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Het Zintuigenpark is  
geopend! 

We nodigen u allen uit op de open dag 
8 april. We gaan afscheid nemen van Jo 
en Ger en verwelkomen Rob Sentjens in 
het NMC.  
De agenda is weer aardig gevuld en Ge-
rard heeft rubriek ’Van het bestuur’ 
gevuld. 
Mocht u informatie missen of zelf iets 
willen publiceren in deze nieuwsbrief, 
neem dan gerust contact op met Anja.  
 
Veel leesplezier. 

Deze nieuwsbrief 

8 april hoef je je niet te vervelen. 
(Bijna) alle partners van het Samen-
werkingsverband IJzeren Man doen 
mee en ontvangen u graag.  
Vanaf 11.00 uur zijn onze gebruikers 
Herenboeren, Imkervereniging, Groen 
Weert, Natuurmonumenten en Lim-
burgs Landschap actief in en rond het 
NMC. Op de parkeerplaats voor het 
NMC komen enkele kramen waar diver-
se partners van het samenwerkingsver-
band en andere organisaties zich pre-
senteren. Er zijn interessante, leuke en 
uitdagende activiteiten. Er is voor ieder-
een wat wils. De meeste bedrijven van 
het samenwerkingsverband hebben een 
aantrekkelijk aanbod tegen een geredu-
ceerd tarief.  
Naast de open dag en de informatie-
markt is er een amusefietstocht die u 
langs vijf horecagelegenheden voert 
waar u een heerlijke amuse krijgt. Voor 
deze tocht moet je je inschrijven.  
Zie www.ijzerenmanweert.nl voor het 
totale programma.  

Open Dag 8 april 

Afscheid van Jo en Ger 

In het IJzeren Mangebied zijn zes eilan-
den met speeltoestellen, waarvan één 
(’proeven’) in onze tuin gebouwd.  
Woensdag 14 maart werd het officieel 
geopend door Lucille Werner. Er waren 
erg veel belangstellenden, onder andere 
veel gasten die een relatie hebben met 
één van de partijen (o.a. PSW, SGL, Land 

van Horne, Visio, NMC) die vier jaar 
bezig zijn geweest dit voor elkaar te 
krijgen, maar ook veel mensen die door 
de uitgebreide persinformatie op de 
hoogte waren gebracht.  

Onze steun en toeverlaat Jo en zijn 
sidekick Ger gaan ons verlaten.  
Donderdag 31 mei bereikt Jo zijn pensi-
oengerechtigde leeftijd en gaat afscheid 
nemen van het NMC en van ons. Ger 
heeft enige tijd geleden aangegeven 
ook te willen vertrekken op het moment 
dat Jo ons verlaat. 
31 mei van 16.00-18.00 uur is de af-
scheidsreceptie. We hopen dat u allen 
kunt komen. 

Welkom Rob 

We houden een ‘Sentjens’!  
Hoewel we Jo uiteraard gaan missen, 
zijn we blij dat hij wel opgevolgd kan 
worden. Rob Sentjens - nee, geen fami-
lie - volgt Jo op. De conciërgetaken van 
Jo en Ger neemt Rob vanaf 1 juni over.  
Hij stelt zich aan u voor in deze nieuws-
brief. 

In februari en maart hebben 460 leerlingen van de midden- en bovenbouw van het 
basisonderwijs allerlei experimenten rondom licht en lucht uitgevoerd.  

Licht– en luchtcircuit 
Wie is Rob?  

In de expositieruimte van het NMC kon-
den de kinderen aan de slag met 15 
verschillende experimenten. Mede door 
de grote variatie hierin bleven de kin-
deren gedurende 1,5 uur enthousiast 
aan de slag en hebben ze veel geleerd.  
Het maken van een eigen periscoop en 
caleidoscoop viel bijzonder in de smaak. 

Even kennis maken. Mijn naam is Rob 
Sentjens en samen met mijn vrouw 
Woutje woon ik op Boshoven.  
Sinds 1994 ben ik werkzaam bij de Ris-
se, waarvan de laatste 13 jaar gedeta-
cheerd bij het RICK.  
Mijn hobby’s zijn fotografie, filmen, 
computer en koken. 

Heeft u ons al geliked op Facebook? 



Tentoonstelling te bezichtigen tot en 
met week 18: Slakken 

Vanaf 6 mei: Natuur culinair 
 

8 april — Open dag 
Vanaf 11.00 uur  in en rond het NMC.  
 

10 april — lezing over wilde bijen  
Door Pieter van Breugel  
Aanvang 19.30 uur. Entree € 2,00.  
 

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

19 april — 7PM, thema Mossen en 
brandnetels 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht 
(info@nmcweert.nl) 
Aanvang 19.00 uur. Bijdrage € 1,50. 
 

13 mei — Gezinsspeurtocht 
Vanaf 13.00 uur. Deelname gratis. 
 

17 mei — 7PM, thema Insecten 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht. 
Aanvang 19.00 uur. Bijdrage € 1,50. 
 

20 mei — Foodwalk, Natuur culinair 
Start tussen 11.00-12.00 uur. Bijdrage 
€ 3,50. Inschrijven tel. 524893 of  
info@nmcweert.nl  
 

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

31 mei — Afscheid van Jo 
Receptie 16.00– 18.00 uur.  
 

5 juni — opening Ridderpad 
Dit pad is ontwikkeld in het kader van 
het Van Hornejaar.  
9.00 uur. 
 

10 juni — Slootjesdag 
Waterdiertjes scheppen.  
Vanaf 13.00 uur. Deelname gratis. 
 

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

24 juni — Bonsaimiddag 
Van 13.00-17.00 uur . Toegang gratis. 
 

Projecten 
Naast de activiteiten die we zelf vanuit 
het NMC ontplooien, heeft ook de ge-
meente een aantal projecten waarbij 
het NMC een rol kan spelen m.b.t. edu-
catie en daarvoor ook een bijdrage kan 
krijgen. Het bestuur gaat in overleg met 
de betrokken ambtenaren die over de 
projecten beslissen.  
Gesubsidieerde projecten kunnen door 
ons uitgevoerd worden samen met on-
ze vrijwilligers. 
 

Uitbreiding gebouw 
Het bestuur heeft al regelmatig, bij 
meerdere gelegenheden in de richting 
van de gemeente, te kennen gegeven 
dat ze graag een uitbreiding van het 
NMC willen realiseren. Dit om de ge-
bruikers meer ruimte en mogelijkheden 
te bieden om zich 
in het NMC te pre-
senteren en hun 
activiteiten te ont-
plooien. Gebrek 
aan bergruimte, 
teveel functies 
voor de grote zaal, 
gebrek aan verga-
derruimte en  
expositie-
mogelijkheden 
waarbij opstellingen zoals bijvoorbeeld 
de watertafels e.d. permanent kunnen 
blijven staan; allemaal redenen om te 
streven naar een uitbreiding. 
In contacten met de gemeente blijkt 
dat wethouder en ambtenaren de tijd 
nu rijp vinden om met voorstellen te 
komen. In het verkiezingsprogramma 
van Weert Lokaal wordt al expliciet 
gesproken van “uitbreiding en professi-
onalisering van het NMC”.  Samen met 
enkele ambtenaren en een architect 
gaan we binnenkort plannen opstellen 
en daarin zullen we de gebruikers ook 
betrekken zodra het kan.   
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Van de bestuurstafel 

Heeft u ons al geliked op Facebook? 

Agenda 

Verslagen 
Binnenkort verschijnen het Jaarverslag 
2017 en de jaarplanning 2018 op de 
website zodat u kunt lezen wat de vrij-
willigers allemaal gerealiseerd hebben 
en wat er staat te gebeuren in 2018. 
 

Duurzaamheidproject  
Een werkgroep met Jet Joris, Karel Pa-
cilly, Peter Ramaekers en Ad Haver-
mans is bezig om het thema duurzaam-
heid expliciet vorm te geven zodat be 
zoekers en schoolklassen ermee aan de 
slag kunnen. Zij doen dit in samenwer-
king met het Voortgezet Onderwijs in 
de persoon van Henk Wildeman, Paul 
Penders en Miranda Vos. 
In een uitbreiding van het gebouw kun-
nen t.z.t. een aantal opstellingen een 
vaste plaats krijgen. 

 
Archief 
In de kelder van het NMC staat een kast 
met het archief van de Stichting Natuur
- en Milieueducatie. Dit bevat veel ge-
gevens over het gebouw, ontstaan en 
functioneren van het NMC. Ook foto’s 
van vele activiteiten zitten in het ar-
chief.   
Joke Bongaerts werkt het archief elke 
twee jaar bij en heeft dit onlangs weer 
verzorgd. Als je eens wil neuzen of on-
derzoeken, vraag dan aan Jet of Anja 
even de sleutel van de kast. 

Onze bibliotheek staat open voor ieder-
een. Je mag boeken en dvd’s gratis le-
nen. We vragen wel in het schriftje te 
noteren wat je meeneemt. Het schriftje 
ligt links op de plank bij de bieb. Enige 
tijd geleden is iemand vergeten enkele 
zaken in te schrijven en terug te bren-
gen.  

Bibliotheek 

We missen: 
Veroveraars van land en water, VOG39; 
Zeevogelgids (Elsevier), VOG67; 
Natuurgebied Leudal, DVD13. 
Hebt u ze nog in uw bezit? We ontvan-
gen deze boeken en dvd graag terug. 


