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Upgrade NMC 

De lente is weer in het land en dat be-
tekent nieuw leven. 
Nieuw leven wordt er genoeg ingebla-
zen in en rond het NMC. De verbouwing 
is in volle gang en de scholen voor basis
– en voortgezet onderwijs vullen onze 
agenda. Tot mei kunt u de tentoonstel-
ling Afval? Wie zegt dat? bezoeken. 
We kondigen de open dag aan en nodi-
gen u alvast uit voor de opening van de 
toegangspoort Kempen~Broek en ons 
jubileum op 8 oktober. 
Wist u dat u de uitzendingen van 
WeertFM terug kunt luisteren?  
En, let op: ons web– en e-mailadres zijn 
gewijzigd. 

Deze nieuwsbrief 

De laatste week van maart gaat men 
aan de slag... 
Zoals al eerder verteld wordt het NMC 
voor een deel aangepast. In week 13 
begint men met het slopen van de muur 
in de ontvangsthal. Verder wordt er 
geschilderd (de balie) en komt er een 
digitaal scherm in een van de vitrines 
van de balie waar alle informatie van 
wandelingen e.d. te raadplegen is. Het 
publicatiebord wordt aangepast, de tv 
wordt verhangen en de aaigang krijgt 
fotowanden. De aaibeestjes blijven 
staan. Verder komen er voor kinderen 
een zandtafel en enkele nieuwe spelle-
tjes en puzzels.  
Natuurmonumenten grijpt deze gele-
genheid aan om ook hun deel van de 
wand in de grote zaal aan te passen. 

 

Het IVN, de geologische vereniging en 
Natuurmonumenten hebben uitdagen-
de activiteiten voor u in petto 

Amusefietstocht 
Een aantal horecabedrijven heeft een 
‘amusefietstocht’ samengesteld. U fietst 
15 kilometer en legt bij zes bedrijven 
aan. Bij ieder bedrijf krijgt u een amuse. 
Voor de fietstocht moet u zich inschrij-
ven. Zie bovengenoemde website. Ui-
teraard kunt u de route ook met de  
auto afleggen.   
Start is vanaf 11.00 uur bij het NMC. 

Overleden  

Heeft u ons al geliked op Facebook? 

Wij ontvingen het bericht dat Maria 
van Dooren op 81-jarige leeftijd is over-
leden. 
Zij was een vrijwilligster die zich heel 
veel jaren voor het NMC heeft ingezet. 
Ze was actief in de tentoonstellingscom-
missie en verzorgde de koffie in de pau-
ze van de maandelijkse lezingen.  
Op 8 maart werd ze gecremeerd. 

Aanpassingen buiten 
Naast onze interne verbouwing gaat 
veel aandacht uit naar de herkenbaar-
heid van ons gebied. De bewegwijzering  
naar alle bedrijven binnen het IJzeren 
Mangebied wordt eenduidig door zuilen 
van cortenstaal. 
Vlak voor de entree 
van het NMC plaatste 
VVV-Midden-Limburg 
een informatiezuil, 
zoals er ook een bij 
het station in Weert 
staat.  
De gemeente Weert is 
bezig met het aanleg-
gen van een water-
tappunt. Dat komt voor onze fietsen-
stalling te staan. Bij de grote fietsenstal-
ling bij het zwembad komt een oplaad-
punt voor elektrische fietsen. 

Jubileum 25 jaar  

Het Natuur– en Milieucentrum bestaat 
25 jaar. 
Reserveert u alvast de datum?! 
8 oktober is het feest in en om het 
NMC. Een commissie is bezig om deze 
dag in te vullen met een grote variëteit 
aan activiteiten. Er komt voor ‘ieder wat 
wils’. Het hoofdthema is Voedsel.  
We houden u op de hoogte. 

In tegenstelling tot eerdere berichtge-
ving wordt de opening toegangspoort 
tot Kempen~Broek uitgesteld tot 19 
mei 16.00 uur. 
U ontvangt t.z.t. een uitnodiging van de 
gemeente. 

Opening toegangspoort  

Open dag 
 

Zondag 9 april bruist de IJzeren Man.  
Net als vorig jaar zetten alle onderne-
mers uit het IJzeren Mangebied (zie 
www.ijzerenmanweert.nl) deze dag van 
12.00-17.00 uur hun deuren wagenwijd 
open. Die dag laat iedereen zich van zijn 
beste kant zien. 
Er zijn speciale activiteiten in of bij de 
bedrijven, ponyritjes verzorgd door Blue 
Stables bij de grote brug richting kinder-
boerderij en er is een informatiemarkt. 
Deze markt staat op de parkeerplaats 
voor het NMC.  
 
Deelnemers vanuit NMC 
Alle organisaties die gebruik maken van 
het NMC zijn op de open dag present. 
Een aantal, waaronder WeertEnergie en 
Herenboeren zal in een kraam staan, 
Kempen~Broek en Natuurmonumenten 
komen met een eigen tent en de imkers 
zijn aanwezig bij de bijenhal.  



Te bezichtigen tot en met week 17 
Tentoonstelling Afval bestaat niet 
Vanaf week 18: Schoolplaten 
 

4 april — Herenboeren 
Informatieavond. Gratis toegang. Aan-
melden gewenst. 
weert@herenboeren.nl 
 

9 april — Open dag 
Alle gebruikers van het NMC presente-
ren zich die dag. Verder bent u welkom 
bij alle ondernemers van het Samen-
werkingsverband De IJzeren Man. 
Aanvang 12.00 uur.  
 

11 april — Lezing Kevers in ons land 
Door Gerard Compiet 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. 
 

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

16 april — Gezinsactiviteit door het bos 
Aanvang 12.30 uur. 
 

20 april — 7PM, thema Mossen en 
brandnetels 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht 
(info@nmcweert.nl) 
Aanvang 19.00 uur. 
 

9 mei — lezing Speelnatuur 
Door Paul Wijenberg 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. 
 

18 mei — 7PM, thema ‘insecten’ 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht 
(info@nmcweert.nl).  
Aanvang 19.00 uur. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

21 mei — ‘Foodwalk’ 
O.l.v. Jaap Tak. Start bij NMC tussen 
11.00-12.00 uur. Kosten € 3,50 pp. 
Aanmelden: info@nmcweert.nl 

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

Koers 

Eind maart, tijdens de verbouwing, heb-
ben veertig 1e jaars leerlingen van Het 
College rondom het NMC onderzoek 
verricht en ontwerpopdrachten uitge-
voerd. Deze opdrachten zijn ingevuld 
vanuit het Koers-concept. Koers is een 
nieuwe vorm van onderwijs voor leer-
lingen van mavo, havo en atheneum 
waarbij de leerling zelf de koers mag 
bepalen van zijn of haar leerproces. 
Gelukkig was het stralend weer en kon-
den de meeste opdrachten in de tuin 
van het NMC plaatsvinden.  
De verschillende onderzoeks- en ont-
werpopdrachten vielen zeer in de 
smaak. ‘Fijn om samen te werken’, ‘veel 
geleerd’ en ‘leuk om alles zelf te doen’, 
waren de eerste reacties van de leer-
lingen. We zien ze zeker graag terug! 

De gemeente Weert heeft tweemaal 
per jaar een bijeenkomst voor nieuwko-
mers. Zij krijgen een welkomstpakket. 
Aan dit pakket is een bon toegevoegd 
waarvoor nieuwkomers een gratis con-
sumptie krijgen (koffie, thee, choco, 
fris). Eén consumptie per gezinslid.  
De bon graag innemen en in de kassa 
doen.  

De bon is te herkennen doordat er aan 
de achterkant bovenstaande afbeelding 
geplaatst is. 
Bij de ‘gratis-bomen-actie’ die de ge-
meente in maart gehouden heeft zijn 
folders uitgedeeld waarin staat dat 
mensen in het NMC een fietskaart kun-
nen afhalen. Dit is de ‘Fiets langs ons 
water’ fietstocht. Deze staan in de fol-
derbak in de balie. 

Bericht speciaal voor  
gastvrouwen en –heren 

Ingezonden 

Vanaf heden zijn ons webadres en 
mailadres gewijzigd in 
www.nmcweert.nl 
Algemeen mailadres: 
info@nmcweert.nl 
Mailadres Jet: j.joris@nmcweert.nl  
Mailadres Anja: 
a.akkermans@nmcweert.nl 

Medewerkers en belangstellenden van 
het NMC,  
 
PuurNatuur op WeertFM is een pro-
gramma over natuur- en milieuzaken uit 
de regio, iedere 3e zondag van de 
maand van 11.00 tot 12.00 uur live van-
uit het Natuur- en Milieucentrum De 
IJzeren Man!  
Alle uitzendingen van het afgelopen jaar 
zijn op de website van het Natuur en 
Milieucentrum op de pagina van Puur-
Natuur-WeertFM verzameld en u kunt 
alle gesprekken, discussies en inter-
views nog eens apart beluisteren op elk 
door u gewenst tijdstip.   
Probeer het nu!  
www.nmcweert.nl/puur-natuur-weert-fm  

Te naamstelling  

Agenda Weggooien? Mooi niet! 

Veel belangstelling voor de themamid-
dag over afval zondag 19 maart j.l. 
Kinderen konden aan de slag met het 
maken van een beursje uit een sappak, 
een kaart uit oude kranten en blikwer-
pen terwijl de ouders zich lieten infor-
meren over het Repair Café en de We-
reldwinkel van Weert.  

Er was ook mooie kunst gemaakt uit 
afval, te bewonderen. Verschillende 
knuffels zijn geruild met die uit de ten-
toonstelling Afval? Wie zegt dat? Dit is 
nog mogelijk, en ook de tentoonstelling 
is nog te bekijken, tot 1 mei.  

mailto:weert@herenboeren.nl



