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Ridderspoor  

We nodigen u allen uit voor twee activi-
teiten: de informatiebijeenkomst  8 
oktober en het vrijwilligersuitstapje op 
13 oktober. In mei is het Ridderspoor 
geopend, een nieuwe tocht voor de 
jeugd. 
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.  

Deze nieuwsbrief 

Uitstapje 13 oktober 
Vorig jaar hadden we onze jubileumvie-
ring in oktober, waardoor een uitstapje 
doorgeschoven werd. Dit jaar gaan we 
op stap. We gaan met de bus naar Kerk-
rade waar we Continium en Earthcenter 
bezoeken. 
Het uitstapje is voor alle vrijwilligers en 
je mag een introducé meenemen. Voor 
hem/haar vragen we een bijdrage van 
€15,00. 
We vragen je zelf een lunchpakket mee 
te nemen. Er is een lunchcafé waar je 
een kop soep of broodje kunt kopen.  
We vragen je je aan te melden voor 6 
oktober. We horen we dan ook graag 
of je een museumjaarkaart hebt.  

Vrijwilligers 

AVG 
In het kader van het Van Hornejaar is 
een tocht ontwikkeld. 
Het Ridderspoor is een tocht waarbij 
ridders en jonkvrouwen samen op pad 
gaan. Onderweg krijgen zij verschillende 
opdrachten om hun moed en kunde te 
tonen. Als afsluiting worden de kin-
deren tot ridder geslagen. 

 
Bij de opening was wethouder Gabriëls 
aanwezig. Hij zei onder andere het vol-
gende: “De combinatie tussen enerzijds 
de geschiedenis en het Van Horne Jaar 
en anderzijds de natuur is op een fan-
tastische manier verwerkt.” 
De tocht is voor kinderen van 6-9 jaar 
en kan in klasverband, als kinderfeestje, 
of gezinsactiviteit ondernomen worden. 
De tocht kon ontwikkeld worden dank 
zij een bijdrage van gemeente Weert en 
van Stichting Provisus. 

Het kan u niet ontgaan zijn dat er nieu-
we wetgeving is rondom uw privacy. 
Zoals ieder bedrijf heeft ook Stichting 
Natuur– en Milieueducatie een AVG-
protocol (Algemene Verordening Gege-
vensbescherming) opgesteld dat aan de 
wettelijke eisen voldoet. Wij verstrek-
ken onder andere geen gegevens aan 
derden zonder je daarover te raadple-
gen. Jouw gegevens zijn beschermd en 
niet toegankelijk voor derden. 
Het protocol wordt op 8 oktober toege-
licht. 

Info bijeenkomst 8 oktober 
Het is alweer een tijd geleden dat we je 
uitgenodigd hebben om eens bij te pra-
ten. We nodigen je daarom graag uit op 
8 oktober. Het tijdstip is van 15.00-
17.00 uur. Van 15.00-16.00 uur is vooral 
voor gastvrouwen en gastheren, al is 
uiteraard iedereen welkom. Vanaf 16.00 
uur kunnen ook alle andere vrijwilligers 
zich aansluiten. Gespreksonderwerpen 
zijn o.a. AVG, pinapparaat, bibliotheek. 
Els Peusens van RLKM Kempen en 
Maasland licht ons in over de nieuwste 
ontwikkelingen van Kempen~Broek.  
Als je zelf iets wilt inbrengen kun je dat 
vooraf doorgeven aan Jet of Anja. 

Bibliotheek 

Anja Kostermans heeft de bezem door 
de bieb gehaald.  
Het gevolg is dat verouderde, dubbele, 
en anderszins niet-uitleenbare boeken 
zijn verwijderd.  
In het cursuslokaal staan bakken met de 
afgeschreven boeken. Tegen een vrijwil-
lige bijdrage mag je wat meenemen. 
De indeling van de bieb gaat op termijn 
veranderen. Alle titels worden inge-
voerd in de computer zodat je makkelijk 
op onderwerp kunt zoeken. Met boven-
staande zaken is Anja nog bezig. 
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.  

Koffiemuntjes 
Vanaf 1 september is de prijs van koffie-
muntjes voor gebruikers verhoogd van  
€ 0,35 naar € 0,50. 
 
Openingstijden 
Op maandagmiddag is het NMC geslo-
ten voor publiek. De reden is dat er 
minder conciërge-uren beschikbaar zijn 
dan voorheen. 
Vanaf 1 november gaat de wintertijd in. 
Sluitingstijd wordt dan 16.00 uur. 
 
Pinapparaat 
Er is een mobiel pinapparaat aange-
schaft. Er volgt een duidelijke instructie 
voor gastvrouwen, -heren als het ge-
bruiksklaar is gemaakt. 

Kortom 



Tentoonstelling te bezichtigen tot en 
met januari 2019: Paddenstoelen in de 
IJzeren Man 

 

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

18, 20 september — MilieuActieDag 
Leerlingen van Philips van Horne voeren 
veldwerkopdrachten uit. 
 

20 september — 7PM, thema Grond-
werk 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht. Bijdrage € 1,50. 
(info@nmcweert.nl) 
 

25 en 26 september — Herenboeren 
Informatieavond 19.30 uur 
 

2, 4, 9, 10 oktober — MilieuActieDag 
Leerlingen van Philips van Horne voeren 
veldwerkopdrachten uit. 
 

7 oktober — Paddenstoelenmiddag 
Wandeling door IJzeren Mangebied. 
13.30 uur. Gratis. 
 

8 oktober — Informatiebijeenkomst 
vrijwilligers 15.00-17.00 uur. 
15.00-16.00 uur: de nadruk ligt bij gast-
vrouwen, -heren. 
16.00-17.00 uur: ontwikkelingen in 
Kempen~Broek door Els Peusens. 
 

9 oktober — lezing  
Peru Verde door Ad Havermans 
19.30 uur. Gratis toegang 
 

13 oktober — Vrijwilligersuitstapje 
Vertrek 10.00 uur. Retour 17.00 uur 
 

18 oktober — 7PM, thema Paddenstoe-
len en Pompoenen 
Activiteit voor kinderen uit groep 7. 
Aanmelden verplicht. Bijdrage € 1,50. 
(info@nmcweert.nl) 
 

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

29 oktober-2 november — Biotopen-
onderzoek door leerlingen Kwadrant  

 

4 november — Vogels 
Activiteiten o.l.v. IVN. 
Vanaf 14.00 uur. Deelname gratis.  

Afscheid  
Onlangs heeft Henk Gielis zijn bestuurs-
taken neergelegd. Hij blijft wel actief bij 
het begeleiden van leerlingen VO.  
Per 1 september heeft Huub Boonen, 
om gezondheidsredenen, de werkzaam-
heden voor het NMC beëindigd. Naast 
bestuurslid was Huub actief in de tuin 
en vormde hij met Sjra Creemers samen 
het klusteam van het NMC.  
We zoeken opvolgers voor hem in de 
tuin en een nieuwe klusmaat voor Sjra. 
Voor het bestuur zijn we op zoek naar 
een “jong” iemand die naast affiniteit 
met natuur en milieu, ook een netwerk 
heeft in het bedrijfsleven en de diverse 
organisaties in Weert e.o.  
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Van de bestuurstafel Agenda 

 
Uitbreiding NMC 
De gemeente heeft een architect schet-
sen laten maken en die worden mo-
menteel intern bekeken en van een 
kostenplaatje voorzien.  Nadere info 
volgt nog. 
 
“Hoezo, water een probleem in Neder-
land” 
Dit is de titel van een interactief lespro-
gramma voor 4e jaars leerlingen van het 
Voortgezet Onderwijs dat momenteel 
in het NMC ontwikkeld wordt met het 
onderwijs en een aantal organisaties 
van binnen en buiten het NMC. 
Thema’s die aan de orde komen zijn 
klimaatverandering, toestand van het 
oppervlaktewater,  biodiversiteitverlies, 
gevolgen van klimaatverandering en 
zoeken naar oplossingen. 

Voor diverse activiteiten en taken  
zoeken we dringend vrijwilligers: 

- Tuinonderhoud 
- Gastvrouw, gastheer 

Help ons alsjeblieft kandidaten te  
werven. Info en aanmelden bij  

Anja Akkermans of Jet Joris. 

Herenboeren 

Ja, er is een locatie gevonden en He-
renboeren Weert kan beginnen! 
De Herenboeren zijn vanaf begin 2017 
aan het NMC verbonden. Vanuit ons 
centrum ondernemen zij hun activitei-
ten. Afgelopen jaar hadden zij diverse 
voorlichtingsavonden om leden voor de 
coöperatie te werven. Daarnaast was 
het zoeken naar een geschikte locatie 
een speerpunt. Die is gevonden: Land-
goed Stillenoord (ligt tussen Diester-
baan, Kruispeelweg en Herenvennen-
weg) en een boer die een gemengd be-
drijf kan opzetten en leiden wordt op dit 
moment gezocht.  

Wil je meer informatie, zie dan 
www.landvanweert.herenboeren.nl of  
bezoek een van de informatieavonden. 


