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Deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief doen we kort verslag van de bijeenkomsten rondom ons
toekomstig beleid. Verder roepen we
alle vrijwilligers nogmaals op gegevens
door te geven om een VOG aan te vragen en brengen we u op de hoogte van
nieuwtjes en komende activiteiten. Namens het bestuur doet Gerard een verslag van hun bezigheden.
Kijkt u vooral ook eens op onze website
naar de foto’s van het vrijwilligersuitstapje.

Verklaring Omtrent het
Gedrag — VOG
In de vorige nieuwsbrief kondigden we
aan dat van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd wordt.
Van heel veel vrijwilligers hebben we
deze al ontvangen. Van een aantal echter nog niet. Is het u ontschoten, of is
de procedure u niet duidelijk? Voor u
herhaal ik nogmaals de stappen die gezet moeten worden.

Het bestuur van de stichting heeft
besloten dat alle vrijwilligers van het
NMC of van verenigingen die in het
centrum activiteiten uitvoeren, een
Verklaring Omtrent het Gedrag moeten aanvragen. We vragen daarom
ook om uw medewerking.

Stichting
Natuur– en Milieu-Educatie

In oktober en november hebben
ruim 30 vrijwilligers deelgenomen aan twee
bijeenkomsten
over het nieuwe
beleid van de
Stichting NME.
Het bestuur wil namelijk de vrijwilligers
nadrukkelijk betrekken bij de invulling
van het nieuwe beleidsplan dat loopt
van 2016 tot eind 2020.
Na een korte introductie van Jet over de
aanleiding en het programma verzorgt
Ad Havermans een heldere uiteenzetting over het begrip duurzaamheid.
Aansluitend worden de beleidsuitgangspunten van de Stichting NME toegelicht en in hoeverre de bestaande
activiteiten reeds passen hierin.
Vervolgens verdeelt Henk Gielis de deelnemers in kleine groepjes waarbij mogelijke wenselijke thema’s en activiteiten bediscussieerd worden. Ook wordt
onderling besproken welke deskundigheid en samenwerking daarbij van belang zijn.

De procedure is als volgt:
*Anja dient de aanvraag in bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor
zijn nodig je voorletter(s), eigen naam,
geboortedatum en e-mailadres.
Daarom aan alle vrijwilligers de oproep
deze gegevens door te geven aan Anja
of Jo, liefst per mail.
*Anja voert deze gegeven in op de website van het ministerie.
*Het ministerie stuurt je een mail met
daarin een link naar een adres. In de
mail staat ook een code.
*Klik op de link.
*Type je code in.
*Log in met je digid-code.
*Vink aan of de gegevens juist zijn.
Na ongeveer een week krijg je je Verklaring Omtrent het Gedrag toegestuurd.
Die kun je inleveren bij Anja.
Voor mensen die geen e-mailadres hebben geldt het volgende: Maak een afspraak met Anja. Zij maakt een (tijdelijk)
e-mailadres aan om de procedure uit te
kunnen voeren.

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

•

tel. 0495-524893

•

Dat resulteerde in een scala aan ideeën
op een breed terrein, die enthousiast
werden toegelicht. Bij beide bijeenkomsten werd het thema voedsel en biodiversiteit gezien als geschikt voor invulling van duurzaamheidseducatie. Maar
ook andere thema’s zoals energie, klimaatverandering en vervuiling werden
naar voren gebracht. Verder werden
ook tips aangedragen voor het gebruik
van de tuin, de inrichting van de balie
en samenwerkingsmogelijkheden met
(ecologische) bedrijven, wijkraden en
scholen.
Deze bijeenkomsten krijgen in het nieuwe jaar een vervolg waarbij enkele thema’s verder worden uitgewerkt.

Nieuwjaarsreceptie

Wij heffen graag
een glas met u

zaterdag 9 januari 2016
16.00 uur
Uitstapje
3 oktober j.l. fietsten heel veel vrijwilligers mee langs de partners van de
IJzeren Man. Het was de jaarlijkse vrijwilligersdag.
Veel ondernemers ontvingen ons gastvrij en vertelden met veel enthousiasme
over hun bedrijf.
De dag eindigde met een heerlijk buffet,
verzorgd door Fons Stals.
Voor foto’s zie onze website:
natuurenmilieucentrumweert.nl
Onder het kopje ‘vrijwilligers’ vindt u
onderaan de fotoreportage.

www.natuurenmilieucentrumweert.nl

Agenda
Te bezichtigen tot en met week 8:

EnergieNatuurlijk
9 januari — Nieuwjaarsreceptie
16.00-18.00 uur.
12 januari — lezing: Remedies bij winterkwalen met kleine proeverij
Lezing door meesterherboriste Bianca
Kruitz.
Aanvang 19.30 uur. Gratis toegang.
17 januari — ‘Puur Natuur’
Live-uitzending van Weert FM
U kunt de uitzending van 11.00-12.00
uur bijwonen in het NMC.
17 januari — Vette Vogelmiddag
kinderen kunnen lekkere vogelnacks
komen maken.
Start tussen 13.00-14.30 uur
Kosten: € 4,00 leden Natuurmonumenten; € 7,00 niet-leden.
21 januari — 7PM, thema ‘vuur’
Activiteit voor kinderen uit groep 7.
aanmelden verplicht.
Kosten: € 1,50. Aanvang 19.00 uur.
14 februari — wandeling door IJzeren
Mangebied o.l.v. Ad Havermans
Start 13.00 uur. Deelname gratis.
16 februari — lezing: Weerterbos en
ecoduct door Henk Heijligers (St. Limburgs Landschap
Aanvang 19.30 uur. Gratis toegang.
18 februari — 7PM, thema
‘nachtdieren’
Activiteit voor kinderen uit groep 7.
aanmelden verplicht.
Aanvang 19.00 uur.
21 februari — ‘Puur Natuur’
Live-uitzending van Weert FM
U kunt de uitzending van 11.00-12.00
uur bijwonen in het NMC.
21 februari — Maak je eigen natuurdecocreatie
Workshop verzorgd door Famke
Weerts.
Start tussen 13.-14.30 uur.
Kosten: € 2,50 p.p.
8 maart — lezing: Beheer en beleving
van de Maasvallei en de Tungelroyse
Beek door Paul Wijenberg
(Natuurmonumenten)

Van de bestuurstafel
Samenwerkingsverband IJzeren Man
Tijdens de vrijwilligersdag op 3 oktober
hebben we een aantal deelnemers aan
het Samenwerkingsverband IJzeren
Man bezocht. De deelnemers komen
regelmatig bij elkaar en onderhouden
o.a. een gezamenlijke website.
Op 16 april 2016 gaat men een Open
Dag organiseren waaraan het NMC ook
gaat deelnemen.
Vanuit het Samenwerkingsverband is de
vraag gekomen om ideeën aan te dragen hoe meer toeristen aan te trekken.
Onderstaande suggesties heeft het bestuur aangedragen.
-Voorkomen dat het aantal projecten
teveel wordt en er geen groen meer
overblijft;
-Gezamenlijke gids / brochure / app;
-Arrangementen gecombineerd met
zwembad, NMC, speeltuin e.d.;
-Blauwe meertje benutten;
-Baliefunctie, informatiefunctie, folderrek op elke locatie aanbrengen;
-Beperkte, ‘groene VVV dependance’.
Wellicht kunt u er ook nog een aantal
bedenken, laat het ons dan weten a.u.b.
Bekendmaking van activiteiten
De activiteiten die in het NMC plaatsvinden zullen voortaan ook worden aangegeven bij de ingang van het centrum en
bij de achterpoort in de tuin. Zo mogelijk willen we ook posters ophangen bij
het zwembad, de kinderboerderij enz.
Aan uitwisselen van folders en eventueel een (matrix)bord door de gemeente
te laten plaatsen wordt ook gewerkt.
Gesprekken met de gebruikers
Een keer per jaar heeft het bestuur een
gesprek met een afvaardiging van de
gebruikers van het NMC. Dan is er de
gelegenheid om speciaal op hun vragen
en wensen in te gaan. Soms komen daar
ook verzoeken aan de orde die geschikt
zijn om in deze nieuwsbrief aan de orde

te stellen. Zo is er van de tentoonstellingscommissie de vraag gekomen om
uit te kijken naar meer vrijwilligers die
interesse hebben om deze groep te komen versterken.
Het bestuur van het NMC hecht grote
waarde aan voortzetting van de tentoonstellingen.
Qua volume zijn grotere tentoonstellingen niet te plaatsen in het NMC, maar
als u ergens een tentoonstelling ziet
waarvan u denkt dat deze ook geschikt
is voor onze ruimte, geef dan een tip.
Nog liever, maak eens nader kennis met
de groep en wie weet is het interessant
voor u.
Watertappunt
De gemeente heeft ons verzocht een
watertappunt in het IJzeren Mangebied
te sponsoren. Als het in onze tuin kan,
willen wij wel meewerken met het
plaatsen en aansluiten op onze waterleiding.
Met het water in de sloot, de grondwatermeter en de regenmeter, is drinkwater ook een belangrijk educatief thema
voor onze toekomst.
Vragen, suggesties graag aan
a.akkermans@natuurenmilieucentrum
weert.nl of g.schreurs66@gmail.com
Verzoek
Aan alle organisaties die buiten openingstijden van het NMC gebruik maken: Noteer a.u.b. het aantal aanwezigen op de lijst op het bureau van de
beheerder, of op een apart briefje.

Energiecircuit
Energie is een thema dat volop in belangstelling
staat. Ook het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren
Man besteedt op dit moment veel aandacht hieraan
in de vorm van lezingen, films en een tentoonstelling.
In de periode van 12 januari tot en met 18 februari
2016 is er een speciaal lesprogramma rondom energie, energiebesparing en duurzame energiebronnen. Dit is gericht op de leerlingen van groep 5, 6 en 7 en past prima
in het vakgebied Natuur, Techniek en Wetenschap en Techniek & Maatschappij. Dit
lesprogramma is samengesteld in samenwerking met IVN Weert eo en WeertEnergie
en wordt uitgevoerd in de vorm van een circuit in de grote zaal van ons centrum.

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man

•

tel. 0495-524893

•

www.natuurenmilieucentrumweert.nl

