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Mijn naam is……
uitbreiding bestuur Dommelbimd
Mijn naam is Lex van Moorsel. Binnen het
bestuur van de Dommelbimd ‘doe ik’
communciatie en PR. Tot zover zou het de start
kunnen zijn van het spelletje ‘Wie van de 3’.
Sinds kort versterk ik het (nu) 3-koppige bestuur
in de hoedanigheid van penningsmeester. Een
korte introductie.

Waarom Stichting Dommelbimd?
Ten eerste is het natuurlijk een prachtig initiatief
dat alle steun verdient. En die steun werd in
2018 gevraagd in de vorm van het verder
uitwerken van een eigen huisstijl, website en
nieuwsbrief. Daar ben ik destijds ingestapt. En
daar voeg ik dan vanaf medio dit jaar het
penningmeesterschap aan toe. Met dank aan
Sylvia die dat de afgelopen jaren netjes heeft
gedaan. Een mooi fundament voor de komende
jaren.!

Bijzondere gift van
docenten

Werkzame leven in ‘t kort
De laatste 10 jaar van mijn werkzame leven ben
ik als event manager bij het Liliane Fonds in Den
Bosch actief geweest. Mooi werk voor een heel
goed doel. In juni 2019 ben ik daar gestopt om
ruim baan te geven aan mijn passie: lekker
koken en catering. Dat doe ik ondermeer in het
Kunstcafé Coupé in Boxtel.

Drie docenten van de afdeling milieu- en
natuuronderzoek van de voormalige
MAS/Helicon in Boxtel/Den Bosch, Kees Margry,
Piet de Jongh en François Hermans, besloten dat
ze bij het afscheid vanwege hun pensioen geen
kado’s voor zichzelf wilden, maar een gift aan
een goed doel. Kees Margry: “Wij wilden als goed
doel een natuurproject dat ook aan educatie
doet. De Dommelbimd voldoet daar goed aan, ze
werken samen met scholen uit de directe
omgeving, zowel basis-, middelbaar als
voortgezet onderwijs.”

Voorafgaand aan hun afscheidsborrel hebben we
de genodigden rondgeleid door de Dommelbimd.
Met de prachtige opbrengst van 485 euro zijn we
uiteraard zeer verguld. !

Werkschuur weer
hersteld en voorzien van
degelijke luiken
In de vorige nieuwsbrief meldden we jullie dat er
forse schade was aangericht aan de werkschuur
doordat vandalen een ruit hadden vernield. Ze
waren zelfs nog zo brutaal om twee keer terug te
komen! Daarbij hebben we ze op heterdaad
kunnen betrappen en heeft de politie ze
opgehaald.
Inmiddels is de schade hersteld en hebben we de
kosten grotendeels op de vandalen verhaald. Om
nieuwe schade aan de ruiten te voorkomen,
hebben Frank de Bont en Hans Volmer de ramen
voorzien van zeer degelijke, hufterbestendige
luiken. Daarnaast ziet het er ook nog heel netjes
en verzorgd uit.

Bedankt Frank en Hans voor jullie hulp bij het
aanhouden van de vandalen, geduld bij het
aangifte doen en het weer keurig afgeleverd
vakwerk voor de luiken!!

Bever weer op bezoek
nu bewegende beelden
Onlangs kregen we van Mirjam Henken een
filmpje toegestuurd van ‘onze’ bever. Behalve
knaagsporen hebben we nu dan bewegende
beelden van de bever, zwemmend in de
Dommel. Met dank aan de oplettende visser,
Michael Blokx, dat we zijn filmpje mogen
publiceren!
Het filmpje (19 sec) is te zien op onze website
onder het knopje ‘nieuws’ op de startpagina:
dommelbimd.nl/nieuws/. !

Lentewaarnemingen
kleurenpracht in de Dommelbimd
De lente is het seizoen waarin de kleurenpracht
weer tevoorschijn komt in de vegetatie. Onze
‘huisfotograaf’ Toine Cooijmans heeft een aantal
schitterende beelden gemaakt in de
Dommelbimd.
De Hooilanden staan vol met onder andere de
echte koekoeksbloem en de Dommeloever kleurt
wit van het weelderige fluitenkruid.

Fluitenkruid
Vergeetmenietjes kennen we wel uit onze tuin.
Maar deze variant is te vinden in de
Dommelbimd, het Moerasvergeetmenietje.

De slootjes en poel vormen een mooie biotoop
voor amfibieën, zoals deze groene kikker.

Moerasvergeetmenietje
Ook de bomen komen in bloei, sommigen
uitbundig, zoals deze paardenkastanje.

Groene kikker
In de Dommelbimd leven verschillende soorten
libellen, zoals de vuurjuffer, die zijn naam eer
aan doet. De weidebeekjuffer heeft net een
prooi gevangen, waarschijnlijk een eendagsvlieg.

Paardenkastanje
De grote variatie aan bloeiende planten is
aantrekkelijk voor onder andere vlinders.

Klein geaderd witje
(op echte koekoeksbloem)

Vuurjuffer

Weidebeekjuffer
!

Bezoek zwerver in Dommelbimd
Helaas hebben we in de Dommelbimd de
afgelopen weken bezoek gehad van een zwerver.
Toch wel heftig dat je blijkbaar je toevlucht moet
zoeken in een natuurgebied om daar te slapen.
Met overlast tot gevolg: vernielingen, zwerfvuil
verstoring van de natuur, zeker in het
broedseizoen. Dat kan niet de bedoeling zijn. We
hebben contact gezocht met de politie en de
gemeente voor advies en BOA’s zijn ‘ter plaatse
geweest’.
Inmiddels zijn alle spullen van de zwerver
opgeruimd, en gaan we een bordje ‘Verboden
Toegang’ plaatsen.

We hebben de afgelopen dagen geen teken
meer gezien van de zwerver. Jullie (blijvende)
oplettendheid wordt gewaardeerd.!

Wanneer je geen prijs stelt op het toesturen van deze
nieuwsbrief, laat dat even weten in een mailtje naar:
dommelbimd@gmail.com.

