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Met deze Nieuwsbrief informeren wij u
weer over de werkzaamheden van NMC
Schijndel in de afgelopen periode en de
plannen voor de komende <jd.
Er is weer veel werk verzet door de
vrijwilligers van NMC Schijndel.
Ook is NMC weer nadrukkelijk in beeld
geweest in pers en vak<jdschri>en en
hebben we diverse complimenten
ontvangen over onze organisa<e en
werkzaamheden.
Dat gee> de burger moed.
Hopelijk kunnen we een beroep blijven
doen op onze vrijwilligers, leden,
donateurs en opdrachtgevers om Schijndel weer iets mooier, groener en duurzamer te maken.
Meer informa<e over NMC Schijndel vind je op onze website www.nmcschijndel.nl. Daar vind je
ook de Jaarkalender 2014 waarin de ac<viteiten van NMC Schijndel, Schaapskooi en Heempark
zijn opgenomen.
Ook de komende periode houden we het groen, u ook?
Wist u al dat NMC Schijndel op zoek is naar een nieuwe voorzi1er?
Rien Rijken, Voorzi er NMC Schijndel
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NMC Schijndel organiseert al jarenlang diverse natuurexcursies, zoals vlinderexcursies
seizoenwandelingen, wildexcursies/wildsporen, uilenexcursies en paddenstoelenexcursies.
Data, loca<es en onderwerpen zijn opgenomen in de Jaarkalender 2014 waarop in totaal 10
seizoen- en thema-excursies staan die door NMC Schijndel worden uitgevoerd.
De seizoenwandelingen staan onder leiding van NMC natuurgids Rien Rijken. Voor de themaexcursies worden gespecialiseerde gastgidsen ingehuurd; Joep Steur voor vlinderexcursies,
Henk Sterks van wildbeheereenheid St. Hubertus voor Wildsporen en Cor Kievit voor de
paddenstoelenexcursie. Alle excursies vinden plaats in De Prekers, Wijboschbroek, Smaldonk,
Wielse Kamp en Heempark. Daarnaast verzorgt Addy van der Heijden van de Uilenwerkgroep
uilenexcursies.
NMC Schijndel verzorgt ook natuurexcursies voor groepen en instellingen. Zo zijn er excursies
verzorgd voor Rijkswaterstaat,
Gemeente Schijndel, Schoolteams,
Waterschap Aa en Maas,
familiereünies, KBO Boschweg,
Schaapskooi en Scou<ng. Deze
worden uitgevoerd op afspraak en
zijn daarom niet opgenomen in de
jaarkalender. De natuurexcursies
worden zoveel mogelijk afgestemd
op het soort publiek dat deelneemt:
ook voor ouderen, kinderen en
gehandicapten. De meeste
deelnemers komen uit Schijndel of
omgeving. Vaak is het voor de eerste
keer dat deelnemers de mooie
natuurgebieden in Schijndel
Gids bij de mergelgroeve in Zuid-limburg

(Vervolg op pagina 2)
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bezoeken en hoor je opmerkingen als die van Ans Vink en Nelly van Zon: “Eigenlijk idioot dat ik dit niet vaker heb gedaan.
Ik woon vlakbij. Maar vanaf nu gaan we vaker. Het is een prach<ge wandeling en je leert er veel van”.
Maar er zijn ook vaste klanten: natuurlieJebbers die vaker deelnemen en speciaal komen voor een seizoen- of een
themawandeling.
Nieuw zijn de jaarlijkse natuurexcursies van NMC Schijndel per bus naar een bijzonder natuurgebied onder leiding van
ﬂorist Rien Ondersteyn. In 2013 was dat naar de Geul en Voerstreek in Limburg/België en in 2014 naar de mergelgroeve
’t Rooth in Bemelen en het landgoed van Kasteel Elsloo.
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In het vorige nummer hebben we de werkgroep Kleine Landschapselementen (KLE) in het zonnetje gezet.
In dit nummer een extra verslag over de Florawerkgroep. Hiervoor voeren we een gesprek met ﬂorist Rien Ondersteyn, de
voortrekker en inspirator van de Florawerkgroep.
Om 16.45 uur komt Rien bij mij thuis aan na het inventariseren van planten in de Hazenpu1en in Nijnsel. Het is prach<g
weer en we zi1en op het terras. Op verzoek van Rien staat de koﬃe klaar.
Rien, hoe is de samenstelling van de werkgroep?
De werkgroep bestaat uit 6 leden van verschillend pluimage: Rien Ondersteyn, Rien Rijken, Joke van Hees, Jan van Kessel,
Jes Merx en Gerard te Dorsthorst. De leden zijn aQoms<g uit de gezondheidszorg, bouwvak, secretariaat, onderwijs. Rien
zelf komt uit de kloostersector en zorgsector. Rien Rijken is de coördinator van de werkgroep.
De ﬂorawerkgroep is in de jaren 70 begonnen met Ben Peters, Jo en Jos van de Wijdeven, Mien van Roesel-de Leyer, Nico
van Hengstum, Jan Pennings, Toon van Roessel, Dorry van Esch en Rien Ondersteijn. In december 1982 hebben zij het rapport ‘Schijndel in het groen’ uitgebracht.
Wat voor soort werkzaamheden voeren jullie uit?
Elk jaar nemen wij een bijzonder natuurgebied onder handen. Dat betekent dat we meermalen per jaar de planten in dat
gebied inventariseren en registreren. De uitkomsten worden beschikbaar gesteld aan eigenaren en belanghebbenden, zoals Staatsbosbeheer, Brabant Landschap, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat, par<culiere eigenaren en de Gemeente
Schijndel die de gegevens verwerkt in de Natuurwaardenkaart.
Bijzondere en waardevolle natuurgebieden in Schijndel zijn ’t Creyspot in de Wielse Kamp, de Prekers en de Liekendonk in
Wijboschbroek , het Stok en het Heempark. In de ’t Stok en de Liekendonk hee> de Florawerkgroep afgelopen jaren de
planten geïnventariseerd.
Zeldzame planten worden al dan niet met foto doorgegeven aan waarneming.nl.
Verder gee> de werkgroep voorlich<ng en adviezen en organiseert natuurexcursies en lezingen in samenwerking met de
werkgroep Voorlich<ng en Educa<e.
Wat mo#veert de vrijwilligers van deze werkgroep?

Bijenorchis

Florawerkgroep aan de Kanaaldijk/Liekendonk

Zwartblauwe Rapunsel

De werkgroepleden hebben een groen hart; ze zijn geboeid door de veranderingen en seizoenswisselingen in de natuur.
Het is ook avontuurlijk om nieuwe zeldzame planten te ontdekken. Zo ontdekten we laatst midden in Liekendonk op een
open plek prach<ge Waterviolieren; zoiets verwacht je niet midden in een bos. Soms zie je <jdens het struinen ook zeldza-
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me dieren zoals de boomvalk en nachtegaal. Een keer hebben we zelfs een veldje hennepplanten ontdekt.
Het gee> veel voldoening als je merkt dat instellingen bij het beheer rekening houden met geïnventariseerde zeldzame
planten. Zo vonden we enkele weken geleden de zeldzame Bijenorchis langs de Zuid Willemsvaart; op mijn verzoek was
Rijkswaterstaat bereid om deze plek niet te maaien.
Wat is jouw taak als voortrekker?
Mijn belangrijkste taak is de leden van de werkgroep te leren kijken en determineren, maar ook om te mo<veren en enthousiasmeren. Verder geef ik voorlich<ng en informa<e aan belanghebbenden en geïnventariseerde zeldzame planten
geef ik door via waarneming.nl.
Wat doe jij nog meer op natuurgebied?
Ik houd mij ook bezig met het maken, ophangen en onderhouden van vleermuizenkasten met Toon Ondersteijn van de
Natuurwerkgroep Liempde. Zo hebben we vorig jaar 100 vleermuizenkasten opgehangen in De Geelders.
Ook maak en onderhoud ik uilenkasten en hang deze op, soms met camera.
Voor NMC Schijndel organiseer ik jaarlijks de busexcursie naar een bijzonder natuurgebied.
Tenslo1e doe ik vrijwilligerswerk in het Heempark; ik verzorg daar excursies, draai bardiensten en doe klussen.
O ja, ik ben ook nog lid van de landelijke Rapunselgroep ter bescherming van de zeldzame rapunsel. In Noord Brabant zijn
nog ongeveer 20 Zwartblauwe rapunsels. Een aantal hiervan vind je op Landgoed Heerenbeek en in de Prekers.
Hoe zie jij de toekomst van de natuurgebieden in Schijndel?
Dat is wisselend. Over ’t Creyspot ben ik posi<ef; dankzij het jarenlange onderhoud van het heideveld door NMC vrijwilligers en het plaggen en onderhouden van nieuwe percelen worden zeldzame planten behouden en krijgen ze weer een
kans.
Over de Prekers ben ik huiverig; door achterstallig onderhoud dreigen zeldzame planten te verdwijnen zoals de Moesdistel,
de Zwartblauwe rapunsel en de Eenbes. De Moesdistel is al verdwenen.
De Rapunselgroep en Staatsbosbeheer ze1en zich in voor het behoud van de Zwartblauwe rapunsel in dit unieke natuurgebied.
Hoe kunnen inwoners, leden en vrijwilligers bijdragen aan natuurbehoud?
Inwoners en leden moeten genieten van de mooie natuurgebieden die we nog hebben. Ze kunnen in eigen omgeving de
natuur meer kansen geven door verstening in de tuin tegen te gaan en ruimte open te laten voor wilde planten.
En natuurlijk door lid te worden van NMC Schijndel onder het mo1o: “Wij houden het groen, u ook?
Rien, bedankt voor het gesprek.
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S<ch<ng Brabantse Bronnen hee> op 18 juni een bijeenkomst georganiseerd voor de onthulling door burgemeester Je1y
Eugster van de twee veldkapellen 't Creyspot en Meijldoorn en de twee gelijknamige toponiemenbanken. De bijeenkomst
vormde tevens de start van het project Canon Het Groene Woud. Centraal
in dit project staat de ontwikkeling van een regionaal verhaal o>ewel canon
over Na<onaal Landschap Het Groene Woud. Hierin worden de landschappen zowel in historisch als in ruimtelijk perspec<ef belicht. Een groot aantal
bezoekers werd ontvangen bij Landgoed De Dennenboom in Schijndel.
Tijdens de bijeenkomst werden bezoekers door verschillende sprekers geïnformeerd over het project en de geschiedenis van ’t Creyspot en Meijldoorn. Na een mooie wandeling naar ‘t Creyspot, onthulde burgemeester
Je1y Eugster de bij elkaar gelegen veldkapel en toponiemenbank.'
De toponiembanken en veldkapellen zijn voorzien van informa<ebordjes
Veldkapel en toponiemenbank in ’t Creyspot
met historische wetenswaardigheden over de loca<es. Vroeger bleek bij
’t Creyspot een Heilige Eik te hebben gestaan. Vanuit het volksgeloof dacht men dat je bij deze zogenaamde 'Koortsboom'
je koorts kon kwijtraken door een lapje stof aan de boom te hangen.
Tijdens de wandeling kregen de genodigden de mogelijkheid om zelf een lapje stof aan de boom te hangen. Burgemeester
Eugster: ‘Ik hoop dat heel veel mensen er naar toe gaan en hier de <jd nemen om kennis te nemen van de informa<e.’
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Op 1 augustus, <en uur ’s avonds in het Heempark waren
de omstandigheden voor een nachtvlindernacht ideaal:
droog, winds<l en met 19 graden lekker warm. De lakens
zijn opgehangen en de speciale vlinderlampen zijn opgesteld aan weerszijden van de blokhut. Ook is er stroop gesmeerd voor de lekkerbekken onder de nachtvlinders. Tegen elf uur begint het nachtvlinderen op gang te komen, en
hoe! Nachtvlinders vliegen af en aan, waaronder het Donker klaverblaadje, de Peper-en-zoutvlinder, de Porseleinvlinder, de Schedeldrager en de Huismoeder. Onder veel
belangstelling vertelt vlinderkenner Joep Steur over de vele
nachtvlinders die op het licht aQomen. Dan wordt opeens
zichtbaar hoeveel verschillende nacht- en microvlinders er
voorkomen. In Nederland zijn dat er ongeveer 2300! Onder
de ca. 20 belangstellenden zijn ook kinderen, wiens leergierige vragen door Joep naar tevredenheid worden beantwoord. De nachtvlinders worden door Joep genoteerd en
gefotografeerd. Sommige microvlinders worden in een potje voor determina<e meegenomen, sommige staan duidelijk
genoeg op de foto en worden ter plekke op naam gebracht. In ieder geval zijn er bijna 70 verschillende soorten gezien. De
lakens bleven tot even na half een hangen. Overige insecten die ook op het licht aQomen, waren er genoeg, zoals schietmo1en, wantsen, torretjes, wespjes, muggen en zelfs een mierenleeuw.
In de blokhut werd de DVD Vlinders in Het Groene Woud vertoond en met bewondering bekeken. Binnen en buiten was
een leestafel ingericht met het vlinderboek en folders met vlinderwandelingen in natuurgebieden van Het Groene Woud.
Ook de bar werd druk bezocht.
Organisa<e en deelnemers konden terugzien op een gezellige en leerzame vlinderavond.
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Vleermuizenkelder
Tijdens het werk in de zomervakan<e weer een verrassende ontmoe<ng: in de kelder werden halfopen betonblokken gemonteerd door onze werkgroep, met de bedoeling om meer hang- en wegkruipplekken te creëren voor de vleermuizen.
Aangekomen in de achterste kamer van de kelder, werd een slapende grootoorvleermuis aangetroﬀen! Na een kort moment van verbazing (van twee kanten), spreidde de grootoor zijn vleugels en liet onze vrijwilligers met een verwonderde
blik achter. Deze vleermuis hee> ons weer aan het denken gezet, dat de kelder toch niet alleen als overwinteringsplek
wordt gebruikt, maar wel degelijk een schuilplaats vormt midden in het seizoen. Een reden om onze werkzaamheden snel
af te ronden en de kelder verder met rust te laten. We houden nu onze infra-rood-camera’s goed in de gaten…

Vlinderbiotoop
Dankzij de regenach<ge zomer hee> de jonge aanplant
het goed gedaan. De vlindervriendelijke struiken staan er
mooi bij, en er is maar weinig uitval. Ook het zaaigoed is
goed aangeslagen, maar de bloei zullen we pas het volgende seizoen kunnen meemaken. Vanuit het gekapte
gedeelte is nu een mooie gevarieerde begroeiing ontstaan, met een echte kruiden- èn een struikenlaag. De
afgelopen zomer hebben de vlinders dan ook maximaal
geproﬁteerd van de uitbreiding van hun biotoop; het was
voor veel bezoekers een lust voor het oog, en er zijn veel
foto’s gemaakt van dagvlinders op nectarplanten. Een
voorbeeld hiervan is het Landkaartje, dat gezien was op
de Wilde Peen.
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Onderhoud blokhut
Ons grasdak hee> na 17 jaar een onderhoudsbeurt nodig; we zijn bezig om de boeiboorden te vervangen. Tegelijk wordt
het afwatersysteem verbeterd, zodat de nieuwe schaaldelen het langer vol zullen houden. In het voorjaar, als we ons 25jarig bestaan als heempark willen vieren, willen we natuurlijk onze blokhut in ‘op<ma forma’ hebben. Dit onderhoud wordt
gedaan door onze vrijdagochtend-werkgroep. Dus als je soms <jd hebt, je bent van harte welkom!
Anton Hellings, voorzi er Heempark de Blekert
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In het eerste hal[aar van 2014 zijn verschillende evenementen georganiseerd en stond de Schaapskooi weer volop in de
belangstelling. Topa1rac<es waren de lammetjeszondagen, de voorjaarsmarkt en het schaapscheerdersfeest die weer druk
zijn bezocht. Onze arrangementen zoals demonstra<e schapen drijven, wandelen met de herder en teambuilding met schapen bleven aantrekkelijk en hiervoor bestond veel interesse.

Oude Inheemse Rassen

De lammerperiode van eind februari tot half april gaf volop werk en gelukkig hebben stagiaires ons hierbij geholpen. Gedurende deze periode zijn 172 lammetjes geboren. Ook zijn er Lakenvelder kal[es geboren en zijn de Blaarkop kalveren bijna
volgroeid. Door het warme zomerweer hadden de schapen extra aandacht nodig om ziekten te voorkomen. De licht groene
eieren van de Schijndelaar kip vonden zelfs belangstelling vanuit Italië.

Herders
U kunt de herders met de kudde kunnen zien lopen door het Wijboschbroek en de Smaldonk. Om frequenter te kunnen
hoeden en lopen hebben we gra<s twee volledig getrainde Border Collies gekregen welke meteen inzetbaar waren.

EducaKe
Wederom hebben we verschillende scholen op bezoek gehad en hebben leerlingen ons ook geholpen met dieronderhoud,
de tuin en het verven van onze gebouwen. Ook hebben we als leerwerkbedrijf (Aequor erkenning) stagiaires gehad op het
gebied van dierverzorging en educa<e. Daarnaast is er een interac<eve Power Point presenta<e gemaakt voor kinderen en
volwassenen.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers hebben gedurende deze periode weer veel werk verzet o.a. aan gebouwen, (groente)tuin, fruitboomgaard, weiden en percelen rondom de Schaapskooi. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen
met de dierverzorging. Zij kunnen zich aanmelden via info@schaapskooischijndel.nl. Twee van onze vrijwilligers, Wil en
Anuschka Schellekens, zijn na meerdere voorselec<es met hun Border Collies begin september toegelaten tot de Wereldkampioenschappen in Schotland.

Vanuit het bestuur
Het bestuur is maandelijks bijeen gekomen. De exploita<e van de Schaapskooi, contacten met Gemeente en andere par<jen evenals PR, sponsoring en educa<e blijven topprioriteit. De voorzi1ersplaats is vacant en het bestuur zet alles-op-alles
om deze vacature in te vullen.
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De uilenwerkgroep bestaat op het moment uit 3 vrijwilligers die zich
bezig houden met het inventariseren en verbeteren van de uilenpopula<e in Schijndel. Zij doen dit door de leefgebieden en popula<e vast
te stellen van de steenuil, kerkuil en bosuil en het inventariseren van
broedsels. Daarnaast worden uilenkasten geplaatst en onderhouden
in samenwerking met eigenaren.
Zondagmiddag 24 augustus kreeg Addie van der Heijden van de Uilenwerkgroep een steenuiltje aangeboden dat bewoners aan de Heidebloemstraat uit de schoorsteen hadden gevist. Het uiltje zat van top
tot teen onder het roet, zo erg dat het zijn oogjes bijna niet open kon
krijgen. Met de compressor op de laagste stand en een droog wa1enstaa[e hee> Addie het uiltje schoongemaakt. Nadat het uiltje na een
nacht weer wat tot rust was gekomen hee> Addie hem weer de vrijheid gegeven. Omdat het een juveniel (jong van dit jaar) was kon hij
elders worden uitgezet om een nieuw territorium te zoeken.
Tip: als je een vogel uit de schoorsteen haalt nooit met water afwassen; dan beschadig je zijn verenkleed en is hij ten dode
opgeschreven.
Mario Gevers, coördinator Uilenwerkgroep
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Een gebied wordt 3 seizoenen lang geïnventariseerd. In 2013 werd gestart met de inventarisa<e van ‘t Creyspot.
In 2014 is begonnen met de 1e ronde op 1 april; de laatste ronde was op 8 juni. In totaal zijn 8 rondes gelopen en 45 verschillende soorten gespot met als bijzondere waarnemingen : de Snor en het Witgatje.
De Snor is een echte moerasvogel en lijkt vanwege zijn eﬀen bruine verenpak wel wat op een
Nachtegaal, dit vogeltje werd heel vroeger ook
wel de Nachtegaalrietzanger genoemd. .
En hiermee komt de voorspelling van Ton Voorn
uit: ‘Door de afgeplagde grond naast de heide
hee> zich nieuwe natuur ontwikkeld. Deze ontwikkeling neemt nog steeds toe waardoor wij in
2014 niet alleen meer vogels maar wellicht ook
meer bijzondere soorten kunnen waarnemen’.
Witgatje

de Snor

Weetje: Koolmeesjes zijn slimme vogels. Als er in het voorjaar te weinig
voedsel te vinden is, wachten ze gewoon met leggen totdat er genoeg
insecten zijn. De voedingsstoﬀen in insecten zijn nodig om stevige eieren
te kunnen maken. Op een gegeven moment moeten ook de koolmezen
toegeven aan de roep van moeder natuur, de voortplan<ng. Als er dan
nog steeds weinig insecten zijn, leggen ze gewoon minder eitjes.

Pagina 4

U:4943D<6 W6 CA

Pagina 7

6D KLE

Op woensdag 16 april jl. zijn we met onze werkgroep op excursie geweest naar de Eendenkooi in Lith.
De Lithse Kooi bestaat al 350 jaar en wordt nu gerund door de gebroeders
van Helvoort. Deze familie is al genera<es lang verbonden met eendenkooien, vroeger als hoofdinkomen nu als hobby. Op goede dagen werden soms
100 eenden per dag gevangen die dan 3 gulden per stuk opbrachten en dat
was veel geld in de jaren 50.
Van de ruim 2000 eendenkooien die Nederland rijk was, zijn er nog 118 over
waarvan 11 in Brabant.
We kregen uitleg over het vangen van de wilde eenden: hoe ze in pijpen werden gelokt door de tamme eenden en de Kooikershond. Uiteindelijk belanden deze eenden in het laatste gedeelte van de pijp waar ze dan ook de pijp
uit gaan.
Ook werden mooie anekdotes verteld over het kooikersleven en hoe het
gezin van de Kooiker hierbij betrokken was.
Na de excursie hebben wij gezamenlijk met de gebroeders van Helvoort de
lunch genoten in restaurant De Leeuwerik. Als blijk van waardering werd een
Schijndels bierpakket aangeboden.
Terug in Schijndel hebben we bij de Schaapskooi met zijn allen nog even gezellig nagepraat over deze bijzondere dag.
Ton Voorn namens de werkgroep KLE van NMC Schijndel.
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De excursie van 21 juni 2014 stond weer onder de bezielende leiding van ﬂorist Rien Ondersteyn en de organisa<e was in
goede handen bij Jes Merx, secretaris van NMC Schijndel. Om 8 uur vertrok de bus vanaf de Steeg met 44 belangstellenden
Na een korte koﬃestop kwamen we rond 10.30 uur aan bij de mergelgroeve in Bemelen. Groeve 't Rooth is een mergelgroeve die gedeeltelijk is heringericht tot een uniek natuurgebied met droogdalen en hellingbossen.
Daar werden we welkom geheten door Wim, de lokale gids van Limburgs Landschap, die een boeiende rondleiding gaf door
de mergelgroeve en het aangrenzende natuurgebied. Hij wees ons op de speciﬁeke ﬂora en fauna in deze bijzondere biotoop, waar de zeldzame Vroedmeesterpad en de Geelbuikvuurpad voor komen. Ook zagen we er bijzondere planten zoals
Heksenkruid, Duizendguldenkruid, Bijenorchis, Ogentroost en Agrimonie

Vroedmeesterpad

Geelbuikvuurpad

In de groeve waren een aantal amateur geologen en kinderen op zoek naar fossielen. De Vereniging van Limburgse Geologen gaf in een stand informa<e over hun boeiende vondsten, waaronder een tand van de mososaurus. De gewonnen mergel wordt verwerkt tot hoogwaardige producten voor de landbouw, milieuzuivering en industrie.
Onvoorstelbaar dat dit gebied miljoenen jaren geleden nog zee was.
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Na de interessante rondwandeling streken we tevreden neer op het plaatselijke
terras van cafe De Baskuul waar we genoten van heerlijke tomatensoep, koﬃe
en Limburgse vlaai.
Daarna vertrokken we naar de tweede,
verrassende loca<e.
Onderweg werd op verzoek even gestopt
om Limburgse kersen te kopen voor
maar 4 euro de kilo.
Rond twee uur arriveerden we bij Kasteel Elsloo. Hier konden we op eigen
gelegenheid een wandeling maken in het
omringende landgoed en bos, met natuurlijke waterbronnen, mooie waterpar<jen en monumentale bomen.
Rond half vier werd nog gezellig nagepraat en geborreld op het kasteelterras

Na een groepsfoto op de dijk langs het
Julianakanaal reden we om 16.45 uur
moe maar voldaan huiswaarts.
NMC Schijndel dankt Rien en Jes voor de
voortreﬀelijke leiding en organisa<e en
hopelijk tot ziens bij de volgende excursie
op zaterdag 20 juni 2015.
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Op donderdag 4 september hee> natuurfotograaf Mart Schel op verzoek van NMC een prach<ge diapresenta<e gegeven
over IJsland. Daarbij waren ongeveer 75 belangstellenden. Mart is niet alleen natuurfotograaf, maar ook een natuurkenner
en een boeiende verteller, op zijn ‘Mirrois’. Vorig jaar hee> Mart met de camper een rondreis gemaakt door het imponerende eiland IJsland met zijn overweldigende en ongerepte natuur met
bijzondere planten en dieren. Door de prach<ge beelden van vogels en
het kleurrijke rotsach<ge landschap met geisers en gletsjers liet Mart ons
zijn reis meebeleven.
Na aﬂoop vroeg beeldend kunstenares Lidwina Charpen<er belangstelling
voor haar tentoonstelling ‘Geraakt’ in de KEG Expo.
Haar reizen naar IJsland en de mythologie van de Edda waren daarvoor
een belangrijke inspira<ebron.
De volgende Nieuwsbrief van NMC Schijndel verschijnt in maart 2015 na
de Algemene Ledenvergadering.

