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Zintuigenpark  

Het jubileum is achter de rug. We kun-
nen er met een tevreden gevoel aan 
terugdenken. 
Het zintuigenpark wordt op dit moment 
gebouwd in de IJzeren Man. Arjanne 
van Voorst komt over de voortgang ver-
tellen. 
U wordt uitgenodigd aan een reanima-
tie/AED training deel te nemen, waar-
voor u zich kunt Inschrijven bij Jo 
(info@nmcweert.nl). 
U kunt een toegangsbewijs voor het 
zwembad komen afhalen. Het is een 
cadeautje van het zwembad wegens ons 
25-jarig jubileum.  
Mocht u informatie missen of zelf iets 
willen publiceren in deze nieuwsbrief, 
neem dan gerust contact op met Anja.  
 
Veel leesplezier. 

Deze nieuwsbrief 

8 oktober was een geweldige dag die 
we ons lang zullen heugen. 
Ruim 700 bezoekers  kwamen op het  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brede aanbod rond het thema  
af. De diversiteit van activiteiten verras-
te bezoekers en sommige brachten de 
hele zondagmiddag door in en rond het 

NMC. 
De informatie-
kramen trokken 
veel oprecht ge-
ïnteresseerde 
mensen, er ont-
stonden goede 
gesprekken.  

Voor kinderen waren enkele leuke doe-
activiteiten, de watertafel werd geo-
pend en in het NMC werden de proefjes 
rond de tentoonstelling  
‘De onrustige aarde’ uitgeprobeerd. De 
kunst in de tuin en de imkers die honing 
en mede lieten proeven waren ook te-
vreden over de belangstelling. 
De organisatie is blij dat hun inspanning 
dit resultaat had. 

‘Greep naar de Hoorn’ heeft onze aan-
vraag voor een AED gehonoreerd. 
Afgelopen week is de AED geleverd en 
opgehangen. Om de AED te kunnen 
bedienen i.c.m. reanimatie komt Mien 
Boonen een training verzorgen: 13 en 
20 november van 19.30 tot 22.00 en 5 
en 12 december van 09.00 tot 11.30 
uur. Het is belangrijk dat je beide data 
komt. De cursuskosten zijn ongeveer  
€ 50,00 p.p. Dit is inclusief lesboekje en 
certificaat. 
De cursuskosten worden door de mees-
te ziektekostenverzekeraars geheel of 
gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvul-
lende verzekering. Informeer hiernaar 
bij je ziektekostenverzekeraar voordat 
je je opgeeft. 

Reanimatie/AED 

Terugblik jubileum—25 jaar NMC 

Na drie jaren voorbereiding gaat het 
zintuigenpark van start. 

In het IJzeren Mangebied komen zes 
eilanden met speeltoestellen, waarvan 
één (’proeven’) in onze tuin. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang en de ver-
wachting is dat het in december klaar is. 
Volgend jaar in april is de officiële ope-
ning . 
Arjanne van Voorst, voorzitter van de 
stichting en Frans Everaert van Spereco 
komen een toelichting geven op het 
zintuigenpark op dinsdagochtend 14 
november om 11.00 uur. 
Op dat moment is er ook gelegenheid 
tot het stellen van vragen.  
De datum voor een avondpresentatie 
volgt nog. 

Iedereen kan het  
leren! 
Om te weten wie  
wanneer komt  
meedoen moet  
je je opgeven.  
Het maximum  
aantal deelnemers  
is tien per training  
van twee bijeen- 
komsten. 
Mochten er meer aanmeldingen zijn, 
dan wordt een extra training gepland. 
Je kunt je voor de training opgeven bij 
Jo, info@nmcweert.nl, of 524893. 
 



Tentoonstelling te bezichtigen tot en 
met week 4 2018: De onrustige aarde 

 

9 november — Informatieavond Heren-
boeren 
19.30 uur, aanmelden gewenst  
(http://landvanweert.herenboeren.nl). 
 

14 november — lezing over bevers  
Door Willy de Koning  
Aanvang 19.30 uur. Gratis toegang.  
 

16 november — 7PM, thema Klussen 
voor mussen 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht 
(info@nmcweert.nl) 
Aanvang 19.00 uur. 
 

19 november — Live-uitzending van 
Weert FM 
U kunt de uitzending van 11.00-12.00 
uur bijwonen in het NMC. 
 

12 december — Lezing over plaattekto-
niek en vulkanen 
Door Hans de Jong 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. 
 

17 december — ‘Puur Natuur’ 
Live-uitzending van Weert FM 
U kunt de uitzending van 11.00-12.00 
uur bijwonen in het NMC. 
 

6 januari — Nieuwjaarsreceptie 
16.00-18.00 uur. Aansluitend buffet 
voor vrijwilligers (met partner) 
 

12 december — Lezing over uitsterven 
van dieren 
Door Ad Havermans 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. 
 

18 januari — 7PM, thema Vuur 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht 
(info@nmcweert.nl) 
Aanvang 19.00 uur. 
 

21 januari — ‘Puur Natuur’ 
Live-uitzending van Weert FM 
U kunt de uitzending van 11.00-12.00 
uur bijwonen in het NMC. 

Uitstapje/buffet 
Ieder jaar nodigen wij u, vrijwilliger,  
uit voor een vrijwilligersuitstapje cq 
etentje. 
Afgelopen jaar hebben we u er over 
geïnformeerd dat we het wilden uitstel-
len wegens onze jubileumviering. Er is u 
toen een uitstapje in februari 2018 be-
loofd. Helaas kunnen we ook deze be-
lofte niet nakomen. Niet uit onwil, maar 
wegens het feit dat de tentoonstelling 
waar we u mee naar toe willen nemen 
pas in april geopend wordt. 
We willen u echter toch op kortere ter-
mijn iets aanbieden. We nodigen u 
daarom uit om op 6 januari na de 
nieuwjaarsreceptie te blijven voor een 
smakelijk buffet. 
 
Voortgang Zintuigenpark  
De officiële start is geweest.  
Tijdens een gesprek met  
Spereco, het ontwerpbureau, 
zijn afspraken gemaakt over de 
aanleg en het onderhoud van 
het eiland “Proeven” in onze 
tuin. Over vervolg onderhoud 
is nog geen volledige duidelijk-
heid. Met de Bosgroep Zuid 
wordt hierover nog overleg 
gepleegd.  
Spereco wil nog dit jaar alles 
afronden.  
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Van de bestuurstafel 

Heeft u ons al geliked op Facebook? 

Cadeautje 
Voor alle vrijwilligers van het NMC ligt er een toegangskaartje voor het zwembad 
klaar. Af te halen bij Jo, Jet of Anja 

Zoeken we echt naar spelden in een hooiberg? 
In bijna iedere nieuwsbrief moeten we een oproep plaatsen voor vrijwilligers. De 
nood wordt hoger! 
Door diverse omstandigheden hebben weer enkele vrijwilligers hun werk neer moe-
ten leggen. Wij zoeken op korte termijn aanvulling in de tuin, gastvrouwen, -heren 
en ook de tentoonstellingscommissie vraagt dringend versterking. Alstublieft infor-
meer eens in uw omgeving of er mensen zijn die zich graag verbinden aan het NMC. 

Agenda 

Terugblik Jubileumviering  
Bestuur en medewerkers kijken met 
voldoening terug op de viering van het 
25 jarig jubileum op 8 oktober. Er was 
en prettige sfeer, veel mensen die lan-
ge tijd bleven, alleen positieve reacties 
en we hebben veel gesprekken kunnen 
voeren. De werving van nieuwe vrijwil-
ligers, waarvoor ook een kraam was 
ingericht, heeft niet opgeleverd wat we 
ervan hadden verwacht.  
Het thema duurzaamheid, dat de lei-
draad vormde, moet nu nog een vaste 
plaats krijgen in het NMC. Eerste aan-
zetten zijn al gemaakt tijdens bijeen-
komsten met vrijwilligers en diverse 
verenigingen. Dat heeft geresulteerd in 
lesprogramma’s over kringlopen voor 
het VBMO, water– en energiecircuit en 
het inrichten van een vitrine door 
WeertEnergie. 

Attentie: 
Vanaf januari gaan wij een bijdrage 
van € 2,00 p.p. vragen voor lezingen. 


