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NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL  

 

Beste leden van NMC Schijndel.  
Vanaf deze plek van onze Nieuwsbrief mag ik traditiegetrouw het woord tot u richten. 

NMC Schijndel heeft een goed jaar achter de rug, maar kent ook verdrietige momenten. 

De inzet en prestaties van onze werkgroepen en vrijwilligers zijn in het eerder verspreide 
jaarverslag en tijdens de goed bezochte ALV van 6 februari uitstekend in beeld (letterlijk en 
figuurlijk) gebracht. De waardering voor de prestaties worden gedeeld door de leden.  
Ook werden tijdens de vergadering drie 
jubilarissen die al 40 jaar lid zijn en een 
persoon die al 25 jaar lid is in de 
bloemetjes gezet. Respectievelijk: Harrie 
Mulders, Noud Hermes, Huub van Osch en 
Wim van Liempt. 
Addy van Dijk heeft zich tijdens deze 
vergadering spontaan aangemeld als 
nieuwe coördinator voor de 
Vogelwerkgroep! Addy stelt zich verder in 
de Nieuwsbrief aan u voor! Het bestuur en 
de Vogelwerkgroep heten haar van harte 
welkom en wensen haar veel succes!  
Helaas is er tot nu toe nog geen spontane 
aanmelding voor de versterking van het 
Dagelijks Bestuur. Wim Gevers en 
ondergetekende zouden graag nog iemand als secretaris erbij willen hebben. Wie durft?? 

Tijdens de gezellige derde helft aan de bar van het Spectrum was er genoeg stof tot nadenken 
en dus te bespreken. Het zal u niet ontgaan zijn dat Meierijstad in de ban is van de 
energietransitie die landelijk moet plaatsvinden. Zonneparken en windmolens moeten in de 
toekomst onze groeiende behoefte aan energie waarborgen en de CO2 uitstoot reduceren. Een 
ambitieus plan. Door de een toegejuicht, door de ander kritisch bekeken. NMC Schijndel 
participeert in het Platform Natuur en Landschap als gesprekspartner voor de gemeente. In dit 
Platform zijn diverse natuur- en milieuorganisaties uit heel Meierijstad vertegenwoordigd. Onze 
zorgen omtrent een eventuele aantasting van het Wijboschbroek ( infrastructureel of als 
mogelijke plek voor windmolens) zijn en worden continu onder de aandacht gebracht van de 
gemeente en de politiek. Bovendien is NMC Schijndel een van de leden van de Stuurgroep en 
Werkgroep herstructurering Wijboschbroek (een gedeeld plan van SBB, Provincie, ZLTO en 
Waterschappen om de Natte Parel te versterken voor de toekomst). We blijven als vereniging in 
overleg alert. 
Los hiervan, wist u dat slechts 4% van alle hiervoor geschikte daken in Nederland voorzien zijn 
van zonnepanelen? NMC Schijndel heeft de gemeente de vraag gesteld hoe dit percentage in 
Meierijstad is. We zijn benieuwd naar het antwoord. 

Afgelopen periode zijn twee bijzondere leden overleden. Wim Rutte is in oktober 2019 
overleden en Broer van den Brand 3 maart jl. Wim gedenken wij op onze website onder het 
kopje Nieuws en Rien Rijken heeft een in memoriam geschreven voor Broer. Dit is afgedrukt in 
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deze Nieuwsbrief. NMC Schijndel wenst beide families heel veel sterkte; ook de leden van de werkgroepen, die met beide 
zeer gewaardeerde leden, hebben samengewerkt. 

Ondanks het Corona virus dat nu rondwaart, hebben we een aantrekkelijk programma voor u samen gesteld. Gewoonte 
getrouw samen met de Schaapskooi- tot de mooiste plek van Meierijstad gekozen- en het minstens net zo mooie 
Heempark de Blekert. Dit programma staat in de evenementenkalender die u kunt vinden onder de rubriek Nieuws. 
Uiteraard houden we de ontwikkelingen rondom Corona scherp in de gaten. Indien nodig annuleren we activiteiten. 

Tenslotte, NMC Schijndel organiseert ook dit jaar weer een dagexcursie. Uiteraard is de bestemming nog geheim. Jes Merx 
en Rien Ondersteijn houden de spanning als organisatoren er graag in, maar de datum is al wel bekend. Zaterdag 6 juni 
maar afhankelijk van de duur van dat nare virus kan het ook later worden.  
Afsluitend met een ‘Wij houden het groen, U ook’ wens ik u naast veel leesplezier ook een goede en blijvende gezondheid 
toe. 
Karina Tribels, voorzitter 

 
Werkgroep Schijndels Landschap  
In de eerste maanden van het jaar was het natuurlijk druk 
met knot- en zaagwerkzaamheden. Soms onder barre 
omstandigheden:  
Het heeft intussen zoveel geregend dat we het hout voor de 
verkoop niet meer van het land kunnen halen. Zo droog als 
dit voorjaar hoeft het niet meer te worden, maar iets droger 
mag wel. De poelen die we in het najaar hebben gedaan 
stonden nagenoeg droog, dat is nu wel anders:  

 

 

 

Op twee plekken hebben we ook nog heggen gevlochten, 
allereerst bij de Schaapskooi in de Schapenhof (moestuin) 
en ook nog in Liempde, hier in de Kartuizer vlechtstijl. 
Daarbij mogen hulpmiddelen worden gebruikt, zoals in de 
detailfoto wilgentenen:  

De laatste maanden hebben we achterstallige 
wandelroutes in Rooi en Veghel nagelopen en op orde 
gebracht, in totaal 125 kilometer. Inmiddels is de 
organisatie hiervan in handen van VisitBrabant. Ook in de 
gemeente Schijndel onderhouden we de routes, in totaal 
90 kilometer. Daar komt nog 17 kilometer routes van SBB 
bij en de 4 ommetjes van de gemeente, waarmee het 
totaal uitkomt op ca. 127 kilometer. Met dat onderhoud 
gaan we vanaf half maart weer aan de slag.  
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Ook is er een bank gerealiseerd op de nieuwe parkeerplaats 
aan de Aakendonk, ik zou zeggen, neem eens een kijkje om 
te zien hoe het eindresultaat is:  

Tot slot, zijn de grienden aan het Ben Peeters pad en aan de 
Baksdijk/Liekendonk onder handen genomen, worden 
binnenkort twee bijenhotels geplaatst en werken we nog 
een dinsdag in de Lithse eendenkooi.  

Jos van de Westerlo 
Coördinator Werkgroep Schijndels Landschap 

 
 

 

IN MEMORIAM BROER   
Broer was een echte natuurliefhebber en vogelkenner. Zijn tuin was een waar vogelparadijs en geliefde plek voor tientallen 
soorten. Hij verwende zijn gevleugelde vrienden met zaden, wormen en vetbollen. Hij genoot er met volle teugen van. Zijn 
tafel lag vol met vogelboeken. Broer was jarenlang actief lid van de weidevogelgroep en de vogelwerkgroep van het NMC 
en genoot van hun excursies.  

Op zondag gingen we vaak fietsen. Zijn geliefde bestemming was het terras van de Kildonkse Molen in Heeswijk-Dinther. 
Daar had hij uitzicht op de poel, de Aa en de weilanden. Er ontsnapte geen enkele vogel aan zijn aandacht. “Kijk Rien daar 
heb je het koppel futen weer, ze zijn aan het foerageren en een nest aan het bouwen in het riet, maar goed dat ze een 
rietkraag hebben laten staan om te schuilen”. Onze laatste fietstocht was op carnavalsdinsdag langs het kanaal naar de 
Majorcabar in Den Dungen, ook een geliefd terras. Langs het kanaal wees Broer mij op twee beverburchten en de 
sleepsporen van de omgeknaagde takken. Ook daar had Broer oog voor, niets ontging hem in de natuur. Ook onze 
fietsvakanties in Nederland, Duitsland en Noorwegen met Jan en Ank stonden in het teken van de natuur en de vogels. 
Broer als oudste en enige op zijn oude fiets zonder ondersteuning over de smalste paden en hoogste heuvels. 

Broer was niet alleen een natuurliefhebber, maar ook een regionaal bekende en zeer gewaardeerde mensenvriend. Op elk 
terras in de regio was er wel een bekende of oud klant van zijn voormalige  supermarkt, die hem begroette. “Hallo Broer, 
hoe gaat het met jou, leuk om jou weer te zien”. En dan werd het even bijpraten. 

De laatste maanden bezochten we ook maandelijks de dansavonden in De Vink of De Schuif in Gemonde. De laatste 
dansavond was op vrijdag 28 februari in de Vink. Door een noodlottige val in eigen huis werd dit jammer genoeg Broers 
laatste dansfeest. Familie en (vogel)vrienden verdrietig en verslagen achterlatend, maar met een onuitwisbare herinnering 
aan een lieve, sportieve (vogel)vriend, die met volle teugen genoot van het leven; helaas de laatste jaren zonder zijn 
geliefde en onvergetelijke Maria.  

Broer hield niet van gekooide en gevangen vogels. Voorzichtig bevrijdt hij de gevangen vogel uit zijn strik. Hij laat hem 
vliegen. Hij geeft hem vleugels. Toen ik afscheid nam van Broer zag ik een gevleugelde huisvriend op zijn baar van 
Schijndels hout zitten, waarschijnlijk een dankbaar, bevrijd roodborstje . 

Rien Rijken 
 

  Voorzichtig bevrijdt hij de gevangen vogel uit zijn strik. 
  Hij laat hem vliegen. 
  Hij krijgt vleugels.  

 

 

Dreigende luchten 
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Nieuws van de Florawerkgroep 

Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief is de Florawerkgroep nog niet begonnen met monitoren. Het plan is op de 
eerste woensdag van april te beginnen met het inventariseren van bermen. Wat we dan zeker zullen vinden is  het 
madeliefje, dat wij in Schijndel een meizoentj noemen, en de paardenbloem met een minder poëtische Schijndelse naam, 
ertgal, en natuurlijk ook het pispòtje ofwel de haagwinde.  

Onze plantenkenner bij uitstek Rien Ondersteijn heeft melding gemaakt van een heel 
bijzondere plant die niet eerder in Schijndel is ontdekt, het hondskruid; zie foto rechts. 
 

Verder is vermeldenswaardig dat de plantenwerkgroep er twee nieuw leden bijheeft, 
Wouter Deelen en Hennie Nelissen.   
 

Berichten van de Vogelwerkgroep 

De Vogelwerkgroep van het NMC heeft op het einde van 2019 een uitstapje gemaakt naar 
de Loonse en Drunense Duinen.  
Op zaterdag 30-11-2019 zijn we met prachtig weer om 8.30uur op stap gegaan met: 
Harry Verhagen, Broer en Mark v.d. Brand, Peter Pennings, Addy v Dijk, Mari v.d. Wijst en 
Ton Voorn. Ook al zijn de meeste vogels vertrokken toch blijft er altijd wel wat te zien. 
Een van de reden om dit gebied te bezoeken was het vinden van ransuilen en dat is, naar 
enig speurwerk aardig gelukt.  

Ook zijn tijdens de wandeling een zwarte specht (in de vlucht), een goudhaantje, een 
gaai en hoogstwaarschijnlijk een raaf waargenomen.Na deze wandeling door veelal 
rul zand en bezaaid met sporen van reeën, was het tijd voor koffie met een 
Udenhoutse Broeder bij Bos en Duin.  
Ton Voorn 

De Vogelwerkgroep heeft een nieuwe coördinator 

Addy van Dijk stelt zich voor:  
Sinds de laatste ledenvergadering ben ik, Addy van Dijk, met goedvinden van de 
aanwezige leden van de vogelwerkgroep, aangesteld als coördinator van de 
Vogelwerkgroep. 
Twee jaar geleden heb ik de natuurgidsopleiding afgerond bij IVN Veldhoven-
Eindhoven-Vessem. Door deze opleiding weet ik meer van de natuur, maar nog lang 
niet alles. Daarom ben ik lid geworden van NMC om meer van de eigen 
natuuromgeving te weten te komen, onder andere door mee te lopen met de 
georganiseerde wandelingen van NMC. 
Op een van die wandelingen sprak ik Jes. Omdat vogels wel mijn interesse hadden 
ben ik door Jes geïntroduceerd bij de vogelwerkgroep. Afgelopen jaar ben ik met hen 
op pad geweest. We inventariseren nu de Smaldonk; dat stukje loop ik regelmatig 
aangezien het bijna mijn ‘achtertuin' is. Je kunt me er regelmatig vinden met 



verrekijker, fototoestel en hond (Berner Sennen). 
Daarnaast kom ik daar vaak aangezien ik ook lid ben van de 
kerngroep Voedselbos Schijndel. 
Naast het het monitoren van de Smaldonk gaan we er ook 
regelmatig op uit. Zo zijn we laatst naar de Drunense 
Duinen geweest om ransuilen te spotten; wat een mooie 
beesten! Er zijn veel mooie vogels, maar mijn hart maakt 
een sprongetje als ik staartmeesjes zie, dat is toch wel een 
heel mooi vogeltje.  
 
Hiernaast een foto ervan die door mijzelf is gemaakt. 
 
Binnenkort gaan we weer inventariseren. We zullen jullie 
op de hoogte houden van onze bevindingen. 
 
Tot ziens ergens in het veld! Addy. 
 
 

 

Activiteiten van de Uilenwerkgroep  

Sinds de hervorming van de uilenwerkgroep vanaf 
medio 2019, is met veel energie en een paar nieuwe 
mensen het werk opgepakt. Herkenbare kleding en 
betere materialen zorgen ervoor, dat de leden van 
de uilenwerkgroep weer met plezier aan de slag 
gaan. Door de vele muizen belooft 2020 een goed 
uilenjaar te worden. 
Afgelopen maand hebben we op de valreep nog 
twee steenuilkasten ophangen waarvan een bij de 
familie Berkens in Wijbosch. Deze familie was zeer 
verguld met de kast en hopelijk wordt deze door 
een paartje bezet. 
We hebben ook een torenvalkkast vernieuwd en 
herplaatst op de Houtertsedijk. 
Tevens zijn de valbeveilingen ingeleverd bij 
Brabants landschap voor de jaarlijkse keuring. 
Verder hebben we het verzoek gehad van de 
basisscholen in Schijndel om braakballen voor 

educatie te verzamelen. Natuurlijk gaan we hiervoor ons best doen. 
Komende weken gaan we de eerste bosuilkasten controleren. 
 

Mari van der Wijst  
 

Nieuws van de Schaapskooi 
 

Vanaf begin september is door vele vrijwilligers keihard gewerkt om de hopoogst binnen te halen. Er is in totaal 101 kilo 
geplukt en dat is een groot record. De hop is direct gedroogd in de Hop-est; daarvoor heeft de kachel 3 weken aangestaan.  
Na het het palleteren hadden we weer een fantastisch product voor de lekkere biertjes in de regio. Het netwerk voor afzet 
is zich ook flink aan het ontwikkelen. En dat is goed voor de populariteit en opbrengsten.  
Zaterdag 28 september was de jaarlijkse sapdag op de Schaapskooi. Een succesvolle dag omdat een enorme hoeveelheid 
appels en peren hun weg naar het sappak vonden. 8100 kilo is omgezet in 5800 liter sap. Momenteel kan men nog steeds 
een pak sap kopen. 
We hebben besloten om het komend seizoen de kudde iets kleiner te maken. De afgelopen jaren is de kudde-omvang 
gewogen tegen de hectares weiland, de begroting, onze capaciteit en de doelen die we als Schaapskooi hebben, zoals 
educatie en diversiteit. Komend jaar gaan we met een kleinere kudde, 120 schapen, werken omdat we denken daarmee de 
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hele cyclus succesvol te kunnen volbrengen en we minder risico’s lopen in drukke perioden met de capaciteit die we 
hebben. Op dit moment zitten we midden in de lammerperiode en kan men weer een lammetje adopteren of knuffelen, zie 
hiervoor de informatie op onze website www.schaapskooischijndel.nl   
Vanaf 1 mei gaan we weer hoeden met de kudde in het Wijboschbroek en de Smaldonk.  

 
De Border Collies staan weer te trappelen om met de kudde op 
stap te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar was de najaars-vrijwilligersdag op woensdagavond 20 november jl. Een leuke avond waar de dames van de 
wolwerkplaats met prachtige demonstraties lieten zien wat je allemaal met wol van onze schapen kunt doen.  

 

Kees Cornelissen 
 

 

Schaapskooi Schijndel is uitgeroepen tot het mooiste plekje van Meierijstad.  

Wat een opsteker voor ons mooie Schijndel! 

Bij de verkiezing is gelet op de waarde die 
mensen aan de plek gaven en de verbinding die 
zo’n plek tot stand kan brengen tussen mensen.  

Zo kwam de Schaapskooi als eerste uit de bus. 
Het is volgens de jury een ontmoetingsplek met 
een belofte die van grote betekenis is voor de 
toekomst van Meierijstad.  
 
En dat het er gezellig kan zijn is op de foto 
hiernaast te zien.  
 
 

 
 
 
 
 
Fia Fiers vertelt  

 

Als gids voor NMC heb ik de eer om 3 maal per jaar belangstellenden door de prachtige Schijndelse natuur te begeleiden.  
Ik woon in Eerde (ook mooi), en heb de natuurgidsencursus van IVN gevolgd waarvoor ik in 2014 ben geslaagd. Je bent dan 
wel gids maar als je veel hebt geleerd besef je pas hoeveel je nog niet weet. Daarom is het in het begin best spannend om 
alleen te gaan gidsen. Je weet van alles een beetje maar bent in niets een specialist. Ik was vrijwilliger op de schaapskooi en 
Jan van Kessel die daar ook vrijwilliger was heeft mijn naam doorgespeeld aan Jes Merx en Rien Rijken. Toen was het zo 
bekeken. Ik heb toen al snel de seizoenswandelingen van Rien overgenomen omdat hij moeite kreeg met lopen. Rien heeft 
me goed ingewerkt en is de eerste keer nog meegelopen.  
Het gidsen in de Prekers is echt een unieke belevenis. Het is wel zo’n uniek, bijzonder en betoverend gebied, dat ik er 
steeds met plezier naar toe ga. Ik probeer mijn enthousiasme altijd enigszins over te brengen op de deelnemers van de 
wandeling. Niet te erg natuurlijk. Mensen moeten zelf kunnen beslissen of ze iets leuk of mooi vinden. 
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Ik probeer mijn kennis van de natuur en van het gebied door te geven omdat ik denk dat kennis meer begrip en zorg voor 
de natuur teweeg brengt. Daarvan genieten de 
deelnemers. Ze leren anders kijken, maar ook de 
natuur in het algemeen profiteert daarvan.  
Bij een gemiddelde wandeling zijn tussen 10 en 20 
deelnemers aanwezig. Dat is een mooie groep om 
door het broek te trekken. Je loopt daar op smalle 
paadjes achter elkaar, zodat je als gids moeilijk de 
hele groep kunt bereiken, maar ik probeer dan op 
enkele plaatsen waar de groep wel bij elkaar kan 
staan, mijn verhaal te vertellen.   
Meestal zijn de mensen erg geïnteresseerd en 
aandachtig. Soms beginnen enkele deelnemers hun 
eigen wandeling als ze ook kennis van de natuur 
hebben. Een keer had een man een boek bij zich, dat 
hij steeds uit zijn tas haalde, waardoor er steeds een 
clubje mensen rond zijn boek verzameld was. Nou…. 
Een keer had ik wel 50 mensen achter me aan op dat 
smalle paadje in de Prekers. Voordat ik de club weer 
bij elkaar had waren weer tien minuten voorbij. Dan 
kun je niet zo veel vertellen.  
Ook verzorg ik elk jaar een zomerwandeling in ’t Creyspot. Dat is ook een heel bijzonder stukje natuur. Vooral op het door 
SBB afgeplagde gedeelte groeien bijzondere planten. Het zijn allemaal plekjes die heel goed beschermd moeten worden. 
Voor je het weet ben je die bijzondere planten kwijt. 
Hierbij heeft NMC een moeilijke taak te vervullen. Want tegen omstandigheden van de omgeving kunnen we niet veel 
doen.  
Ik probeer mijn steentje bij te dragen door kennis en liefde voor de natuur over te dragen en daarmee meer draagvlak te 
creëren voor natuurbescherming. 
Tot ziens op een van de wandelingen.  

Fia Fiers 

Lente 2020 in het heempark… 

De grondwaterstand is, dankzij een natte februari, weer op peil. Het is zelfs zo nat dat het hele stukje beemd onder water 
staat, inclusief het doorgaande pad aan de overkant van het bruggetje. Dus als je een bezoekje aan de Blekert hebt 
ingepland, dan is een stel laarzen niet overbodig! Maar als dan het eerste lentezonnetje doorkomt, dan is het wel een lust 
voor het oog; de dotters staan in knop onder water, en zullen de sloten binnenkort versieren met hun botergele bloemen. 
De daslook heeft er dit voorjaar weer een stuk “bijgenomen”, en hier en daar ontkom je er niet aan om over jonge 
scheuten te lopen, want het hele pad staat er vol mee! Het schijnt trouwens helemaal geen kwaad te kunnen om een paar 
van die daslook-scheuten af te plukken voor de salade thuis; niet voor niets wordt in Duitsland dit plantje-vol-vitamines 
Bärlauch genoemd: als een beer, nog een beetje 
slap in de knieën ontwaakt uit zijn winterslaap, 
kan hij geen beter kruid eten dan Daslook; daar 
word je pas sterk van… 
 
Meer voorjaarsbodes? 
Als je er oog voor hebt, kom je ogen tekort; de 
eerste solitaire bijen hebben hun stuifmeel al 
gehaald bij de sneeuwklokjes, sneeuwroem en 
natuurlijk de wilgenkatjes. We zagen kluchten van 
wel 50 sijzen, die heen en weer pendelden tussen 
de hoge elzen, op zoek naar hun favoriete 
voedsel, de elzenproppen. De eerste 
salamandereitjes van de kamsalamander vonden 
we al vóór de carnaval, netjes één voor één 
geplakt op een moerasvergeetmenietje, wat voor 
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de gelegenheid ook nog ‘ns wordt dubbelgevouwen door het vrouwtje-kamsalamander, dit alles om haar kroost maximaal 
te beschermen. En dan mag de zon haar steentje bijdragen om de eitjes “uit te broeden”, nèt ondergedoken aan de 
noordoever van onze poel, precies volgens het boekje!  
 
Vrijwilligerswerk 
De processen, hierboven beschreven, verlopen niet overal en altijd vanzelfsprekend. Het is niet voor niets dat je deze 
bijzondere waarnemingen in het heempark kunt doen. Door een uitgekiend beheersplan schep je ideale omstandigheden 
voor de amfibieën, insekten, vogels, kleine zoogdieren, etc. En daarvoor moet je wel de neuzen dezelfde kant op hebben 
staan; dat proberen we te doen door een goed structureel overleg met elkaar als vrijwilligers, maar ook zeker met de 
gemeente Meierijstad. We mogen wel zeggen dat die onderlinge samenwerking prima verloopt, en dat vertaalt zich in een 
heempark wat er optima forma bij ligt. Dus als Corona het toelaat, willen we u binnenkort die mooie pareltjes laten zien! 
 

Anton Hellings.  
 
 

LEZING “KLIMAATVERANDERING EN DE GEVOLGEN VOOR DE NATUUR” 

 
Tijdens de lezing over "Klimaatverandering en de gevolgen voor de natuur” schetst Ron Vodegel de plaats van de huidige 
klimaatveranderingen in de ontwikkeling van onze aarde, de natuurlijke processen die hierbij een belangrijke rol spelen en 
de invloed van de mens hierop. Zoals de bedreigingen van de uitstoot van broeikasgassen voor mens en natuur.  
Hoe ingewikkeld het is om de opwarming van de aarde effectief aan te pakken. Maar met name ook hoe we als mensen 
zelf een positieve invloed kunnen uitoefenen om het tij te keren. 
Mét Greenpeace is ook Ron er van overtuigd dat een groene en duurzame wereld nodig, beter en haalbaar is. 
Door zonnepanelen op het dak te plaatsen? Te investeren in windmolens? Elektrisch te gaan rijden? De woning te isoleren? 
Minder vlees te gaan eten? 
Het kan bijdragen. Politici hopen er mee te scoren, de media staan er vol van. 
Maar er is meer…Het is aan de politiek om het klimaat voorrang te verlenen en meer aandacht te schenken aan het welzijn 
van de mensen dan zich te richten op de economie en de belangen van de grootindustrie! 
De avond gaf ruimte samen de mogelijkheden te verkennen. 
De laatste weken is de klimaatverandering vooral goed merkbaar geweest door de overvloedige regenval.  
Het kleine riviertje De Aa, ter breedte van een sloot is nu buiten zijn oevers getreden. Zie afbeelding hieronder. 

Henk van Oorschot, werkgroep Voorlichting en Educatie. 

 

http://www.nmcschijndel.nl/nieuws/detail/lezing-klimaatverandering-en-de-gevolgen-voor-de-natuur/
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De werkgroep Voorlichting en Educatie stelt de evenementenkalender samen en organiseert de activiteiten. 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. 

 

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 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.  

 
 

Niet vergeten  

Noteert u alvast in uw agenda de busexcursieop zaterdag 6 juni. (afhankelijk van die lelijke heks Corona) 

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/ 
 
 

Ledenbestand  
 

Op het eind van 2019 hebben we 177 leden; 3 minder dan het jaar daarvoor.  
Er waren 11 opzeggingen en 8 aanmeldingen. 
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 
losgelaten.  
 
 
 
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 2020. 
 
Het opgeven van een gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl wordt zeer op prijs gesteld.  

 

Jes Merx, publicist NMC Schijndel 
 

mailto:info@nmcschijndel.nl
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Hoe mooi is het voorjaar als de bloeende bloemen uit de gron d schieten en de bomen hun bloesempracht tonen.  

Bloeiende berk 

 

 

 

 

 

 

Kornoelje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnolia 


