaarlijkse uitstapje van de
Florawerkgroep van NMC Schijndel
ging dit jaar naar kasteeltuin
Neerijnen en kasteel
Waardenburg. Om 10 uur
vertrekken we met de voltallige
werkgroep in het busje van Gerard
te Dorsthorst en de auto van Rien
Ondersteijn richting Neerijnen.
De eerste stop is het Stroomhuis
van Neerijnen, waar we genoten
van koffie/thee en wat lekkers. Het
Stroomhuis is in 1951/52 gebouwd
door PGEM voor de
elektriciteitsvoorziening van de
Tieler- en Bommelerwaard. Na
1987 is het gebouw gerestaureerd
en in gebruik genomen als
cultureel centrum. Het wordt
beheerd door Het Geldersch
Landschap.
Daarna wandelen we naar
Kasteeltuin Neerijnen, gelegen
naast een mooi bijzonder oud kerkje. De kasteeltuin wordt onderhouden door vrijwilligers.
De tuin omvat een mooie oude kas, veel soorten planten en bloemen, een moestuin en een kippenhok. Bijzondere planten
waren: Gele Kamille, Kleine Pimpernel, Bosrank, Gevlekte aronskelk, Ijzerhard, Zomerfijnstraal, Grote klit en diverse
muntsoorten. Verder ook oude groentesoorten zoals Schorseneer, Snijkool en Rammenas.
Onze Florawerkgroep heeft er flink wat plantenkennis op kunnen doen, maar we snoepten ook van de heerlijke bramen en
frambozen.
Na het bezoek aan de kasteeltuin bezoeken we het nabijgelegen huis Neerijnen dat dienst doet als gemeentehuis en
wandelen we terug naar het Stroomhuis waar we genieten van een heerlijke lunch.
Tot slot brengen w e een bezoek aan kasteel Waardenburg. Helaas is het kasteel gesloten voor publiek en moeilijk
zichtbaar door omringende begroeiing, maar de bramen waren lekker.
Tevreden rijden we rond 16.00 uur weer huiswaarts.
Rien Rijken

NMC zomerwandeling in ’t Creyspot
De geplande wandeling op landgoed De Denneboom ging niet door vanwege achterstallig onderhoud van de wandelpaden,
maar het alternatief was geweldig. Natuurlijk mede dankzij de goede opkomst van zoveel belangstellenden en het
uitstekende wandelweer.
Gele aardappelbovist

Eekhoorntjesbrood

Fopzwammetjes
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Via een onverharde toegang kwamen we bij de
Stokkapel en de Koortsboom. Ooit stond hier
een heilige eik waarin lapjes werden gebonden
en de patiënt zeven keer om de boom heen
kroop en tot Maria bad om genezing. Deze
traditie is hier nog actueel gezien de nieuwe
lintjes aan de boom en de briefjes bij Maria.
We hebben verschillende paddenstoelen
gezien: bovisten, boleten en zwammen.

Op het door Staatsbosbeheer afgeplagde gebied stonden ook veel bijzondere planten, zoals warkruid (duivelsnaaigaren),
zonnedauw en moeraswolfspoot. Ook werd nog een halvemaanzweefvlieg gespot.
We vervolgden onze wandeling over ’t Creyspot, een uniek stukje Schijndelse hei dat mooi in bloei stond. Tot onze
verrassing bloeiden er tientallen klokjesgentianen.
Zonnedauw

Klokjesgentiaan

Ananasgal

Tegenover ’t Creyspot ligt in een weiland een mooie niervormige poel, die door Staatsbosbeheer is aangelegd in het kader
van de biodiversiteit. Daarin ontdekten we de krabbescheer, nog maar een paar planten maar die kan zich snel uitbreiden.
We hebben toch nog een klein stukje over het landgoed gelopen, speciaal om de ananasgal te zien die op bijna alle
zomereiken zit.
Iedereen heeft volop genoten van de fijne wandeling door de mooie natuur.
Jeanne van Esch, coördinator Voorlichting en Educatie

De vogelwerkgroep in het Achterste Hermalen
In 2016 is de Vogelwerkgroep begonnen met de inventarisatie in het Waterwingebied en het Achterste Hermalen, een
bijzonder rijk vogelgebied. Voor het onderzoek werden de SOVON normen gehanteerd. In het gebied zijn niet alleen
patrijzen en fazanten gezien, maar bv. ook de spotvogel.
In 2017 is het Waterwingebied/Achterste Hermalen voor de tweede keer geïnventariseerd en met 56 soorten hebben wij
een mooi resultaat bereikt. Tevens zegt het iets over de potentie van dit gebied. Door de verschillende
landschapselementen die hier zijn ontstaan is het voor veel vogels een plek om te foerageren en te broeden.
Volgend jaar gaan wij voor de laatste keer dit gebied inventariseren en hopen dan nog meer vogels te kunnen spotten.
Graag wil ik Harry Verhagen, Henk Sterks, Broer en Mark van de Brand, Peter Pennings en Marc van Schayk bedanken voor
hun inzet en enthousiasme.
Omdat de zanglijster door het hele gebied is te horen met zijn geweldige zang voeg ik een foto toe.
Ton Voorn , coördinator Vogelwerkgroep
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Vrijwilliger gezocht voor de
Vogelwerkgroep
Ton Voorn zoekt een opvolger, iemand uit de
vogelaarswereld die gebieden rond Schijndel met een
vogelwerkgroep wil inventariseren en hiervan verslag
wil doen aan NMC en SOVON. Natuurlijk wordt je eerst
goed ingewerkt door Ton en staat een enthousiaste
groep vogelaars klaar om het werk samen met jou te
doen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ton
via:
tel 073-5475480 of per email naar
eaenpvoorn@ziggo.nl
Namens Ton Voorn , coördinator van de Vogelwerkgroep

Lezing over roofvogels door Jan-Willem Hermans
De presentatie over roofvogels in 't Spectrum op 27 juni trok veel belangstelling; bij
aanvang van de lezing zat de zaal vol. Jan-Willem Hermans bezorgde de vele aanwezigen een zeer interessante en
onderhoudende avond. Als fervent vogelspotter en natuurvorser kregen de bezoekers in één avond een volledig overzicht
van de in Nederland aanwezige roofvogels, of beter gezegd: stootvogels. De vogel is namelijk geen rover in de betekenis
die we er in het algemeen aan hechten, maar stoot of stort zich op zijn prooi. We kennen de vogels die vooral overdag
actief zijn en de vogels die zijn toegerust om vooral in het (schemer)duister te jagen.
Tot de eerste groep horen de sperwers, de haviken en de valken; tot de tweede behoren de uilen. Jan-Willem vertelde
daarna van iedere volgelgroep kenmerken op gebied van lichaamsbouw, jachtmethode, nestvorm en broedgedrag,
kenmerkende roep, vindplaatsen en aanwezige aantallen. Steeds blijkt dat de natuur altijd weer passende oplossingen
vindt.
Wat opvalt: veel vrouwtjes zijn groter dan hun mannetjes en de grootte van
de prooi is dan navenant.
Grote stootvogelsoorten kunnen naast de kleinere leven omdat zij op
verschillende maten prooi jagen. Veel voedsel in de omgeving zorgt voor grote
nesten, weinig voedsel voor klein of geen broedsel. Jongere vogels trekken er
meer op uit (zwerven), oudere vogels blijven vaker als standvogel in een
gebied.
We leerden over de jachtmethoden en de slimme aanpassingen in
lichaamsbouw. Verrassend was de snelheid van de valken met een duikvlucht
tot wel 240 km per uur.
Wat zwaardere dieren hebben grote vleugels, maken gebruik van thermiek om
op te stijgen zoals de buizerd. Een torenvalk zien we biddend loeren op een
muis. Gemiddeld blijkt slechts één van de tien pogingen een prooi op te
leveren.
De uilen kunnen met hun ogen alleen naar voren kijken maar kunnen de kop bijna geheel rond draaien. De ogen zijn zo
groot om het weinige schemerlicht toch te kunnen opvangen.
Alle stootvogels hebben een zeer nuttige functie en zijn een
onmisbare schakel in het biologisch evenwicht. Maar er zijn ook
altijd wel spanningen wanneer je de ruimte met elkaar moet
delen….. bijvoorbeeld de postduivenmelkers die niet blij zijn als
een slechtvalk juist zijn nest in de buurt heeft en het oog laat vallen
op die mals gevoerde postduiven!
Wil je ze vinden… kijk dan vooral naar de grond (uitwerpselen,
braakballen) om daarna pas de blik naar boven te werpen.
Wat ook boeiend was te vernemen… hoe je de vogels in hun vlucht
kunt herkennen, en welk geluid ze voortbrengen. Tevens gaf hij
nog aan hoe de mens helpt bij het in stand houden van de
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vogelstand. Met name door het plaatsen van geschikte nestkasten op de juiste plek. Dat heeft een grote bijdrage geleverd
aan de stootvogelstand op dit moment.
Jan-Willem toonde zich die avond een ware leermeester, iemand met veel kennis van zaken , hart voor het onderwerp, en
het vermogen dit boeiend over te brengen.
Jeanne van Esch

Nestkastjes bouwen met de kinderen van BSO ‘De Plu’
Bij kinderopvang De Plu wordt met diverse activiteiten genoten van de start
van het voorjaar. Op donderdag 9 maart gingen de kinderen van BSO De
Toverbal met hamers en verf aan de slag om de natuur een handje te helpen.
Onder begeleiding van vrijwilligers van de werkgroep Educatie bouwden de
kinderen zelf vogelhuisjes. ‘In de nestkastjes die we gaan bouwen kunnen
koolmezen en pimpelmezen een nestje bouwen’, zo legde Henk van Oorschot
van uit. Na verdere uitleg over de vogels en de bouw van de nestkastjes,
timmerden de kinderen met veel plezier en volle concentratie de nestkastjes
in elkaar. De kastjes werden geschuurd en geverfd in bonte kleuren. Aan het
eind van de middag gingen ze trots en met een mooi nestkstje naar huis. Ook
bij de BSO werden een paar vogelhuisjes opgehangen.

Rondje Heempark de Blekert in de zomer
Ik liep op de themaexcursie in juli met een groepje mensen een rondje langs de diverse landschapselementen, waarbij we
tegenover de blokhut als eerste het stukje beemd overstaken. De eerste grote pimpernellen stonden in knop, de
donkerrode bloemblaadjes schemerden al voorzichtig door de groene bloemknoppen. Het zal nog wel een jaartje of zo
duren voor deze planten manshoog zijn, compleet men hun prachtige scharlakenrode kogelronde bloemen. Deze
pimpernellen zijn de eerste van een nieuwe generatie, want drie jaar geleden hebben we het stukje beemd afgeplagd, om
de begroeiing een duwtje in de goede richting te geven. Daarbij is destijds een mengsel ingezaaid van de Cruydthoeck uit
Groningen, speciaal samengesteld voor de natte omstandigheden van een beemd-hooiland. Nu, drie jaar later, zie je
voorzichtig de eerste typische beemdplanten tevoorschijn komen. We lopen een stukje langs de oever van de
salamanderpoel, op zoek naar interessante
nieuwkomers in de beemdflora. De oevers zien er
mooi uit, glooiend, en bezaaid met vooral
laagblijvende moerasplantjes. En warempel, na
enig speurwerk ontdekken we een nieuwe
orchidee; een kleine moeraswespenorchis steekt
fier zijn bloemen boven de oevervegetatie uit,
een juweeltje om te zien! Er worden macrofoto’s
gemaakt, en dan valt pas op hoe treffend deze
inheemse orchis lijkt op zijn grote neven uit
de tropen, in de tuincentra als kamerplant
verkocht worden. Hopelijk is deze pionier een
voorbode voor een mooie vegetatie langs onze
poel…
Aangekomen op het stukje duin, in het openbare
gedeelte, verbazen we ons opnieuw over de
diversiteit van de begroeiing: het pad verdeelt
het “duin” in twee delen, een laag en een hoog
Moeraswespenorchis
stuk. De rietorchis is een heel eind uitgebloeid,
maar ze staan er indrukwekkend bij met forse
bloeistengels, behangen met dikke zaadknoppen. Ongelooflijk dat op een openbaar terrein zo’n kwaliteit aan begroeiing is
ontstaan; een bonte mengeling van orchideeën, bevertjes, knoopkruid, beemdooievaarsbek, honingklaver, blaassilene,
marjolein, en de lijst kan ik gemakkelijk nog veel langer maken! We maken de ronde via het bos verder af, en zien dat de
struiken van het aangelegde vlinderbiotoop het goed doen. Ze zorgen voor een echte struik-etage in het bos, erg belangrijk
voor de variatie in leefomstandigheden, vooral voor de vlinders.
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Via het broekbosje komen we bij het nieuw aangelegde
hooiland voor solitaire bijen, en daar komen de eerste
zaailingen tot bloei: het kaasjeskruid en de
teunisbloemen vormen de hoofdmoot, maar we zien veel
jonge plantjes die waarschijnlijk pas volgend jaar zullen
bloeien.
En natuurlijk kunnen we het niet laten om even een blik
te werpen in het bezoekersgedeelte van de
vleermuizenkelder. Nadat we het spotlichtje op het
plafond aanklikten, hing daar zomaar een
grootoorvleermuis, perfect in slaaphouding zoals tijdens
de winterperiode. Zou-die zich vergist hebben? Deze
kleine kamer is niet geschikt voor een lange winterslaap,
daarvoor schommelen de omstandigheden teveel. Maar
heb je in de zomer wel zo’n stabiel milieu nodig? Dan ga
je toch zeker ook een keertje aan de andere kant van de
muur een powernap uitproberen? En al helemaal als je
het volste vertrouwen hebt in de goede wil van de
mensen van de Blekert….
Anton Hellings.

Nieuws van de uilenwerkgroep
Nu de vakantie achter de rug is en de uilen afscheid van hun jonkies hebben genomen is het voor ons de tijd om wat
resultaten bekend te maken.
Bosuilen
8 broedparen
32 eieren
24 jongen
Kerkuilen
11 broedparen 55 eieren
34 jongen
Steenuilen
31 broedparen 128 eieren
76 jongen
De afbeeldingen zijn van links naar rechts in volgorde van bovenstaande opsomming.

Of het jaar goed of matig is geweest is niet te zeggen, daar zijn geen criteria voor. Maar we kunnen wel zeggen dat het
uilenbestand in Schijndel op pijl blijft en daar gaat het tenslotte om.

Oproep voor uilenliefhebbers
De uilenwerkgroep Schijndel begint in maart weer met de controle van de bosuilenkasten, daarna zijn de kerk- en de
steenuiltjes aan de beurt.
Om onze groep uit te breiden zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij een handje willen helpen.
De werkzaamheden zijn: het bij de kasten klimmen via een ladder, eventueel het schoonmaken hiervan en het ophangen of
repareren van nieuwe kasten (altijd gezekerd volgens de geldende normen) en altijd samen met de coördinator.
Hebben wij uw interesse geraakt, meld je dan bij de coördinator Addie v/d Heijden
64uwgs@kpnmail.nl Telf. 0612617647
of bij Mario Gevers: mariogevers.mg@gmail.com Telf. 0613410259.
Addie van der Heijden, namens de Uilenwerkgroep
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Succesvolle vlinderwandeling
En geluk hadden we …. terwijl Joep juist verteld had over de ‘junidip’ voor vlinders en je er dus niet al teveel van verwacht
blijkt het tegendeel. Al snel vloog Joep van de ene kant van het pad naar de andere en riep dan de deelnemers bij elkaar
om de soorten te bekijken en de bijzonderheden er over te vertellen. Van onkruidbladrollers tot grijsbandspanners, en van
donkere marmeruiltjes tot de sneeuwwitte vedermotjes. ‘Kom mensen dit is een bijzondere….de oranje iepentak… een
mannetje…. en dáár het vrouwtje, die is lichter, zie je ‘m?’.
Op de terugweg kwamen twee klappers op de vuurpijl: een hoornaarvlinder die zojuist uit zijn hol was gekomen, op zoek
naar een vrouwtje met maar één opdracht: zorgen voor voortplanting om daarna het leven te laten. Hoe mooi en cru
tegelijk! Daarna ook nog een bonte bessenvlinder. Joep kon zijn geluk niet op en dat werkte aanstekelijk. Nooit eerder zag
hij in juni zoveel soorten. De afbeelding van links naar rechts zijn van de hoornaarvlinder, de bonte bessenvlinder en van de
iepentakvlinder
We hebben Joep na afloop hartelijk bedankt voor deze mooie ontdekkingstocht.
Henk van Oorschot

Florawerkgroepen Meijerijstad gezamenlijk naar ‘t Hurkske
Nu de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn samengevoegd tot de gemeente Meijerijstad nodigt Karin
Koppen, secretaris van IVN Veghel, de Floragroepen van NMC Schijndel en IVN Rooi uit voor een wandeling in ’t Hurkske in
Veghel in de buurt van Gemert. Op woensdagavond 28 juni komen de natuurorganisaties bij elkaar om gezamenlijk naar de

bijzondere planten te gaan kijken, zoals kruipend moerasscherm, moeraswolfsklauw, klein zomergroen, waterpostelein,
vlottende bies, en pilvaren. De afbeeldingen zijn van de in cursief genoemde planten.
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De weergoden zijn ons gunstig gezind en de 2,5 uur
durende wandeling gaat eerst door gemengd bos om bij
een prachtige poel uit te komen, het Rauwven. Als we
langs lopen zien we de groene kikkers in het water
springen. De zeldzame knoflookpad die hier eens werd
uitgezet laat zich echter niet meer zien. In het gebied zijn 3
extra poelen aangelegd in het stroomgebied van de Aa die
zorgen voor verrijking van flora en fauna in dit mooie
stukje natuur.

NACHTVLINDEREN IN HEEMPARK DE BLEKERT
Op zaterdag 2 september rond 19.00 uur was alles klaargezet om om half 9 te beginnen. Het is windstil en weinig bewolkt
maar de temperatuur is aan de lage kant. Er kwamen al snel enige bezoekers. In totaal waren we met 9 geïnteresseerden. De
bezoekers waren zeer geïnteresseerd en betrokken. Om half negen gingen de vlinderlampen aan en al snel kwamen de
eerste nachtvlinders. Joep kent alle vlinders bij naam, zowel de wetenschappelijke naam als de Nederlandse naam. Hij vangt
verschillende soorten in een doosje om ze daarna los te laten. In het doosje kun je ze dan goed bekijken. Elke vlinder wordt
bekeken, gefotografeerd en gedetermineerd. Er werden 20 soorten nachtvlinders gespot.
De nachtvlinders worden onderverdeeld in
Spanners, uilen, lichtmotten, spinneruilen, bladrollers, prachtvleugeltjes en schietmotten.
Onderstaande afbeeldingen zijn van links naar rechts: de vierbandspanner, de huismoeder (uil) en de buxusmot (lichtmot)
die tot groot verdriet van veel tuinbezitters aan een opmars bezig is.

Het koelt vrij snel af en daardoor komen er geen nachtelijke bezoekers meer bij. Om half elf zijn ook onze gasten zodanig
afgekoeld, dat ze huiswaarts gaan. We besluiten om de lakens op te ruimen en te stoppen. Joep had in totaal 20
verschillende soorten nachtvlinders opgemerkt, waaronder spanners, uilen, spinneruilen, bladrollers, prachtvleugeltjes,
lichtmotten en schietmotten. Opvallend was de aanwezigheid van de buxusmot. Twee jaar gelden was er geen enkele en nu
zeven. In Schijndel zal nog veel buxus geruimd worden!
Het was een leerzame, inspirerende avond vooral door de deskundige leiding van Joep.
Jeanne van Esch

Nieuws vanuit de Schaapskooi Schijndel
In april, na de lammerperiode konden we 140 lammeren tellen. In twee weekenden in april zijn de lammetjes
knuffelzondagen weer druk bezocht waar vooral de jeugd weer van genoten heeft. Half mei zijn de schaapscheerders weer
druk geweest om onze schapen van hun vacht te ontdoen. Op de zondag daarna zijn de vachten van de laatste tien schapen
nog met een uitvoerige demonstratie en uitleg voor het publiek geschoren. De vachten zijn voor € 5,- te koop aangeboden en
al tijdens dit eerste weekend werden er veel vachten verkocht.
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Ook werden in de maand mei onze Drentse heideschapen en de Schoonebeeker op hun raszuiverheid gekeurd.

Daarna is door het bestuur besloten om met enkele rassen van raszuiver door te fokken naar stamboek schapen!
Onze vrijwilligers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met allerlei vernieuwingen. Dit heeft geresulteerd in:

een schapenknuffelweide bij de fruitboomgaard

een kruidentuin die opnieuw is ingericht

een natuurlijke klautertuin voor de kinderen

een bijentuin bij een nieuw aangelegde poel ingericht met bijenvriendelijke planten

in een wolwerkplaats

een plaats voor de hobbybrouwers van Het Hopbelleke in de Hop-est

bovendien wordt momenteel nog gewerkt aan prachtige grote nieuwe kippenhokken.
Daarnaast is er een nieuw educatieprogramma voor de scholen ontwikkeld en wordt er een nieuwe website gebouwd.
We kunnen dus stellen dat het op de Schaapskooi bruist van activiteiten die deze locatie ongetwijfeld nog aantrekkelijker
gaan maken voor het publiek.
Vanuit het bestuur wordt nog hard gewerkt aan de oprichting van diverse werkgroepen die voor de organisatie en exploitatie
van de Schaapskooi van belang zijn. Ook ondertekent het bestuur van Stichting Schaapskooi Schijndel een overeenkomst met
de nieuwe horeca-exploitanten op de Schaapskooi: de huidige exploitant (Stichting SUN) zal per 1 oktober het stokje
overdragen. In de zomer zijn gesprekken gevoerd met kandidaten wat heeft geleid tot een overeenstemming die tijdens het
Hopoogstfeest zal worden bekrachtigd. Dan zullen ook de namen van de nieuwe exploitanten bekend gemaakt worden en
wat hun ambities zijn.
Heeft u belangstelling om opgeleid te worden als schaapherder of als vrijwilliger op de Schaapskooi te werken dan kunt u
zich aanmelden via info@schaapskooischijndel.nl
Kees Cornelissen, Stichting Schaapskooi Schijndel

