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Jubileum—25 jaar NMC 

Het belangrijkste item in deze nieuws-
brief is ons jubileum op 8 oktober. Deze 
mijlpaal willen we graag vieren met alle 
inwoners van Weert, maar in het bijzon-
der met jullie, onze vrijwilligers, natuur-
lijk.   
Reserveer de datum en breng een be-
zoek aan het NMC samen met partner, 
kinderen en kleinkinderen, vrienden en 
vriendinnen en overige familieleden. Er 
is voor ieder wat wils op deze middag. 
Lees ook vooral ‘van de bestuurstafel’. 
Gerard Schreurs geeft de wens van ve-
len van ons weer... 
We hebben veel nieuwtjes/weetjes 
waarover we u graag informeren.  
Mocht u informatie missen of zelf iets 
willen publiceren in deze nieuwsbrief, 
neem dan gerust contact op met Anja.  

Deze nieuwsbrief 

8 oktober moet u reserveren in uw 
agenda om naar het NMC te komen. 
Het gaat bruisen op 8 oktober. Voor 
jong en ouder is er van alles te doen. 
Het centrale thema is FOODT.  
Deze combinatie van food en foot staat 
voor gezonde voeding en duurzaam-
heid.  
Op deze dag kunt u verschillende 
(streek)producten komen proeven (en 
kopen). Daarnaast bieden wij de moge-
lijkheid om uw mondiale voetprint te 
berekenen. 
Voor kinderen zijn er activiteiten:   
‘dingen die je gedaan moet hebben 
voor je 13e verjaardag’. Kinderen van 
diverse basisscholen hebben op een 
formulier aangegeven wat zij graag zou-
den willen doen. De vijf meest gekozen 
activiteiten worden aangeboden. 
Voor muziek en dans komen leerlingen 
van Philips van Horne. Zij gaan een paar 
keer optreden. 
Een kunstenares plaatst kunstvoorwer - 

 pen van oud ijzer en creëert daarmee 
mooie doorkijkjes in de tuin. 
Kinderen van verschillende basisscholen 
doen mee aan de landelijke actie 
‘Groene Voetstappen’. Op 8 oktober 
maakt wethouder Geert Gabriëls de 
school met de meeste groene voetstap-
pen bekend. Hij opent daarmee deze 
feestelijke middag. 

 
U kunt onze website en Facebook in de 
gaten houden voor meer informatie 
rondom ons jubileum. 
Als je Facebook hebt, wil je ons dan 
liken? Zo krijgen we heel wat meer be-
zoekers op de pagina. Als je geen Face-
book hebt, dan kun je de pagina wel 
bekijken via internet. Zoek op Natuur– 
en Milieucentrum Weert en ga naar de 
link met Facebook. Als je hiervoor hulp 
nodig hebt, kun je Ivonne Caris om hulp 
vragen, ivcaris@hotmail.com. 

Eind van dit jaar kunnen we (hoogst-
waarschijnlijk) een AED aanschaffen. 
De organisatie ‘Greep naar de Hoorn’ 
heeft onze aanvraag voor een AED, mits 
zij voldoende inkomsten verwerven met 
de jaarlijkse bedrijvencompetitie die op 
9 september plaatsvindt, goedgekeurd. 
Als de AED geplaatst is, wordt voor jul-
lie, onze vrijwilligers, een training reani-
matie/AED verzorgd zodat je leert hoe 
te handelen bij een hartstilstand en hoe 
je om moet gaan met de apparatuur.  

AED 

*Nieuwe inwoners van Weert krijgen 
nog steeds een welkomstpakket van de 
gemeente. In dat pakket zit o.a. een 
waardebon voor een consumptie (per 
gezinslid) in het NMC. Als je als gast-
vrouw/-heer zo’n bon inneemt stop die 
dan in het geldkistje. 

* Gemeente Weert wil een Fairtrade 
gemeente worden. Dat lukt alleen als 
ook bedrijven bijdragen aan het gedach-
tegoed. Wij stappen daarom over op 
Fairtradeproducten (koffie en thee). De 
theesortering gaat daardoor wat kleiner 
worden. 
* De linker energiefiets is nog steeds  
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kapot, maar wordt z.s.m. gerepareerd. 
* 1 september gaan enkele prijswijzigin-
gen in. Zie tarifold op de balie voor de 
actuele informatie. 
* De verlichting in de kruiptunnel 
brandt continue en is op een tijdscha-
kelaar ingesteld. Je hoeft er niets aan te 
doen. 
* Op 1 september is Anja A. uitgenodigd 
in de bibliotheek om een zogenaamde 
Verhalenlunch te verzorgen. U kunt zich 
hiervoor inschrijven bij het Bibliocenter 
* Binnenkort krijgt WeertEnergie een 
vitrine en gaat deze inrichten . 
* Tijdens onze jubileumdag willen wij 
ook extra aandacht besteden aan het 
werven van vrijwilligers, met name voor 
de balie. Voor hen en voor andere geïn-
teresseerden wordt in het najaar een 
training van drie bijeenkomsten georga-
niseerd. Die zullen op maandagavonden 
zijn. 



Tentoonstelling te bezichtigen tot en 
met week 34: Schoolplaten 
Vanaf week 35: Vulkanen en aard-
bevingen  

 

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

16 juli — Open dag imkervereniging  
St.-Ambrosius 
Info over de imkerij, demo’s en activitei-
ten speciaal voor kinderen. 
Aanvang 13.00 uur. Gratis toegang.  
 

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

21-24 augustus — Groene Zomerschool 
Voor het vierde jaar komen kinderen de 
laatste week van de schoolvakantie naar 
‘school’. Leren in de natuur. Een goede 
start voor het nieuwe schooljaar. 
 

10 september — Geologiedag  
Activiteiten rondom geologie, fossielen 
zoeken enz. 
Aanvang 13.00 uur. Toegang gratis. 
 
12 september — Lezing Stille getuigen 
Door Annemarie van Diepenbeek 
Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. 

 

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

21 september — 7PM, thema  
Grondwerk 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht 
(info@nmcweert.nl) 
Aanvang 19.00 uur. 
 

Uitbreiding NMC 
De herinrichting van entree en aaigang 
zijn erg positief ontvangen. Het bestuur 
is nu plannen aan het maken voor een 
uitbreiding van het NMC om het toege-
nomen aantal gebruikers de gelegen-
heid te bieden zich te presenteren en 
om hun activiteiten te kunnen uitvoe-
ren. Daarnaast heeft zij de wens om in 
te kunnen spelen op nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van duurzaamheid 
en dit aan scholen en bezoekers te to-
nen en te laten ervaren in praktische 
programma’s. Een soort ‘Centrum van 
de Toekomst’ moet het dan worden. 
Met de gebruikers zullen we natuurlijk 
overleg plegen. 
 
Blote voetenpad  
Elders is dit een geliefd onderdeel van 
NME centra, zoals in Maasmechelen  
bijvoorbeeld. Met eenvoudige middelen 
willen we proberen een dergelijk blote 
voetenpad in onze tuin te realiseren. 

 
Zintuigenpark 
Er is al jaren sprake van en het gaat er 
nu toch eindelijk van komen: het zintui-
genpark in de IJzeren Man. De aanbe-
steding is rond en de gemeente, Bos-
groep en aannemer hebben rond de 
tafel gezeten om de plannen concreter 
te maken. Het belooft een leuk en 
speels opgezet belevingspad te worden, 
met voor ieder zintuig een apart 
‘eiland’. Een van de eilanden wordt in 
de tuin van het NMC aangelegd. 

Ons webadres en mailadres zijn gewij-
zigd in www.nmcweert.nl 
Algemeen mailadres (Jo): 
info@nmcweert.nl 
Mailadres Jet: j.joris@nmcweert.nl  
Mailadres Anja: 
a.akkermans@nmcweert.nl 
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Iedere derde zondag van de 
maand om 11.00 uur:  
Puur Natuur. 
Een radiouitzending vanuit het NMC. 
Loop eens binnen, de koffie staat klaar. 

Te naamstelling  

Agenda Van de bestuurstafel 

500.000 ste bezoeker 
Binnenkort kunnen we in het NMC de 
500.000 ste bezoeker verwelkomen. Of 
het een scholier zal zijn of een willekeu-
rige bezoeker weten we natuurlijk niet, 
maar we gaan er zeker aandacht aan 
besteden. 

 
Educatie projecten 
Zowel bij het project Afvaleducatie als 
bij het project Natuur- en Landschapsvi-
sie van de gemeente zullen we een edu-
catieve inbreng hebben. Het laatste pro-
ject is samen met Molenstichting, LLTB, 
IVN, Regionaal Landschap en Buurt-
schap De Heij.  
De Groene Zomerschool wordt voor het 
derde jaar uitgevoerd van 21-24 augus-
tus. Dit jaar doen alleen kinderen van 
basisschool het Dal mee van groep 5, 6 

Heeft u ons al geliked op Facebook? 

SLIM software aanschaffen 
 

Sinds enkele jaren zijn wij aangesloten 
bij SLB-diensten. 
Via de webwinkel van deze dienst, 
Slim.nl, kunnen wij software, accessoi-
res, laptops, boeken en tijdschriften 
bestellen tegen een lage prijs.  
De vrijwilligers van het NMC kunnen 
gebruik maken van hun producten. Als 
jij een legale versie van het Officepakket 
of andere software wilt aanschaffen, 
neem dan contact op met Anja. 


