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NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL  

 

Beste leden van NMC Schijndel.  

 

Vanaf de frontzijde van de nieuwsbrief mag ik weer het voorwoord voor mijn rekening nemen. 

Het voorjaar dient zich aan. De buitenwereld trekt. NMC Schijndel heeft weer een prachtig 

programma voor u en geïnteresseerden samengesteld. De Algemene Leden Vergadering was 

goed bezocht en werd na afloop ook zeer gezellig voortgezet aan de bar van het Spectrum. Er 

zijn goede opmerkingen gemaakt die het bestuur meeneemt. Qua bestuur hebben we te maken 

met wat uitdunning. Zo zijn we nog steeds op zoek naar een secretaris! Ook hebben we  

afscheid genomen van Anton Hellings na 

40 (!) jaar vicevoorzitterschap! Anton 

heeft zich sinds de oprichting van NMC  

onvermoeibaar ingezet voor onze 

vereniging en doet dat nog steeds voor 

het heempark. Gelukkig kunnen we nog 

altijd een beroep doen op zijn expertise. 

Kortom het bestuur kan versterking 

gebruiken. Dat geldt ook voor de 

Vogelwerkgroep. Wie weet een 

coördinator die de kar wil trekken? 

Nog één oproep! Maar wel een leuke. Zet 

u alvast 8 juni in uw agenda. Dan gaat 

NMC Schijndel onder leiding van Jes Merx 

en Rien Ondersteijn weer op excursie. Uw 

voorzitter weet verder ook nog van niets. 

Het is en blijft telkens een verrassing. 

Echter ook deze keer belooft het een 

mooie bestemming te worden. Wie het 

eerst komt, het eerst maalt en leden 

eerst! 

Tenslotte om verjonging en uitbreiding 

van onze vereniging te bespoedigen: 

heeft u er weleens aan gedacht uw 

kinderen of vrienden een lidmaatschap 

van het NMC Schijndel cadeau te doen? 

Voor € 15,- heeft u een origineel cadeau. U hoeft alleen het contactformulier van NMC 

Schijndel in te vullen en wij doen de rest. 

Tot gauw bij een van onze activiteiten en veel leesplezier !  

 

Karina Tribels, voorzitter 

 

WERKGROEP SCHIJNDELS LANDSCHAP  
Lees het verslag van Jos van de Westerlo voor het overzicht van recente activiteiten van deze werkgroep 
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Door SBB zijn we in december benaderd om schietwilgen en enkele eikenbomen aan de Steeg onder de 

hoogspanningskabels weg te halen. 

Daarna waren de knotwilgen aan de 

paden naar de Creyspot en Wielse 

kamp aan de beurt.Tussendoor zijn we in 

Oeffelt nog gaan oefenen voor het heggen 

vlechten, met een groep van 6 man. Dat is 

een mooie oefening voor het vlechten van 

een in 2011 aangeplante heg in de 

moestuin bij de Schaapskooi. Die waren 

20 en 27 februari aan de beurt.  

Bij Landgoed Dennenboom ligt 4 hectare 

land van de Stichting Voedselbos. Aan de 

rand van dit perceel hebben we 33 wilgen 

geknot, van het gezaagde hout palen 

gezaagd en de rest van het hout in een 

lange takkenril verwerkt. Zie foto  —> 

 

Inmiddels zijn we druk bezig aan het Ben Peeters Pad, waar het griendje een grote opknapbeurt krijgt. Het eerste stuk is 

vorige winter afgezet, het laatste stuk wordt nu afgezet en middengedeelte dat was overwoekerd door bramen, 

wordtopnieuw aangeplant. Oh ja, niet vergeten: zaterdag 16 maart NLdoet; er wordt geknot aan de Steeg, aanmelden kan 

nog. 

Groet van Jos van de Westerlo 

Op dinsdag 26 februari ben ik er zelf een kijkje gaan 

nemen. De mannen waren hard aan het werk met 

het opruimen en het verzamelen van het snoeihout.  

Ik kreeg de gelegenheid om enkele mooie foto’s te 

maken., o.a. van de peuten die in de sloot waren 

gelegd voor de nieuwe aanplant. Het was natuurlijk 

op een uitrekening dat ik tegen koffietijd daar was.  

Daardoor heb ik gezellig kunnen kletsen, maar 

tegelijkertijd ook de aandacht kunnen vestigen op 

onze Vogelwerkgroep, die ter ziele dreigde te gaan.  

Wie weet krijgt Marc van de Brandt het voor elkaar 

deze werkgroep nieuw leven in te blazen.  

Jes Merx 
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∗  Griendje Ben Peterspad 
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NIEUWS VAN DE FLORAWERKGROEP 
Op onze website en onze Facebookpagina gaan we vanaf 2019 in 

samenwerking met Gerard te Dorsthorst van onze 

Florawerkgroep elke maand De Plant van de Maand toevoegen 

onder de Florawerkgroep in de rubriek Werkgroepen. 

Gerard is lid van de plantenwerkgroep van IVN Oisterwijk, wat 

ook te zien is aan de titel van het document. Daar is nu met hun 

toestemming NMC Schijndel aan toegevoegd. 

Deze eerste plant van de maand is de Tongvaren, in Schijndel 

gefotografeerd.  

Ga voor meer informatie naar http://www.nmcschijndel.nl/

werkgroepen/florawerkgroep/ 

en klik op Pant van de maand Januari (februari– Gele 

kornoelje—maart Groot hoefblad)  

ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP 
In 2018 is in totaal vijf keer geïnventariseerd: in De Prekers op 2 mei en 23 mei en in de Wielse Kamp op 4 juli, 5 september 

en 19 september. Bijzondere waarnemingen in de Wielse Kamp waren: de Echte Gulden roede, het grote aantal Ronde 

zonnedauw, Klokjesgentianen en Klein warkruid. In de Prekers vielen de Zwartblauwe rapunsel en het Geel en Knikkend 

nagelkruid op. De Prekers blijft een heel rijk natuurgebied met 189 gesignaleerde plantensoorten. (zie NMC website  

www.nmcschijndel.nl); in de Wielse Kamp zijn tot nu toe 132 plantensoorten gesignaleerd. Op 6 juli heeft de Florawerkgroep 

de jaarlijkse excursie naar Het houten huis in Zaltbommel gemaakt die werd afgesloten met een bezoek aan restaurant De 

Verdraagzaamheid aan de Waalkade (zie verslag NMC website).Ter afsluiting van het jaar hebben we op 27 december met 

IVN Veghel deelgenomen aan de Eindejaarsplantenjacht in De Eerdse Bergen o.l.v. Fia Fiers. Resultaat was 31 winterbloeiers 

tegen 16 landelijk gemiddeld.  

Griendje Ben Peterspad 

Tongvaren 
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In 2019 gaan we om en om monitoren in de Liekendonk en de Smaldonk. 
Planten uit de Wielse kamp van links naar rechts: echte guldenroede, kein warkruid en klokjesgentiaan.  

BIJZONDER NIEUWS VAN DE FLORAWERKGROEP IVN VEGHEL 

 
De werkgroep was in Wijboschbroek op zoek naar de 

blauwzwarte rapunzel en ontdekte daar het oranje-blauw 

zwemmend geraamte (Eubranchipus grubii). Het is een 

pekelkreeftje uit de familie Chirocephalidae. De volwassen 

dieren verschijnen in het voorjaar en worden soms onder het ijs 

waargenomen. De garnaal is oranje met blauw of groen 

gekleurd en zwemt ruggelings. Het diertje is uiterst zeldzaam en 

komt maar in 10 plaatsen in Nederland voor.  

Nog een reden om het Wijboschbroek te koesteren! 

Met dank aan de Florawerkgroep van IVN Veghel.  

 

 

VOGELWERKGROEP 

Het vogelseizoen is pas net begonnen ; het plan is om dit jaar in de Smaldonk te gaan inventariseren; een verslag hiervan 

verschijnt in het najaar in de Nieuwsbrief. De Smaldonk is een kleinschalig, groen en open natuurgebied dat tegenn de 

bebouwing van Schijndel aanleunt. De Schijndelaren maken dan ook intensief gebruik van het daar door NMC aangelegde 

Ommetje dat start aan het begin van de Steeg.  

Het gebied wordt dit jaar zowel door de Vogelwerkgroep als door de Florawerkgroep geïnventariseerd.  

 
 

UILENWERKGROEP 

 

Ruud van der Heijden is de nieuwe coördinator van de 

Uilenwerkgroep en heeft met ingang van 01-01-2019 de taken 

overgenomen van Addie van der Heijden. Hij is al meer dan 12 

jaar de rechterhand van Addie en lid van de Uilenwerkgroep dus 

een ervaren uilendeskundige.  

Jeffrey van Veghel is een nieuw lid van de werkgroep. Een 

spontane reactie op het enthousiasme van Henk Sterks, tijdens 

onze winterwandeling van 19 februari 2019.  

De Uilenwerkgroep is pas in maart gestart 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 van 

2018 waar de ontwikkelingen van de uilenstand in Schijndel zijn 

te vinden. 

 

 



VRIJWILLIGERSAVOND NMC SCHIJNDEL  
In November heeft De Schaapskooi onze 

hardwerkende vrijwilligers van de werkgroep 

Schijndels Landschap in het zonnetje gezet 

met een mooi bedankje en ook alle overige 

vrijwilligers van NMC en De Schaapkooi op 

een gezellig avondje getrakteerd. Het was 

gezellige en goedbezochte avond met een 

mooie diapresentatie. Aan de hand hiervan 

heeft Sikko Oegema uitgebreid verteld over 

schapenrassen en de soorten wol van de 

diverse rassen.  

Wist je al dat de oorsprong van de meeste 

Nederlandse schapenrassen in Engeland ligt?  

Proefondervindelijk was vast te stellen welk 

schaap de dichtste en de zachtste vacht 

heeft.  
 

 

 

 

NIEUWS VAN DE SCHAAPSKOOI 
 

In het najaar 2018 hebben we via enkele gesprekken met de gemeente Meierijstad twee grote percelen voor begrazing 

aangeboden gekregen bij de A50. Hier kunnen vanaf 1 januari jl. onze schapen laten grazen.  

De Nationale Archeologiedagen die we samen met de Heemkundekring Schijndel in oktober jl. op de schaapskooi 

organiseerden waren een geweldig succes. In één weekend hadden we ongeveer 4500 bezoekers op de Schaapskooi. 

De eerste lammeren hebben begin februari hun komst aangekondigd. We hebben meerdere drielingen en momenteel, maart 

2019, zijn er reeds 140 lammeren op de schaapskooi en het eindresultaat ligt op ruim 150. Veel werk dus maar gelukkig 

hebben we dit jaar opnieuw vier stagiaires die ons geweldig helpen. 

Ook kunnen volwassenen en kinderen weer een lammetje adopteren en dit kan elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en op 

de lammetjesknuffeldagen 10,17 en 24 maart. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons een handje 

willen helpen. U kunt zich aanmelden via info@schaapskooischijndel.nl 

 

De herders zijn weer volop in training met de Border Collies want vanaf mei gaan ze weer met veel schapen op stap door het 

Wijboschbroek en de Smaldonk en kunnen belangstellenden weer intekenen voor een demonstratie schapen drijven of een 

wandeling met de kudde. 

Namens het bestuur 

Kees Cornelissen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMC 
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SCHIJNDEL ADOPTEERT TWEE LAMMETJES BIJ DE SCHAAPSKOOI. 
 

Ook NMC Schijndel heeft bij de Schaapskooi een lammetje 

geadopteerd. Twee zelfs: Heidi en Wolletje, twee prachtige 

ooitjes. Tot 1 april mag iedereen op zaterdagmiddag de 

geadopteerde lammetjes komen knuffelen. Daarna gaan ze 

mee de wei in. 

Uiteraard werden de lammetjes ingeschreven in het Grote 

Schapenboek en er werden geboortekaartjes gemaakt. 

Er zijn veel lammetjes geboren, dus wie nog voor 20 euro de 

schaapskudde wil helpen is van harte welkom!  

Je hebt er wel je handen aan vol, aan twee lammetjes, zie ik. 

Eigenlijk heb je dan vier handen nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJENHOTELS 
 

Ter bevordering van de biodiversiteit zijn insecten essentieel. De 

Werkgroep Schijndels Landschap heeft een 6 tal van deze 

bijenhotels gemaakt. In plaats van deze nieuw aan te schaffen voor 

€ 3500 per stuk zijn deze door de werkgroep zelf gemaakt onder een 

overkapping bij de vader van Addie van der Heijden. Totaal voor 6 

hotels ca. € 3.000,= 

Aanvragen lopen voor plaatsing in het voedselbos, in de Ecologische 

tuin van Bert van Roosendaal, op twee locaties van SBB en een van 

de gemeente Meierijstad. Van de ecologische tuin aan de 

Boxtelseweg is inmiddels een toezegging binnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos van de Westerlo met Heidi en Wollie  

Transport van een bijenhotel 
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HEEMPARK DE BLEKERT 
Nieuws van onze salamanders 

De eerste voorjaarsbodes dienen zich aan in het heempark, 

en daarbij is het natuurlijk altijd weer spannend of de 

salamanders de moeilijke winterperiode weer heelhuids zijn 

doorgekomen… De tactiek om de winter te overleven, zit ‘m 

in een ingenieuze metamorfose: de huid van de salamander 

verandert in de herfst langzamerhand van een “kikkerhuidje” 

in een dikke leerachtige huid, die ze beschermt tegen vorst en 

uitdroging. Dat is allemaal relatief natuurlijk, en dus zal de 

salamander een goede plek moeten zien te vinden om de 

winter door te komen. Vaak vinden ze een overwintersplek 

onder onze blokhut (we hebben een zwevende houten vloer), 

maar ook in knotwilgen, in de houtmijt of onder boom-

wortels. Daar is de temperatuur altijd boven nul, omdat het 

composteringsproces voor warmte zorgt. Als de dagen dan 

gaan lengen in februari, groeit de drang om het voort-

plantingswater op te gaan zoeken. De oppervlaktestructuur 

van de huid van de salamanders ondergaat een betoverende 

gedaanteverwisseling, en ze kunnen zomaar door hun huid 

weer onder water zuurstof opnemen. Als het water dan 

zachtjes aan begint op te warmen in de poel, zie je ook dat de 

salamanders steeds frequenter naar de oppervlakte komen 

om een hap lucht te nemen. Logisch, want het 

zuurstofgehalte neemt af, naar mate de watertemperatuur 

oploopt. En zo staan we elk voorjaar weer versteld van het 

aanpassingsvermogen van onze kleine waterdraakjes! 

 

Dinsdag 26 februari, een mooie lentedag 

Juf Ellen en meneer Bas van EBC Icarus gaan met hun klas op onderzoek uit, en ze hadden van mij wat tips meegekregen 

om met hun klas op salamander”jacht” te gaan in de Blekert. De temperatuur was prima, want het ene weerrecord werd 

door het andere verpulverd; met 19 graden als middagtemperatuur konden de jassen op school blijven, en de slootnetjes 

werden tevoorschijn gehaald. Al snel bleek dat de salamanders volop actief waren, want vanuit diverse hoeken bij de poel 

klonken opgewonden kinderstemmen: binnen een half uur zaten er al vijftien kamsalamanders èn kleine watersalamanders 

in de verzamelbak, een verrassend goede vangst voor februari! De kinderen gaven elkaar aanwijzingen hoe ze voorzichtig 

te bekijken, en ze daarna weer terug te zetten in de poel. De salamanders zagen er goed uit, perfecte gave huid, goed 

doorvoed, kortom gezonde beestjes; en dat terwijl je in de media alarmerende geluiden hoort over een schimmelziekte, 

overgebracht vanuit het buitenland, die een bedreiging vormt voor onze inheemse salamanderpopulatie. Zelfs zo erg dat 

vanuit Zuid-Limburg onze vuursalamanders allemaal zijn weggevangen, om ze in quarantaine te zetten in een dierentuin. 

Op deze manier hoopt men de populatie te beschermen, en later terug te zetten als het virusgevaar geweken is. Maar al 

met al dus heel goed nieuws vanuit het heempark, waar onze salamanders het prima doen! Zo zie je dat onze poel een 

prima kraamkamer vormt, en een hele belangrijke bijdrage levert in het voortbestaan van onze wilde salamanders… 

Anton Hellings. 

HERFSTWANDELING IN WIJBOSCHBROEK 
Op zondag 14 oktober trok paddenstoelenspecialist Cor Kievit met 

een grote groep belangstellenden door het Wijboschbroek. De 

kinderen die hierbij aanwezig waren kregen van Cor extra aandacht 

om hen met dit populaire onderwerp te inspireren en liefde voor de 

natuur bij te brengen.  

Ondanks de langdurige droogteperiode wisten hij en de kinderen nog 

heel wat paddenstoelen op te sporen. 

 



C Hoevenaars, Deken van Dijkstraat 38 

A.J. van den Oetelaar, Houterdsedijk 22 

Mevr Jellema, Berlicum 

Fam Verleg, De Pegstukken 13 

Fam J.W. Oerlemans, Voortstraat 28 

Fam R. van der Meer Groeneweg 13 

Camping Weibos, Viona Lammers 

Wim Gevers, Oetelaarsestraat 13 
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WERKGROEP VOORLICHTING EN EDUCATIE  
Deze werkgroep stelt de evenementenkalender samen en organiseert de activiteiten. Vooral de nieuwe aanpak hiervan 

getuigt van de educatieve kwaliteiten van Jeanne van Esch en Henk van Oorschot. Elke buitenactiviteit wordt voorafgegaan 

door een lezing. Bij de buitenactivieit wordt Bart van Rooij uitgenodigd voor het maken van foto;s. Van deze foto’s wordt 

door Bart een filmpje gemaakt dat op onze website wordt geplaats onder de rubriek Fims, sub Overige. 

LEZING OVER SPOREN DOOR ANNEMARIE VAN DIEPENBEEK 
Vooral als je er als wandelaar niet in de buurt bent, speelt er zich heel wat af in bos en veld 

Zelfs in de eigen achtertuin en in het de parkjes vinden onder 

de nachtelijke sterrenhemel miniatuurdrama’s, stoeipartijen 

en feestmaaltijden plaats, waaraan wij mensen part noch 

deel hebben. Immers, wilde dieren zijn schuw en ze houden 

zich verborgen voor de mens. Toch kan de oplettende 

wandelaar die aanwezigheid van veel dieren zien als hij de 

sporen maar weet te herkennen. Diersporen vertellen welk 

dier hier was, wat het deed, wat het gegeten heeft, hoe het 

woont en leeft. 

Diersporen geven een extra betekenis aan het buiten zijn. Op 

Woensdag 13 februari neemt Annemarie van Diepenbeek 

ons mee naar de stille getuigen van die andere, zonder 

kompas en routebeschrijving vaak ’s nachts op pad zijnde 

wandelaars. Na deze presentatie herken je de die tekenen 

beter en dat maakt elke natuurwandeling leuker en 

spannender. 

 

WILDSPORENWANDELING MET HENK STERKS EN FIA FIERS 

Het is prachtig zonnig weer als Jager Henk Sterks en Fia Fiers een dertigtal natuurliefhebbers die naar de Schaapskooi zijn 

gekomen, meeneemt voor een wildsporenwandeling op zondag 17 februari.   

De wandeling gaat eerst naar het begin van de Lobbenhoef. Daar vertelt Addy van Dijk over het voedselbos dat 

daartegenover word aangelegd en dat het grootste voedselbos van Europa moet worden. Cateraar Vitam kan de komende 

jaren rekenen op verse groenten, fruit en noten uit het Voedselbos in Schijndel. Van de 16 ha is 1,5 ha bestemd voor 

particulieren die daar gratis mogen oogsten.  

Dan begint de sporenwandeling. Gelukkig zijn er kort tevoren enkele regenbuien gevallen, waardoor pootafdrukken goed 

te zien zijn. Een opa en oma hebben hun 4 kleinkinderen mee op de wandeling genomen. Een opmerkzame jongen vindt 

een schedel, waarvan Henk Sterks kan vertellen dat die van een reegeit is van ongeveer 10 jaar oud. De jongen is helemaal 

blij als hij de schedel mee mag nemen. Onderweg vertelt Fia over de verschillende knoppen en katjes en vraagt de kinderen 

de bloeiende plantjes te tellen. Naast de katjes van zwarte els en hazelaar worden zes bloeiende plantjes gezien: 

hondsdraf, herderstasje, madeliefje, vogelmuur en sneeuwklokje. Een slim meisje wijst op een pootafdruk die de jager zelf 

niet eens had gezien, het eerste dassenspoor dat we zien. Behalve pootafdrukken zijn op stammetjes van struiken soms 

ook wildsporen te vinden, zoals van een ree die daar de bast heeft afgeschuurd.  

Na ruim 2 uur eindigt de wandeling weer bij de Schaapskooi.  
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Vossenuitwerpselen waaraan je kunt zien dat hij besjes 

heeft gesnoept 
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JUBILARISSEN 

Tjdens de Algemene Ledenvergadering van 7 februari jl. werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet door onze voorzitter. 
Gerrie van Beek is al 40 jaar lid van onze verenigng en 
Jos en Mieke van de Wijdeven 25 jaar 
Gerda Oerlemans is ook al 25 jaar lid.   

Aan deze trouwe leden werd door onze voorzitter een bloemetje uitgereikt, natuurlijk met een woordje van dank door Karina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE DOE JE EEN LIDMAATSCHAP CADEAU?  

Een groeiend ledental is van wezenlijk belang voor onze vereniging. NMC promoot daarom het lidmaatschap van NMC 

Schijndel als 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.  
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EEN ONZALIG PLAN 

Een weg door het Wijboschbroek? Nooit van z'n leven, zegt waarnemend voorzitter Jack van Zutphen van de dorpsraad in 

Wijbosch. ,,Het Wijboschbroek is een parel van Meierijstad, die moeten ze met rust laten.” 

Ook Schaapskooi Schijndel en NMC Schijndel sluiten zich aan bij deze stellingname.  

 

NIET VERGETEN 

Zondag 31 maart, tijd: 10:00 - 12:00 uur  

Voorjaarswandeling met gids Fia Fiers door de “Prekers”. Startplaats: de Schaapskooi, Martemanshurk 12, Schijndel 

Dinsdag 9 april, tijd 20:00-22:00 uur  

Natuurlezing NMC over waarneming.nl. Door Timo Roeke. Deze toont het belang van waarnemingen in de natuur voor 

biodiversiteit. Hoe je zelf daaraan kunt bijdragen en het gebruik van interessante apps. Locatie: ’t Spectrum, Steeg 9, 

Schijndel. 

Noteert u ook alvast in uw agenda de busexcursieop zaterdag 8 juni.  

De bestemming is nog een verrassing. Deze zal bekend worden gemaakt middels een persbericht in de Schijndelse 

Nieuwsbladen en een mailing aan de leden. Belangstellenden kunnen zich tot 31 mei aanmelden:  

* per e-mail door de bekendmaking te beantwoorden, of een mail naar publicist@nmcschijndel nl,  

* of telefonisch (Jes Merx  073-5992378 )   

* of via de website (www.nmcschijndel.nl) onder de rubriek contact: http://www.nmcschijndel.nl/contact/ 

 
 

Raadpleeg ook regelmatig onze Evenementenkalender op onze website en onze de Facebookpagina  

 

LEDENBESTAND  
 

Nieuwe leden sinds 31-12-2017: 

Frans Kastelijn, Paul Scheepers, Pim van der Wijst, Marianne van Kronenburg, Frans en Harriet vanHeertum ,  

Hans Eykemans, Ruud Steenbergen, Gerry de Groot, Henk Goijaerts, Ineke Barten, Leo Pijnenburg, Ben Hendriks,  

Harry Verhagen, Corry Hagemeijer en Elmie de Zwart. 

Deze leden heten wij van harte welkom! en hopelijk tot ziens bij een van onze activiteiten, zoals b.v. bij de busexcursie op  

8 juni 2019.  

 

 

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. 

 

Het opgeven van een gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl wordt zeer op prijs gesteld.  

 

Jes Merx, publicist NMC Schijndel 

 


