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In dit nummer Gastvrouwen en  
gastheren 

In deze nieuwsbrief roepen we alle vrij-
willigers op gegevens door te geven om 
een VOG aan te vragen, brengen we u 
op de hoogte van nieuwtjes en komen-
de activiteiten.  
We zijn heel blij met de aanwas van 
nieuwe vrijwilligers voor de weekenden. 

Nieuw: Smokkelpad en  
Ommetje IJzeren Man 

Als afsluiting van de cursus Land-
schapsgids hebben Jet Joris en Hans 
van Schendel twee producten ontwik-
keld. 
1. Smokkelpad 
Het Smokkelpad neemt je mee naar 
vroeger tijden. De grensstreek stond 
bekend om zijn smokkelaars. Veel, nu 
oudere mensen en toen vaak nog kind 
hebben persoonlijk nog spullen de grens 
overgebracht.  
Kinderen gaan op pad en nemen smok-
kelwaar mee (eieren). Onderweg bele-
ven de kinderen veel avonturen De wa-
re smokkelaar brengt de eieren heel 
terug. 
2. Ommetje IJzeren Man 
Deze wandeling neemt je mee terug in 
de tijd  en voert je naar de dag van van-
daag. De ontwikkeling van het land-
schap gaat in woord en beeld voor je 
leven. 

 

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren 
Man is in Weert actief geweest om bij 
scholen een bijenhotel te plaatsen in 
de gemeente Weert e.o. 

Inmiddels staat er een hotel bij basis-
school het Dal en bij obs Molenakker 1 
en 2. Binnenkort wordt een hotel geo-
pend bij de Tweesprong in Nederweert 
en bij basisschool Aan de Bron. Bij deze 
laatste twee scholen zijn het de kinde-
ren uit de Plusklas die het hotel plaat-
sen. 
Bij de Bongerd in Nederweert is al eer-
der een hotel neergezet.  
Vanuit het NMC kregen de scholen on-
dersteuning bij de ontwikkeling en de 
bouw van het hotel en het verzorgen 
van lessen of een lespakket op maat. 

Deze nieuwsbrief 

Door natuurlijk verloop werd de bezet-
ting van de balie in het weekend een 
groot probleem. Tijs Bos en Anja Kos-
termans trokken daarom aan de bel.  
De noodkreet die al enige tijd klonk 
heeft geleid tot enkele acties en die 
hebben resultaat gehad!  
Wat is ondernomen: 
- er is een oproep onder de leden van 
de geologische vereniging gedaan: +2 
- op initiatief van Anja Kostermans is 
een interview geweest met Frank Heyt-
huyzen van de Trompetter: +2 
- oproep op de site of facebook: +1 
- flyer: +1 
- via mond-tot-mondreclame: +1 
- vacature bij vrijwilligersvacaturebank 
- oproep in het ledenblad van IVN 
- oproep in ledenblad van AV Weert 
De laatste twee bladen zijn net pas uit, 
dus wie weet wordt het saldo nog ho-
ger. 
Het is een geweldig resultaat van een 
intensieve wervingscampagne.  
Welkom gastvrouwen, en –heer. We 
hopen dat u een fijne tijd met ons gaat 
doorbrengen 

Verklaring Omtrent het 
Gedrag — VOG 

Het bestuur van de stichting heeft be-
sloten dat alle vrijwilligers van het 
NMC of van verenigingen die in het 
centrum activiteiten uitvoeren, een 
Verklaring Omtrent het Gedrag moeten 
aanvragen. 
Bij veel organisaties is het al jaren een 
gewoonte dat nieuwe vrijwilligers, voor-
al zij die met kinderen en/of jongeren 
werken, zo’n verklaring moeten over-
leggen. Tot dit jaar kon een gemeente 
zelfs bepalen dat gratis voor zijn inwo-
ners te doen.  
Vanaf dit jaar is het Ministerie van Justi-
tie verantwoordelijk voor de uitgifte en 
doet dit voor alle vrijwilligers gratis. 
Anja Akkermans is gemachtigd voor het 
NMC de aanvragen in te dienen.  
 
De procedure is als volgt: 
*Anja dient de aanvraag in. Daarvoor 
zijn nodig je voorletter(s), eigen naam,  
geboortedatum en e-mailadres.  
Daarom aan alle vrijwilligers de oproep 
dit door te geven aan Anja of Jo, liefst 
per mail. 
*Anja voert bovenstaande gegevens in. 
*Het ministerie van Justitie 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 digidcode. 
*Vink aan of de gegevens juist zijn. 
Na ongeveer een week krijg je je Verkla-
ring Omtrent het Gedrag toegestuurd. 
Die kun je inleveren bij Anja. 
Voor mensen die geen e-mailadres heb-
ben geldt het volgende. Maak een af-
spraak met Anja. Zij maakt een (tijdelijk) 
e-mailadres aan om de procedure uit te 
kunnen voeren. 



Te bezichtigen tot 30 augustus 2015, 
tentoonstelling INSECTEN, groot 
geworden door klein te blijven 
 
28 juni — ModderDag  
Voor de tweede jaar op rij doen we mee 
aan de internationale ModderDag. De 
locatie is bij de Centrale Zandwinning. 
Start tussen 12.00-15.00 uur.  
Kosten € 4,00 per deelnemer. 
 
29 en 30 juni — presentaties door leer-
lingen van Philips van Horne 
Onderzoeksresultaten worden gepre-
senteerd voor elkaar, ouders en docen-
ten  
Aanvang 9.00 uur. 
 
2 juli — presentaties door leerlingen 
van het College 
Onderzoeksresultaten worden gepre-
senteerd voor elkaar, ouders en docen-
ten  
Aanvang 9.00 uur. 
 
19 juli — ‘Puur Natuur’ 
Live-uitzending van Weert FM 
U kunt de uitzending van 11.00-12.00 
uur bijwonen in het NMC. 
 
19 juli — Open dag Imkervereniging  
St.-Ambrosius 
Van 13.00-17.00 uur wordt het bijenle-
ven voorgesteld. Kijken, ruiken en proe-
ven. Speciale activiteiten voor kinderen. 
Toegang en deelname gratis. 
 
24-27 augustus — Groene Zomerklas 
Kinderen van Het Dal en Moesel begin-
nen hun schooljaar een weekje eerder 
en bereiden zich hierop voor.  
Tijd 9.00-15.00 uur 
 
 

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man  •  tel. 0495-524893  •  www.natuurenmilieucentrumweert.nl  

Agenda Van de bestuurstafel 

Ontwikkelingen in het  
IJzeren Mangebied 

In recreatiegebied De IJzeren Man zijn 
in juni het Klimbos en de waterskibaan 
geopend. Het gebied krijgt met deze 
activiteiten nog meer aantrekkings-
kracht.  
De parkeerplaats is voor deze nieuwe 
voorzieningen uitgebreid met 42 plaat-
sen.  
De meeste ondernemers uit het IJzeren 
Mangebied zijn verenigd in een samen-
werkingsverband. Het NMC maakt daar 
ook deel van uit. Afgelopen jaar is door 
hen Vereniging IJzeren Man Weert op-
gericht. Het doel is het uitdragen van  

Zomerschool 
De Stichting Natuur- en Milieueducatie 
heeft in overleg met basisschool 
Markeent in augustus 2014 een pilot 
van De Groene Zomerschool uitgevoerd. 
Ook dit schooljaar willen we de zomer-
school weer uitvoeren. Het betreft een 
educatief project dat geschikt is voor 
alle basisscholen uit Weert.  
Het resultaat dat we beogen met dit 
project is het verminderen van de taal- 

en rekenproblemen bij zwakke leerlin-
gen en het vergroten van hun techni-
sche vaardigheden door het aanbieden 
van praktische programma’s natuur en 
techniek. Uit de pilot van het afgelopen 
jaar is gebleken dat juist voor deze kin-
deren de koppeling tussen taal, rekenen 
en techniek leuk en spannend is. 
Basisschool Het Dal en Brede School 
Moesel nemen deel. De begeleiding is in 
handen van een leerkracht en twee ex-
leerkrachten van het Dal, twee stagiairs  
en enkele vrijwilligers van het NMC. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Facebook 

Natuur– en Milieu-
centrum De IJzeren 
Man heeft een Fa-
cebook-account! 
Als je zelf een ac-
count hebt, kun je 
ons vinden onder 
Natuur en Milieucentrum De IJzeren 
Man. Als je geen account hebt kun je via 
de site van het NMC toch de pagina 
bekijken (klik het icoontje aan). Er 
wordt regelmatig verslag gedaan van de 
activiteiten die plaatsgevonden hebben 
of een aankondiging van activiteiten die 
nog plaats gaan vinden.  
 
Energie-educatie 
In overleg met scholen, gemeente en de 
bovenschoolse techniek coördinator 
wordt bekeken hoe energie educatie 
kan worden ingevuld en gepromoot. 
Het ziet ernaar uit dat dit in de vorm 
wordt van een educatief zonnepad op 
school en een energiecircuit in het 
NMC. 

één beeld en gezamenlijke communica-
tie met als doel bekendheid verwerven 
en daardoor meer bezoekers trekken. 
Een projectgroep stelt momenteel een 
actieplan op met een plan van aanpak. 
 
Uit ‘groene’ verenigingen is regelmatig 
bezorgd gereageerd op de plannen en 
ontwikkelingen in ‘ons’ gebied.  
Gemeente Weert heeft De IJzeren Man 
echter tot recreatiegebied bestemd, 
waardoor dit soort ingrepen mogelijk 
zijn. Daardoor blijven andere gebieden 
in onze groene omgeving gespaard. 

Nogmaals gastvrouwen 
en gastheren 

13 Juni j.l. vond een gezellige bijeen-
komst plaats voor alle gastvrouwen en 
gastheren. 
De aanleiding voor deze bijeenkomst 
was onduidelijkheid rondom een aantal 
procedures.  
Alle gastvrouwen en –heren waren aan-
wezig, of ze hadden zich als ze niet kon-
den komen, afgemeld. Daaruit blijkt dat 
de betrokkenheid bij hun werk groot is.  
We hebben een aantal goede tips en 
opmerkingen gekregen. Met een paar 
daarvan zijn we al aan de slag gegaan. 
Andere worden nog uitgevoerd. 

Het komt wel eens voor dat iemand 
iets wil ophangen, weghalen of veran-
deren in het centrum. Wij vragen u dat 
altijd in overleg met Jo te doen en sa-
men naar mogelijkheden te kijken. 


