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NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL  

 

Beste leden van onze vereniging.  
Deze keer is de Nieuwsbrief anders dan jullie gewend zijn. 
Het voorwoord werd altijd door Karina geschreven, maar NMC heeft door het terugtreden van 
Karina tijdelijk geen voorzitter. Als secretaris schrijf ik nu het voorwoord. Wel een beetje 
bijzonder, nu na een jaar proefdraaien in de ALV benoemd te zijn tot secretaris.  

We zijn blij om vast te kunnen stellen dat de ontwikkelingen rondom corona positief zijn. Dit 
geeft ons eindelijk weer meer bewegingsvrijheid. Maar we worden allemaal geraakt door de 
oorlog in Oekraïne. Hoe de oorlog zal verlopen en wat dit voor ons gaat betekenen is nog niet 
bekend. Zeker is dat die veel leed, onmacht en verdriet bij de burgers bezorgt. Ook zeker is dat 
de energie prijzen flink zullen blijven stijgen en de gevolgen voor natuur en milieu zullen zeker 
niet positief zijn.  

 

Karina heeft haar voorzittershamer per 3 februari 2022 neergeld. Zij heeft de algemene leden 
vergadering van 16 februari jl. geleid als demissionair voorzitter.  
Karina is terecht in het zonnetje gezet voor haar inzet, gerealiseerde doelen, goede relatie en 
warme aandacht voor alle NMC leden en externe contacten. Afgelopen jaar heb ik samen met 
Wim Gevers het dagelijks bestuur van NMC mogen voeren en heb ik de samenwerking met 
Karina als prettig en zeer positief ervaren.  
Karina blijft als lid van het NMC onze vereniging zo goed als het kan in gemeentelijke en 
regionale overlegstructuren vertegenwoordigen. Uit handen van Wim Gevers heeft Karina een 
grote bos bloemen en een boompje voor haar tuin gekregen (een ginkgo biloba). 
 

We hopen snel een nieuwe voorzitter in ons midden te kunnen verwelkomen. Deze zoektocht is 
medio november gestart. Er is een profielschets opgezet, oproepen hiervoor zijn gedaan en 
reeds enkele kandidaten zijn hiervoor benaderd. Tot het zover is bestaat het dagelijks bestuur 
slecht uit 2 personen, Wim Gevers, penningmeester en ondergetekende, secretaris.  

 

Afgelopen periode heeft corona ook weer een flinke weerslag gehad op onze activiteiten, maar 
het is wel fijn te kunnen zeggen dat eindelijk weer een ALV heeft kunnen plaatsvinden.  
De opkomst voor de ALV was redelijk; het was een mooie bijeenkomst. We hadden gehoopt om 
21 uur de vergadering te kunnen sluiten, maar de interactie met de aanwezige leden was zeer 
positief waardoor het toch nog bijna 21:30 uur werd. Aan de tap nog samen iets drinken was 
hierdoor helaas zeer kort.  
 

Wim heeft de financiële situatie van het NMC toegelicht. Deze is zeer positief. Ook de 
kascommissie heeft het boekjaar 2021 gecontroleerd en goed gekeurd.  
Na een jaar als aspirant secretaris bij NMC ben ik met algemene stemmen gekozen tot 
secretaris.  
De werkgroepen hebben ieder een presentatie gegeven over wat er afgelopen jaar is gedaan, 
ook voorzichtig vanwege corona. Ook de plannen van dit jaar zijn bekend gemaakt..  
De coordinatören staan te poppelen om eindelijk weer echt aan de slag te kunnen.  
 

De notulen van de ALV zijn door omstandigheden nog niet gereed, maar deze krijgen jullie 
spoedig toegestuurd.  

 

Rest me jullie veel leesplezier toe te wensen met deze nieuwsbrief.  

 

Theo Wouters secretaris NMC Schijndel.  
 

 
Schaapskooi Schijndel  
 
Lente in het Heempark 
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Afscheidswoord door Wim Gevers 
 
Karina is tijdens de ALV in februari 2015 begonnen als voorzitter. 
Voorafgaand hieraan had ze zich voorgesteld in een vergadering, 
o.a. met “ik ken het Wijboschroek, en ik zet me in voor het behoud 
van de natuur in Schijndel”. Na afloop van de vergadering was er 
een wederzijdse klik. De toenmalige voorzitter Rien Rijken kondigde 
Karina aan als een jonge, enthousiaste vrouw. 
 
Karina heeft zich inspirerend, geïnteresseerd en bevlogen getoond 
tijdens het voorzitterschap. De vrijwilligers binnen NMC Schijndel 
werden door haar voorop gesteld, getuige o.a. de bijeenkomsten 
met Kerst, in de zomer en in het Heempark. Ook liep Karina voorop 
bij overleg met gemeente Meierijstad, zusterverenigingen uit 
Veghel en St. Oedenrode, SBB en Brabants Landschap. Zij heeft ook 
een behoorlijke duw gegeven aan de educatieve noot binnen NMC 
Schijndel (excursies, lezingen), en daarbij ook gezorgd voor de 
aanzet tot het stand komen van de gezamenlijke kalender, samen 
met Heempark en Schaapskooi. 
 
Al met al mooi verdiensten gedurende een 7 jarig voorzitterschap. 
Hopelijk hebben we hier niet te doen met de 7 zeven vette jaren, 
die gevolgd gaan worden door 7 magere jaren. 
 
Natuurlijk zijn we nog op zoek naar net zo’n enthousiaste voorzitter 
als we de afgelopen jaren gehad hebben 
 
Als bedankje voor al je inzet, tijd en betrokkenheid bieden we je om te beginnen iets blijvends aan, nl. een boompje voor in 
je tuin, een Ginkgo biloba. geliefd vanwege zijn schitterende bladvorm. Vele kunstenaars en schrijvers zijn geïnspireerd 
door de Ginkgo biloba, zoals Goethe. Deze boom staat symbool voor: hoop, tijdloosheid en een lang leven. En tot slot een 
lunchbon voor een restaurant in Schijndel, waar je samen met Cees van kunt gaan genieten. 
 
Karina, bedankt. 

 
Werkgroep Schijndels Landschap  

 

Nadat eind oktober het werk in de poelen klaar was, zijn we naadloos 
overgeschakeld naar het knotwerk. We hebben een knotbestand voor de 
gemeente Meierijstad, ca. 250 stuks. Voor SBB onderhouden we een 
knotbestand van ca. 900 stuks! Niet schrikken beste lezers, die hoeven niet 
allemaal in een jaar gedaan te worden. We werken als volgt: dikke knotwilgen 
mogen om de pakweg 3 á 4 jaar. Als ze in een lange rij staan doen we ze om 
en om. Dit is beter voor de biodiversiteit, omdat er dan altijd nog in bloei 
staan, goed voor de bijen. 12 Maart is de laatste keer dat er geknot wordt en 
wel aan de Steeg in het kader van NLdoet. Vanaf half maart mag er in 
verband met het broedseizoen niet meer gezaagd worden, met andere 
woorden geen herrie maken.  
Na de stormen eind februari hebben we in de afgelopen weken de 
wandelroutes vrijgemaakt van omgevallen bomen. Met name in het 
Wijboschbroek, waar je merkt dat de bomen door de vernatting niet zo stevig 
meer in de grond staan.  
Tussendoor hebben we met een kleine groep binnen de werkgroep weer 4 
bijenhotels gemaakt. Die worden binnenkort geplaatst.  
Nu begint het onderhoud aan de wandelroutes. Ommetje Weidonk verdient 
hierbij extra aandacht, Dit maaien we nog snel even voor 15 maart om de 
vogels niet te verjagen. Na 15 juni hebben we hier extra veel werk, veel riet 

Achterstallig onderhoud 
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vanuit de slootkanten en het gras staat dan meer dan een meter 
hoog. De andere ommetjes worden handmatig bijgehouden. Denk 
hierbij vooral aan brandnetels en, nog erger, bramen. Die groeien 
altijd naar het pad toe. Zomaar een weetje: we onderhouden de 
ommetjes, totaal ca. 22 kilometer. Twee wandelroutes van 
Staatsbosbeheer, de Houterd route en het laarzenpad in het 
Wijboschbroek, totaal 17 kilometer. Daarnaast onderhouden we 
de wandelknooppunten routes in Schijndel, totaal 95 kilometer. 
Alles bij elkaar zo’n 125 kilometer. Werk zat! Binnenkort komt 
daar nog het onderhoud bij van de route Duits lijntje. Dat rollen 
we binnenkort uit voor de gemeente.  
 

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, 

NMC/Werkgroep Schijndels Landschap 

Jos van de Westerlo 

 

Activiteiten van de Florawerkgroep  
 

Vanwege corona is de plantenwerkgroep een tijdje niet op pad geweest. 
Tot Rien Ondersteijn belde over een bijzondere vondst. Met een select groepje zijn we gaan kijken naar het Hondskruid. 
Hondskruid is een slanke, lage tot middelhoge (30–60 cm) overblijvende vaste plant. Hondskruid bloeit in Nederland en 
België normaal gesproken in juni en juli. Aan de top van de stengel staat een eerst kegelvormige, maar later eivormig tot 
bolvormige, 4–8 cm lange aar die bestaat uit vele tientallen, dichtopeengeplaatste, paarsrode tot rozerode of uiterst zelden 
witte bloemen 
Net als bij alle andere Nederlandse orchideeën zijn de bloemen tweeslachtig. 
In Nederland is de plant zeer zeldzaam en komt voor in Zuid-Limburg, Zeeland, in de duinen bij Wijk aan Zee en Noordwijk 
aan Zee en in het westen van het land op opgespoten braakliggende industrieterreinen. Ze is te vinden op zonnige plekken 
op zand-, leem- of kleibodem. Wellicht door de warmere zomers en winters kent de soort een steeds groter 
verspreidingsgebied in Nederland. Eerste foto links.  
Maar ook een bezoek aan het Heempark en de Vlagheide leverde bijzondere vondsten op. In het Heempark zagen we de 
Lange ereprijs en de Rheineckea en op de Vlagheide de Bonte wikke., zoals hier van links naar rechts afgebeeld.  

 

De nieuwe Hurricane bosmaaier 
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Kwakkelwinter in het heempark 

Tja, je raakt eraan gewend; weken aan een stuk grijs en mistroostig 
weer, weinig momenten die uitnodigen om een ommetje te maken. 
Maar we zullen moeten accepteren dat we nu eenmaal in een 
kikkerlandje wonen met -steeds vaker- kwakkelwinters. Maar dat 
schept wel mogelijkheden om de vrijdagochtenden goed te benutten 
in het kader van onderhoud aan het heempark. Met onze vaste 
werkgroep hebben we de afgelopen tijd vooral gewerkt aan de 
griend, het elzenbroekbos, onderhoud aan de blokhut, èn de aanleg 
van een nieuw heidebiotoop. 

Een stukje heidebegroeiing 
 

Op de opengevallen plekken in het eikenberkenbosje, vlak achter de 
blokhut, wilden we graag een heidebiotoop creëren, zoals we die 
aantreffen in bijv. de Molenheide en het Creijspot. Daarvoor hebben 
we een paar kratten met struikheide (Calluna Vulgaris) besteld, en 
afgelopen februari aangeplant. (zie foto rechts). Ook hebben we de 
bodem verrijkt met turfmolm, aangezien heide een liefhebber is van 
zure grond. Nadere info leverde nog meer tips voor de aanleg op: vers 
plagsel van de heidevelden zou zorgen voor het kiemen van jonge 
struikheide. Dus meteen geïnformeerd bij Jos van de Westerlo, en 
toevallig had “zijn” werkgroep bij het Creijspot nog een hoop maaisel 
liggen, en die lag te wachten om afgevoerd te worden… Dus hebben 
we een deel met kruiwagens opgehaald, en verspreid tussen de jonge 
heideplanten. Op deze manier hebben we een stukje Creijspot-DNA overgeheveld naar het heempark. Dus hou de 
komende jaren ons nieuwe heidestukje in de gaten, want wie weet gebeuren er spannende dingen!  

Nieuwe gasten in de vleermuizenkelder 
 

Op 10 januari kwam Gerard van Leiden (van de Vleermuizenwerkgroep Noord
-Brabant) zijn jaarlijkse inspectie van onze vleermuizenkelder houden. 
Aangezien van Grootoorvleermuizen bekend is dat ze tijdens kwakkelwinters 
vaak doorgaan met insecten vangen, waren onze verwachtingen niet bepaald 
hooggespannen. Maar meteen nadat we door de houten deur naar binnen 
stapten, “vingen” we een mooie Grootoor in onze zaklamp, helemaal vrij 
hangend aan de muur. Gerard wist te vertellen dat dit typerend gedrag is van 
een Grootoor; op deze manier (vrij hangend en niet weggekropen tussen 
stenen) kan de vleermuis in relatief korte tijd opstarten en tijdens minder 
koude avonden even op insectenjacht gaan. Dat is ook de reden waarom ze 
zo dicht bij de ingang hangen. Een paar kamers verder troffen we voor het 
eerst nieuwe gasten aan: drie Watervleermuizen hadden onze kelder 
gevonden! In een betonnen blok (die we met een beugel aan het plafond 
hebben opgehangen) hingen ze gebroederlijk dicht tegen elkaar. Ook dit is 
volgens Gerard typerend watervleermuis-gedrag; ze houden blijkbaar van 
sociaal slapen. 
 

Richting de lente! 

Op het moment dat ik dit verslag zit te tikken, zijn de kamsalamanders alweer volop bruiloft aan het vieren, en staat de 
Daslook er fris en fruitig bij; tijd om weer regelmatig een ommetje heempark te gaan maken en te genieten van al het 
skôns dat de Skèndelse natuur ons te bieden heeft… 

Tot ziens in de Blekert!  
Anton Hellings 
 



Jaarverslag Vogelwerkgroep. 

De Vogelwerkgroep bestaat uit: Henk Sterks, Mark v.d. Brand, Harry Verhagen, Marc van de Ven, Henk Sterks, Mari van der 
Weijst, Richard Steenbakkers (nieuw lid), Peter Pennings.  

Helaas hebben we dit jaar begin maart afscheid moeten nemen van Broer van den Brand.  
Aan het eind van het jaar heeft Ton Voorn aangegeven even wat rustiger aan te doen m.b.t. de werkgroep.  

Coördinator: Addy van Dijk 

In 2020 is de vogelwerkgroep in zijn geheel nauwelijks bij elkaar gekomen vanwege corona.  
We zouden dit jaar de Smaldonk voor het 2e jaar gaan inventariseren, helaas zijn we alleen op individuele basis hier 
geweest.  
Eén groepsactiviteit hebben we samengedaan (natuurlijk met in achtneming van de corona maatregelen): op 13 juli zijn we 
’s avonds naar de Kanonsberg (Maashorst) geweest voor de nachtzwaluw, we hebben er verschillende gezien, zelfs een 
paartje. Nachtzwaluwen kunnen een drietal geluiden maken en die hebben we ook allemaal gehoord. Het was bijzonder 
om eens mee te maken. 
Maar desondanks is een vogelaar altijd een vogelaar en zijn er diverse waarnemingen geweest die het vermelden waard 
zijn. In onze groepsapp bijvoorbeeld worden regelmatig meldingen gedaan over waarnemingen in het veld:  

zoals een wielewaal, zwartkop (koppeltje), ijsvogel; grote groep putters in de Smaldonk evenals een bosuil, goudvinken en 
staartmeesjes; in ’t Creijspot een groepje kneuën, staartmeesjes, rietgorzen en goudvinken.  

 

Mari heeft een nieuw fototoestel waarmee hij meteen de eerste ronde al mooie foto’s van een ijsvogeltje heeft kunnen 
maken, en later nog eens een vissende ijsvogel. Eind december wist hij zelfs een ransuil in de Smaldonk vast te leggen.  

 

Enkele bijzondere waarnemingen die zeker de moeite waard zijn om te delen: 
 In de categorie: zeer zeldzaam 

 Kleine waterhoen, zeer zeldzame vogel, helaas overleden  

 Roodkopklauwier in Veghel. 

 Orpheusspotvogel, Maashorst Uden. 
 
Categorie: zeldzaam 

 Bonte kraai nabij Rosmalen polder 

 Hop, Rooische Hei, hier in Schijndel 

 Zwarte ooievaar, Kampina Boxtel 

 Witoogeend, Veghel bij Zuidwillemsvaart. 

 Kwak in Biesbosch 
 
 
Bovenstaande waarnemingen zijn te bekijken op 

www.waarneming.nl;  
Wat verder nog vermeldingswaard is: 

Kraanvogels overvliegend in Schijndel 
Duinpieper overvliegend; telpost vlagheide 
IJsgors overvliegend; telpost vlagheide 

 

We hopen dat we dit jaar samen wat meer activiteiten kunnen ondernemen. 
 

Addy van Dijk 
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https://waarneming.nl/observation/199029944/
https://waarneming.nl/observation/193383178/
https://waarneming.nl/observation/191767852/
https://waarneming.nl/observation/185388290/
https://waarneming.nl/observation/191660068/
https://waarneming.nl/observation/190575559/
https://waarneming.nl/observation/183706384/
https://waarneming.nl/observation/191853503/
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Nieuws van de Uilenwerkgroep 

De Uilenwerkgroep is een kleine werkgroep die sinds kort uit 4 leden bestaat. Onlangs is er een nieuw enthousiast jonger 
lid bijgekomen. De werkgroep kan haar werkzaamheden goed aan.  
 

Geplaatste uilenkasten: 
 

Bosuilen:   8 kasten, waarvan 3 bezet, een met jonge uilen.  
Holenuilen:  Afgelopen winter is een zeer moeilijke periode geweest 
voor deze uilen. Hierdoor zijn er uilen gesneuveld, voornamelijk door 
voedselgebrek. In enkele kasten zitten jonge uilen,  
Kerkuilen:  in de kasten voor de holenuilen.                     Foto: Kerkuil 
Steenuilen: 25 kasten, waarvan 14 kasten zijn bezet. Ten tijde van dit 
verslag waren er 35 jonge steenuilen en 3 opkomst. 
Die zullen inmiddels het levenslicht hebben aanschouwd.   

 

Eind augustus 2021 was de schoonmaak van de kasten.  

Tijdens de ALV gaf de uilenwerkgroep aan naar nieuwe gastgevers op 
zoek te zijn. Hopelijk hebben zich in de tussentijd al enkele mensen aangemeld. 

Afgelopen jaar is er een bijeenkomst van de uilenwerkgroepen Brabant geweest die als zeer positief is ervaren. Het 
totaalbeeld van uilen in Brabant ziet er goed uit.  

 
 

Nieuws van de Schaapskooi 
 

Afgelopen jaar was zeer mager omdat we vanwege corona geen evenementen hebben kunnen houden. 
 
Horeca 
Per 1 april stoppen de huidige uitbaters van de Horeca. Hiervoor zijn nieuwe kandidaten. We verwachten dat inmiddels 
met een nieuwe kandidaat overeenstemming is hebben bereikt.  
 
Schapen: in 2021 zijn 140 lammeren geboren. De verwachting voor dit jaar is 120 lammeren.  
Het is nu mogelijk om digitaal een lammetje te adopteren. Op 21 februari en 13 maart zijn er kijkdagen voor lammetjes.  
 
Hopveld. Hiervoor is een nieuw veld gecreëerd. De officiële opening moet nog plaats vinden, maar het hopveld is al in 
gebruik genomen.  
 
Bij de schapenweiden zijn poorten geplaatst.  
Voor medewerkers is het een drukke periode. 4 Stagiares zijn 24 uur aanwezig op de schaapskooi en blijven hier ook 
slapen.  
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NMC heeft 2 lammetjes geadopteerd: de zusjes Spring in ‘t Veld, zoals Wim Gevers ze heeft gedoopt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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.  

 
 

Ledenbestand  
 

Op dit moment, eind februari 2021, hebben we 166 leden; 11 minder dan het jaar daarvoor.  
Er waren een aantal leden die hun abonnement opzegden. We denken dat het te maken heeft met de verminderde 
activiteiten vanwege corona en het wegvallen van de busexcursie.  
Sinds 2020 zijn er ook nieuwe leden  
Machiel van Es 
Theo van der Heijden  
Ruud Kaasenbrood  
Hans Roelofs  
Marc van Schaijk 
Joop Steenbakkers 
Richard Steenbakkers 

 

mailto:info@nmcschijndel.nl
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Jeroen de Wildt  
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 
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 
 


