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Beste leden van NMC
Schijndel. In dit
voorwoord van onze
voorjaarsnieuwsbrief wil
ik u meenemen in de
ontwikkelingen van
afgelopen periode en de
activiteiten die op stapel
staan. In de voorbije
winterperiode hebben
we weersextremen mee
mogen maken met
gevoelstemperaturen die
Op zoek naar Wildsporen
enorm aan uitersten
onderhevig zijn geweest.
28 Februari is niet alleen
de koudste dag van deze
maand geweest, maar zelfs de koudste 28 februari sinds de metingen in Eelde in 1906
begonnen! En een paar dagen later, nadat een laagje sneeuw alweer gesmolten is, zit ik heerlijk
in het zonnetje in mijn tuin te luisteren naar wat zinggrage vogels. Het kan verkeren. Zo
wisselend als de temperatuur zich kan gedragen zo afwisselend is ons programma voor het
komende jaar. De nieuwe evenementenkalender (zie ook de website van NMC Schijndel) is
alweer een tijdje klaar en een paar onderdelen zoals een lezing over composteren i.s.m. Velt en
een wandeling spoorzoeken met Henk Sterks zijn goed bezocht en zeer gewaardeerd. Onze
vrijwilligers hebben zich ingespannen een mooi en afwisselend programma vast te stellen
waarbij ook de samenwerking met de Schaapskooi en het Heempark zijn bestendigd.
Als voorzitter van onze vereniging was de ALV van jongstleden een mooie gelegenheid te
presenteren wat de diverse werkgroepen en het bestuur het afgelopen jaar allemaal hebben
gedaan. Ik verwijs u graag naar het jaarverslag 2017 voor details. Een van de mooie aspecten
van de ALV is dat er door de leden ter plekke ideeën worden aangedragen. Zo zijn er goede
suggesties gedaan voor de besteding van het nog beschikbare budget van het vlinderproject en
leuke alternatieven aangedragen voor de kerstborrel. De kerstborrel willen we graag anders
gaan invullen qua tijdstip en vorm omdat december een heel drukke maand is en we toch zo
veel mogelijk vrijwilligers willen bedanken. Mocht u ook tips hebben voor het bestuur: we
onderzoeken elk idee, zolang dit past in de doelstelling van de vereniging.
Uiteraard hebben we dit jaar een excursie; deze staat gepland op zaterdag 9 juni
Gewoontegetrouw is de organisatie in handen van Jes Merx en Rien Ondersteijn. En ook bijna
traditie is dat Rien de bestemming nog even geheim houdt. Spannend!…Wordt vervolgd! Op de
goed bezochte ALV waren als speciale gasten drie MBO studenten aanwezig, die als stagiaires
bij de Schaapskooi werken. Verder mochten we bloemetjes uitdelen aan jubilarissen. Deze keer
liefst 4 boeketten, waarvan we er twee ter plekke hebben mogen uitreiken aan: mevrouw
Goossens Biemans en meneer Remery. Erelid M. Pijnenburg stuurde een mooie en
waarderende mail en de familie Vos was helaas verhinderd maar mag op een ander tijdstip een
bloemetje verwachten.
Noteert u ook: 9 april . Dan is de première van de nieuwe film van Leo van de Veerdonk in het
Spectrum. Onderwerp is de Natuurbeleving in het Wijboschbroek. Leden hebben bij het
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bezoeken van deze film voorrang!
En u mag nog meer filmisch materiaal verwachten. Op dit moment leggen we de laatste hand aan de link met 20 Skon
Skendel films van Anton Helling en Leo van de Veerdonk. Deze lokale natuur- en cultuurverslagen hebben niets aan
actualiteit ingeboet en zijn zonder meer het opnieuw bekijken waard.
Tot slot, moet ik een oproep opnieuw plaatsen. Onze Vogelwerkgroep is dringend op zoek naar een coördinator. Weet u
iemand die de vogelkijker van Ton Voorn wil overnemen. Neem dan contact met ons op. Het zou zo ontzettend zonde zijn
als we geen coördinator meer zouden hebben!
We houden het groen en houden de vogels graag in de lucht.
Karina Tribels, voorzitter

Heempark De Blekert
Het staartje van winter 2018

Rond de kerst dachten we er nog met een sisser van af te komen; een kwakkelwinter, veel regen, mist en grijze dagen…
Maar toch stak daar ineens een storm op die we in dertig jaar niet over ons heen hebben gehad, met alle gevolgen
vandien: niet alleen veel schade in het buitengebied, maar ook behoorlijk wat omgewaaide bomen in het heempark. We
zijn tot op de dag van vandaag nog bezig met het opruimen en zagen van ontwortelde en/of afgebroken bomen.
Dat heeft wel zijn impact op het aanzicht van de Blekert; de monumentale eik achter de blokhut is niet meer zo majestueus
als voorheen; hij is in de lengte gehalveerd door de storm, en heeft nu het uiterlijk van een kapstok (zie foto). We hopen
dat-ie met deze handicap toch nog een aantal jaren meekan. In ieder geval ontstaat er nu weer een nieuwe situatie met
meer licht en lucht in het bos, dus we zullen maar uitgaan van de Cruyff-uitspraak “elk
nadeel heb z’n voordeel”…
In elk geval is de vleermuizenkelder ongehavend uit de strijd gekomen, hoewel het nog
wel efkes spannend was: een grote spar is over de hoofdingang heengevallen, en heeft
de bekabeling van de camera’s in de vleermuizenkelder meegetrokken. In hoeverre alles
nog werkt, moet nog onderzocht worden. De telling ging gewoon door, en onder leiding
van Gerard van Leiden vonden we vier grootoren, diep in winterslaap, verstopt in de
voegen van de muur (zie foto). Dus de grootoren hebben weinig meegekregen van de
razende storm…
Nu de maand maart weer is aangebroken, en de thermometer weer voorzichtig boven
het vriespunt uitklimt, steken de eerste voorjaarsplanten weer hun kopje boven de
sneeuw.(zie foto) In de houtwal ziet het alweer mooi fris groen op de bodem, want het
daslook weet dat het tijd wordt om uit te lopen. Ook al is het koud, de daglengte blijkt
toch een zwaarwegende factor te zijn, en de geurende bladeren komen tegen de
verdrukking in dapper naar boven. We zijn er klaar voor, laat de lente maar komen!
Anton Hellings, voorzitter Heempark De Blekert
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Florawerkgroep ontdekt bijzondere planten
De afgelopen jaren heeft de Florawerkgroep een aantal bijzondere planten ontdekt in het Schijndels Landschap. Ze zijn
gevonden in de gebieden: het
Kraaienenspot, de Prekers en langs
de Zuid Willemsvaart in de buurt
van de Nieuwe Molenheide. Deze
wilde planten zijn zeer zeldzaam en
staan allemaal op de Rode lijst.
In de Prekers heeft Jes Merx in
2013 de Zwartblauwe Rapunsel
ontdekt; een prachtig exemplaar
dat langs het wandelpad stond.
Vanwege de bloeiwijze wordt deze
plant ook wel spinnekop genoemd.
De Zwartblauwe Rapunsel is zeer
zeldzaam en komt in Brabant nog
maar op drie plaatsen voor.
Gelukkig is enkele jaren geleden de
Zwartblauwe Rapunsel opnieuw
uitgezaaid in de Prekers door
Floron en Staatsbosbeheer. Rien
Ondersteijn heeft daarvoor
gedurende enkele weken stuifmeel
verzameld en dit aangebracht op
de stampers. FLORON heeft het
Kas in Amsterdam met zaailingen van de Zwartblauwe rapunzel
zaad opgevangen in zakjes en daarna uitgezaaid in
de kas in Amsterdam ( zie foto hiernaast). Zo zijn er duizenden plantjes opgekweekt; een aantal is overgeplaatst op
geschikte plekken in de Prekers. En dat leverde een mooi resultaat op! NMC zorgt mede voor het onderhoud van deze
zaaiplekken.
Een heel bijzonder natuurgebied in Schijndel is het Kraaienspot ofwel ’t Creijspot dat grenst aan het landgoed Denneboom.
Daar groeien al vele jaren de zeldzame planten: Duivelsnaaigaren, Moeraskartelblad, Zonnedauw en Klokjesgentiaan. Deze
bijzondere planten hebben weer ruimte op het heideveldje gekregen dankzij de inzet van de NMC-vrijwilligers. Door zelf
zaad uit te strooien is het gelukt om de Klokjesgentiaan voor het gebied te behouden. Afgelopen zomer is er zelfs de
Parnassia ontdekt. Dit is een plant van ongeveer 15-30 cm hoog met een sierlijk wit bloemetje. Zoals Joep Steur al
opmerkte in het Vlinderboek: De Kraaienspot is groots in zijn kleinheid.
Ook met de ontdekking van de Amsinckia langs het Duits lijntje is een bijzondere plant aan de Schijndelse flora toegevoegd.
Tot slot hebben we twee bijzondere planten ontdekt langs de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Nieuwe Molenheide, de
Bijenorchies en de Goudbes (zie onderstaande foto links en de Amsinckia rechts).
Wij hopen dat door onderhoud van deze gebieden bezoekers kunnen blijven genieten van deze zeldzame planten in onze
schaarse natuur, die onder zware druk staat van onze economie.
Rien Rijken/Rien Ondersteijn, namens de Florawerkgroep
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LEZING GEZONDE BODEM EN COMPOSTEREN
Op 8 februari organiseerde NMC Schijndel in samenwerking met “Velt, samen eco actief” een lezing over een gezonde
bodem en composteren.
Deze lezing voldoet aan alle voorwaarden die van een werkgroep Voorlichting en Educatie van een natuurvereniging
kunnen worden verwacht.
Minke Geven gaf voor een goed gevulde zaal een duidelijk beeld van het grote belang van een gezonde bodem vol
bacteriën, schimmels, beestjes die samenwerken en zorgen voor gezonde planten en dus ook gezond voedsel.
In een gezonde bodem kunnen planten de voedingsstoffen opnemen die ze nodig hebben om een gezonde weerstand op
te bouwen: als ze afweerstoffen kunnen aanmaken kunnen ze zich beschermen tegen ziekten en plagen.
Kunstmest zorgt voor snelle groei, maar zwakkere planten.
De mens kan hier zelf wat aan doen:
-Kies bewust welke planten je waar teelt.
-minder of niet ploegen
-groenbemesters in de winter
-grond niet braak laten liggen
-geen chemische meststoffen
-zorg voor voldoende mest, stro, compost
-zorg voor heel veel soorten leven op en rond het land: diversiteit.
Ook gaf Minke veel praktische tips bij het maken van een composthoop in de tuin.
De MANGO-regel blijft ons bij:
M engen: bruin en groen (koolstof en stikstof)
A fdekken
N at maken
G rote hoop maken
O mzetten
Uitgebreide informatie vind je op de website
http://www.nmcschijndel.nl/assets/ee_images/uploads/common_files/
GEZONDE_BODEM_EN_COMPOSTEREN.pdf
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Bijzondere waarneming van de Vogelwerkgroep
Tijdens het inventariseren van het Waterwingebied van Brabantwater
hebben de leden van de Vogelwerkgroep de Sprinkhaanrietzanger
(Locustella naevia) ontdekt. Deze zeer schuwe vogel krijg je bijna nooit te
zien. De vogel leeft in moerassig gebied en zingt vanuit de verborgenheid.
Het geluid is onmiskenbaar, een langgerekt monotoon trillertje, alsof er
een wekkertje afloopt. Dit geluid kan de vogel minutenlang volhouden.
De Sprinkhaanrietzanger is in Nederland een zomergast uit Afrika en
verschijnt hier eind mei om te broeden om vervolgens midden augustus
weer te vertrekken. Het is een vogeltje met zwaar gestreepte olijfbruine
bovendelen, een vaag wenkbrauwstreepje en lichte buik, waarop soms
wat onduidelijke vlekjes.
De sprinkhaanrietzanger

De Vogelwerkgroep van NMC Schijndel zoek is nog steeds zoekende
Ton Voorn, de coördinator van onze Vogelwerkgroep, zoekt een opvolger:
iemand uit de vogelaarswereld die gebieden in en rond Schijndel met een vogelwerkgroep wil inventariseren en hiervan
verslag wil doen aan NMC Schijndel en aan SOVON.
Natuurlijk word je eerst goed ingewerkt en staat een enthousiaste groep vogelaars klaar om het werk samen met jou te
doen.
Jaarlijks bekostigt NMC een uitstapje van de Vogelwerkgroep naar een bijzonder natuurgebied, zoals de foto laat zien.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ton
Bel telefoonnummer 073-5475480 of stuur een email naar eaenpvoorn@ziggo.nl

Winterwandeling in de Prekers
Zondagochtend 17 december hebben we met Fiers een mooie wandeling gemaakt door de Prekers.
Het was prachtig weer. De zon scheen op de bevroren graspollen en toverde “diamantjes” op de velden en in de takken.
Meteen bij de start zagen we een aantal patrijzen door de wei lopen. De dag kon niet meer stuk. Fia wees ons op de
knoppen van de zwarte els, van de hazelaar en van de wilgen. We zagen al wilgenkatjes. Zelfs in de winter is de Prekers een
prachtig gebied. Om 12.00 uur werd onze wandeling afgesloten. Met dank aan Fia,
Jeanne van Esch, coördinator Voorlichting en Educatie.
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Griendje aan Ben Peeterspad

De Werkgroep KLE heeft een nieuwe
naam:
Werkgroep Schijndels Landschap, een
mooie en toepasselijke naam sinds de herindeling. De
wandelaar of fietser in Schijndel zal zeker opmerken dat de
natuur in Schijndel er verzorgd uitziet.
Een opsomming van alle werkzaamheden sinds het afgelopen
jaar zou de halve nieuwsbrief in beslag nemen, dus beperken
we ons tot enkele wetenswaardigheden.
Zo hebben we het in slechte staat verkerende griendje aan het
Ben Peterspad samen met eigenaar Staatsbosbeheer bekeken
en een onderhoudsplan besproken. Inmiddels is de helft afgezet en op bossen gelegd ten behoeve van zinkstukken. De
andere helft blijft staan tot volgend jaar, geeft dus nog beschutting voor de reeën. De slechte stukken waar voornamelijk
bramenstruiken groeien worden opnieuw aangeplant.
Een ander griendje van Staatsbosbeheer aan de Baksdijk (zie foto hiernaast) is inmiddels ook afgezet en levert wilgentenen
voor vlechtschermen in de schuilhut van de volkstuin aan het Plein.
De storm heeft ons ook behoorlijk wat werk opgeleverd. Als snel werd er geïnventariseerd en daarna was het zaak zo snel
mogelijk de wandelroutes vrij te zagen.
Tot slot wil ik melden dat er twee vrijwilligers zijn gestopt, Wim Rutte (gezondheid) en Bart Muskens (verhuisd).
Drie nieuwe leden zijn Leo Smulders, Harrie van Gestel en Paul Scheepers. Zij hebben inmiddels hun draai gevonden.
Jos van de Westerlo, Coördinator Werkgroep Schijndels Landschap

Hoera! … een vierling bij Schaapskooi Schijndel
Vanuit het bestuur van de Schaapskooi Schijndel kan
medegedeeld worden dat Ger van den Oetelaar per
3 april zal stoppen als voorzitter. Eind 2015 werd Ger
gevraagd als interim-voorzitter de Stichtingen Hopest Schijndel en Oud Inheemse Rassen in het
Schijndelse Landschap samen te voegen en een
financieel gezonde organisatie rondom de
Schaapskooi op te zetten. Met collega bestuursleden
Bart Claassen en Karel Swarts is dit grotendeels tot
stand gebracht aan het einde van afgelopen jaar.
Per 3 april zal Bart Claassen het voorzitterschap op
zich nemen. Ook het secretariaat blijft voorlopig nog
bij Bart. Het bestuur bestaat vanaf 3 april uit 4
personen, nl. Karel Swarts penningmeester, Kees
Cornelissen en Mark Philips als mede bestuursleden.
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Maandag 2 april (2e paasdag) zullen we “De Hoenderhof” openen. Een fantastisch kippenverblijf, door de geweldige inzet
van onze vrijwilligers tot stand gekomen. Tevens zullen we op deze dag de erkenning fokcentrum ontvangen en de
bruikleenovereenkomsten met de eigenaren van de hoenders sluiten. Op deze dag wordt ook onze voorjaarsmarkt
gehouden en kunnen weer lammetjes geknuffeld worden. Wilt u een lammetje adopteren; kijk hiervoor op onze website
www.schaapskooischijndel.nl
Momenteel zitten we volop in de lammerperiode en hebben al meer dan 110 lammetjes. Heel bijzonder is dat op 14 maart
een Kempisch heideschaap een vierling op de wereld gezet heeft. Dit is nog nooit gebeurd bij de Schaapskooi.(zie foto).
Kees Cornelissen, bestuurslid Schaapskooi Schijndel

Op zoek naar wildsporen met jager Henk Sterks
Het is een koude ochtend met een straffe oostenwind als Jager Henk Sterks de ruim 25 natuurliefhebbers, die naar de
Schaapskooi zijn gekomen, meeneemt voor een wildsporenwandeling; er zijn twee jonge kinderen bij. Door de vorst zijn er
weinig verse sporen te zien. Maar in de bevroren grond langs de Beeksche Loop zijn nog wel verschillende pootafdrukken
te vinden
Henk heeft afbeeldingen van wildsporen uitgereikt zodat de wandelaars zelf een afdruk kunnen herkennen. We ontdekken
verschillende pootafdrukken van vossen, honden, dassen en waarschijnlijk het spoor van een bever. Behalve

pootafdrukken zijn op stammetjes van struiken soms ook wildsporen te vinden, zoals van een ree die daar de bast heeft
afgeschuurd of van een bok die daar een ligplaats heeft gemaakt. Na twee uur eindigt de wandeling weer op de
Schaapskooi. Een mooie, leerzame tocht.Bart van Rooij heeft er een mooi filmpje van gemaakt.
Ga daarvoor naar: https://youtu.be/3T5Hvl-QEOA

De werkgroep Schijndels Landschap aan het knotten voor NL Doet
Alle helpende handen en de luisterende oren tijdens NLdoet tonen aan dat Nederland een vrijwilligersland bij uitstek is. Er
werd zo’n 1,5 miljoen uur extra aandacht aan een ander geschonken bij meer dan 10.000 initiatieven. Dat is toch geweldig!
Ook Jos van de Westerlo heeft zich weer aangemeld. Als zij op zaterdag 9 maart aan het werk zijn op de schapenweide bij
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de ingang van het Ommetje Smaldonk is het prachtig
weer. De opkomst van vrijwilligers is dan ook ongekend
groot.
Ze weten natuurlijk dat door Jos goed voor hen gezorgd
wordt. In de pauze is er koffie met koek en tijdens de
lunch zijn er lekkere belegde broodjes.
Bart van Rooij heeft ook hiervan een mooi filmpje
gemaakt; ga hiervoor naar:
https://youtu.be/IT1uZejVruw

Uilenwerkgroep
De Uilenwerkgroep start dit jaar pas in maart en ten tijde van het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief is hiervan geen nieuws te melden wat betreft het uilenbestand. Voor meer informatie
verwijzen we naar het jaarverslag waar nieuws en ontwikkelingen van het Uilenbestand in Schijndel
zijn te vinden.
Ook willen we niet nalaten te vermelden dat een trotse Addie van der Heijden als vrijwilliger van de
week in DeMooiSchijndelkrant stond.

Ledenbestand
Per 31-12-2017 telde onze vereniging 181 leden. We zijn weer gegroeid, een teken dat we een gezonde en actieve
vereniging zijn.
Deze leden heten wij van harte welkom! en hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten, zoals b.v. bij de busexcursie op
9 juni 2018. De bestemming is nog een verrassing. Deze zal bekend worden gemaakt middels een persbericht in de
Schijndelse Nieuwsbladen. Belangstellenden kunnen zich tot 31 mei aanmelden:
per e-mail: info@nmcschijndel nl of telefonisch (Jes Merx 073-5992378 )
Of via de website (www.nmcschijndel.nl) onder de rubriek contact: http://www.nmcschijndel.nl/contact/
Het opgeven van een nieuw of gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl wordt zeer op prijs gesteld.

Niet vergeten :
Noteert u in uw agenda de busexcursieop zaterdag 9 juni.
C Hoevenaars, Deken van Dijkstraat 38
Wim Gevers, Oetelaarsestraat 13
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NMC Schijndel.
Camping Weibos, Viona Lammers
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 2018.

Jes Merx, publicist NMC Schijndel

