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Deze nieuwsbrief
Een oproep aan u allen om eens rond te
vragen of er mensen zijn die ons team
van baliemedewerkers willen versterken. We nodigen u uit de open dag te
bezoeken, niet alleen ons, maar ook de
partners van het samenwerkingsverband.
Maak kennis met Jan Rutjens en lees
over de nieuwe projecten die ontwikkeld zijn.
Punt Welzijn nodigt u uit voor de jaarlijkse vrijwilligersverwendag. U kunt zich
bij hen aanmelden.
Veel leesplezier.

Buitengewoon genieten
kom kijken, kom meedoen

NOOD oproep HELP
Helaas hebben enkele baliemedewerkers hun taak moeten neerleggen. Dit
heeft als gevolg dat we een schrijnend
tekort krijgen. Het ziet er naar uit dat
we niet meer alle weekenddagen rondkrijgen met voldoende bezetting.
Wilt u eens rondkijken en vragen in uw
omgeving of er mensen zijn die onze
organisatie een warm hart toedragen
en ons willen helpen onze gasten op
zaterdag en zondag te kunnen blijven
ontvangen.
Wij danken Cor, Truus en Mia voor hun
jarenlange inzet.

Tuin
We danken tevens Jan Hendriks die op
89-jarige leeftijd afscheid heeft genomen. Als tuinvrijwilliger heeft hij zijn
sporen bij ons ruim verdiend.

Bruikleen
Het komt regelmatig voor dat een medewerker/vrijwilliger van het NMC iets
te leen vraagt. Het is gebruikelijk dat er
dan een ‘bruikleenformulier’ ingevuld
wordt. Helaas is dat een paar keer vergeten, met als gevolg dat we nu een
lamineerapparaat kwijt zijn.
Wij vragen u om alleen in overleg met
Jo, Ger, Anja of Jet zaken mee te nemen.

Mede namens alle gebruikers van het
NMC nodigen wij u uit...
16 april gaat het bruisen van de activiteiten in en rond het NMC. Alle organisaties die van het NMC gebruik maken
presenteren zich op een manier die bij
hun past.
Buiten dat het NMC ‘open’ is, houden
ook bijna alle andere bedrijven van het
Samenwerkingsverband IJzeren Man
hun open dag van 10.00-17.00 uur. Er
zijn speciale aanbiedingen en extra activiteiten bij de verschillende organisaties. Dit maakt het extra aantrekkelijk
om juist deze dag recreatiegebied de
IJzeren Man te verkennen.

Film
Jacqueline Slenders van Stories to Tell
maakt films voor het NMC.
Gedurende een half jaar komt Jacqueline regelmatig even aan om een activiteit te filmen. Van haar shots maakt ze
twee films van een paar minuten: een
ter promotie van het NMC en de ander
om een beeld te schetsen van de ontwikkeling tot duurzaamheidsknooppunt
dat het NMC gaat worden. Zie hiervoor
Samen duurzaam leren en leven.
Dus als je haar binnen ziet lopen met
haar handcamera, laat haar dan haar
werk doen.
Wil je liever niet op de film, laat haar
dat dan even weten.
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Stichting
Natuur– en Milieu-Educatie

Nieuw
Droppie Waterpad
Een stagiair van de HAS heeft i.s.m. Waterschap Peel en Maasvallei een nieuw
educatief pad ontwikkeld: Droppie Waterpad. Het pad is gebaseerd op Droppie, het lespakket Droppie Water van
het Waterschap. Vrijwilligers van het
IVN hebben meegewerkt aan een opdrachtenboekje en Jennifer Sterken
heeft de illustraties verzorgd. Kinderen
van groep 1, 2 en 3 kunnen vanaf half
april dit waterbelevingspad doen.
Fiets langs ons water
Deze fietsroute is samengesteld door
het NMC, IVN, gemeente Nederweert,
Waterschap Peel en Maasvallei en Nationaal Park De Groote Peel en voert
langs ‘ons’ water. Een route laat zien
hoe in bewoond gebied het water
wordt beheerd. De andere route hoe
dat in de natuur gebeurt.
De officiële opening is 24 april bij het
NMC. Bij Buitencentrum De Pelen en
het NMC zijn diverse activiteiten.
Tentoonstelling Tungelroyse Beek
Samen met de tentoonstellingscommissie en Waterschap Peel en Maasvallei
heeft Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man een tentoonstelling samengesteld over de Tungelroyse Beek.
Na het bezoeken van deze tentoonstelling is u duidelijk geworden waarom
hermeanderen een goede zaak is.

Samen duurzaam door
Leren en leven
In vervolg op de informatie– en scholingsbijeenkomsten wordt vanaf mei
aan een lesprogramma gewerkt.
Het thema hiervan is voedsel, biodiversiteit en afval als onderwerpen. Aan het
programma wordt eenmaal in de
maand op dinsdagochtend gewerkt
voor groep 5, 6 en 7 van het basisonderwijs. De uitvoering staat gepland op
januari-februari 2017.

www.natuurenmilieucentrumweert.nl

Agenda
Te bezichtigen tot en met week :
Tentoonstelling Tungelroyse Beek
12 april — Lezing over Ierland
Anne Regts neemt u mee naar het ruige
Ierland.
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.
15 april — opening Droppie Waterpad
Wethouder Geert Gabriëls opent om
9.00 uur het nieuwe educatieve pad.
16 april — OPEN DAG
Alle gebruikers van het NMC presenteren zich in het NMC.
10.00-17.00 uur. Gratis toegang.
17 april— ‘Puur Natuur’
Live-uitzending van Weert FM
U kunt de uitzending van 11.00-12.00
uur bijwonen in het NMC.
21 april — 7PM, thema ‘mossen en
brandnetels’
Activiteit voor kinderen uit groep 7. Aanmelden verplicht. Kosten: € 1,50.
Aanvang 19.00 uur.
24 pril — fiets langs ons water
Fietstocht. Start vanaf 10.00 uur
Gratis fietsroute en leuke traktatie, ook
voor kinderen.
Opening door Daan Prevoo, deputé.
15 mei — ‘Puur Natuur’
Live-uitzending van Weert FM
U kunt de uitzending van 11.00-12.00
uur bijwonen in het NMC.

Van de bestuurstafel
Afscheid Menno Pol
Bij zijn aantreden in oktober 2004 vermeldde hij dat hij deze functie voor drie
jaar op zich wilde nemen. Inmiddels zijn
het er bijna 12 geworden. Menno heeft
het penningmeesterschap een flinke
update gegeven in die periode en voor
zijn opvolger is het een gespreid bedje.
Zijn inbreng in het bestuur was veel
breder dan alleen het financiële aspect.
Hij heeft ervoor gezorgd dat we als
Stichting onze medewerkers zelf in
dienst konden nemen en niet via uitzendbureaus.
Zijn achtergrond in het bedrijfsleven
zorgde voor de nodige zakelijkheid,
nuchterheid en durf om iets groots aan
te pakken. Binnen het bestuur nemen
we in april afscheid van Menno.
Zijn opvolger wordt Jan Rutjens. (hij
stelt zichzelf voor)
Jan was ook de eerste penningmeester
bij de oprichting van de Stichting NME.
WeertEnergie nu medegebruiker
De Coöperatieve vereniging WeertEnergie is sinds eind 2015 ook medegebruiker van het NMC. Zij hebben inmiddels
al een tentoonstelling georganiseerd
met begeleiding voor kinderen. Ze heb-

Rotary Weert bestaat dit jaar 50 jaar en organiseert in samenwerking met Punt
Welzijn de Vrijwilligers Verwendag op zondagmiddag 5 juni in het Munttheater.

5 juni — Bonsaimiddag
Grootse kleine bomen. Gratis toegang
vanaf 13.00 uur.

16 juni— 7PM, thema ‘survival’
Activiteit voor kinderen uit groep 7.
Alleen op uitnodiging.
29 juni— Modderdag
Vies worden mag. Modderactiviteiten
voor alle kinderen. Vanaf 13.00 uur.
Bijdrage € 2,50
Locatie: Centrale Zandwinning.

Voorstellen
Mijn naam is Jan Rutjens, 61-jarige
Weertenaar. De natuur en alles wat er
groeit en bloeit, met name in en rond
het water heb ik van mijn vader meegekregen. Een kleine 25 jaar geleden was
ik een van de oprichters van de Stichting Natuur- en Milieu-Educatie en hebben wij het NMC gerealiseerd. Ruim 10
jaar ben ik penningmeester geweest.
Vorig jaar werd ik gevraagd wederom
penningmeester te worden. Na overleg
met mijn vrouw Maya heb ik ingestemd. Per 1 januari 2016 zit ik weer op
mijn oude stek.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam
als economie docent bij Gilde Opleidingen bij de afdeling Toerisme. Ik heb nu
weer een leuke club mensen ontmoet
die de natuur en het milieu een warm
hart toedragen en dit willen doorgeven.

Vrijwilligersverwendag met meezingfestijn

19 mei — 7PM, thema ‘insecten’
Activiteit voor kinderen uit groep 7. Aanmelden verplicht. Aanvang 19.00 uur.

12 juni — Slootjesdag
Waterdiertjes scheppen in de sloten en
vennen rondom het NMC.
Vanaf 13.00 uur, gratis deelname.

ben een film vertoond die ze ook gaan
gebruiken bij projecten voor het Voortgezet Onderwijs. In de toekomst werken zij mee aan het vormgeven van een
Energieloket en het opzetten van een
pool van energiecoaches in de regio. Zij
zijn op zoek naar formele en informele
contacten in het NMC bij gezamenlijke
activiteiten als open dag, nieuwjaarsreceptie enz.

Deze Verwendag is gratis toegankelijk
voor alle Weerter vrijwilligers. De vrijwilligers worden als waardering voor hun
inzet getrakteerd op een Meezing-festijn
waarbij liedjes op een enthousiaste en
theatrale wijze op het toneel worden
gebracht door het in Weert en omstreken wereldberoemde muziekgezelschap
‘Voorheen Merg en Been’. Bekende
schlagers en levensliederen worden samen met de vrijwilligers gezongen, zoals
‘Ein Festival der Liebe’, ‘Marmor, Stein
und Eisen bricht’, ‘Bloed, Zweet en Tranen’, ‘Hij was een smokkelaar’ en ‘Laat
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de zon in je hart’. Allemaal feestnummers waarbij luidkeels meegezongen en
geschunkeld mag worden!
Bij binnenkomst staat er koffie en thee
klaar met allerlei lekkernijen. Iedere
vrijwilliger ontvangt een lot waarmee
hij/zij na afloop kans maakt op leuke
prijzen. In de pauze staat een lekker
drankje klaar en na het spetterende
optreden van ‘Voorheen Merg en Been’
volgen ook nog eens hapjes. Kortom,
het belooft een gezellige middag te
worden.
De ontvangst in het Munttheater is vanaf 13.30 uur en het optreden start om
14.00 uur. De middag is rond 17.00 uur
afgelopen.
Iedere vrijwilliger, aangesloten bij een
Weerter vrijwilligersorganisatie, kan
zich kosteloos aanmelden via de website van goedbezigweert.nu. Dat kan tot
22 mei aanstaande. Wees er snel bij,
want er is een maximum aantal zitplaatsen.

www.natuurenmilieucentrumweert.nl

