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continuïteit: onze doelstelling gericht op  
bewustwording, kennisdeling en beleving van 
natuur, milieu en duurzaamheid heeft ook in 2019 
tot talloze activiteiten geleid. natuurlijk ons basis-
aanbod voor alle lagen van onderwijs. De vraag naar 
educatieve programma’s in de natuur blijft groot.
Ze zijn met veel zorg en enthousiasme uitgevoerd 
door onze vrijwilligers. 
een ander onderdeel van onze basistaak vormt het 
verstrekken van informatie aan Weertenaren en  
toeristen over de tuin, het IJzeren Mangebied en 
heel Kempen~Broek. In het licht van duurzaamheids-
educatie stimuleerden wij het maatschappelijk debat 
over natuur, milieu en duurzaamheidsthema’s met 
als nieuwe vorm in 2019, het nMC Café. 
en niet te vergeten het bieden van een thuishonk 
aan onze kernpartners en hun vrijwilligers, die zich 
daardoor verbonden voelen met onze missie: natuur 
en mens in harmonie te laten samenleven.  

Vernieuwing: 2019 is voor het nMC het jaar 
van ‘zaaien voor een toekomstbestendig nMC’ en  
dat heeft geleid tot vele nieuwe activiteiten. 
allereerst heeft het bestuur sinds eind 2018 drie 
nieuwe leden, waaronder de voorzitter. Het bestuur 
in vernieuwde samenstelling is aan de slag gegaan 

met een eigentijdse kijk op de missie, visie en strategie 
vanuit een tijdshorizon van 10 jaar. al jarenlang is 
duidelijk dat het gebouw - dat inmiddels bijna 30 jaar 
oud is - aan een grondige herijking toe is vanuit ver-
schillende perspectieven: technisch, functioneel en 
qua duurzaamheid. een up-to-date gebouw is een 
must voor het continueren van onze dienstverlening 
en absolute voorwaarde voor het uitbouwen van 
onze rol in het licht van het ambitieuze gemeentelijk  
natuur- en duurzaamheidsbeleid, dat wij geheel 
onderschrijven en waarin wij graag onze bijdrage 
aan leveren. Met deze opdracht in het achterhoofd 
is het bestuur de contacten met de gemeente 
op ambtelijk, bestuurlijk en politiek niveau gaan 
intensiveren. Dat verliep in een opbouwende sfeer. 
enkele vertragingen door wisselingen in de perso-
nele samenstelling van de gemeente zijn door ons 
constructief opgepakt. 

2020 zal het jaar van de waarheid worden: leiden 
onze inspanningen tot de al jaren dringend gewenste 
renovatie en uitbreiding van de accommodatie? 

Veel activiteiten 
in het NMC

Citaat voorzitter Marleen Gresnigt: 

“Naast een centrale plek voor natuur- en milieu-educatie willen 
we ook doorgroeien naar hét knooppunt duurzaamheids

educatie in de regio Weert. In samenwerking met de overheid, 
organisaties, ondernemers en onderwijs hebben we educatieve 

programma’s over duurzaamheid opgezet en uitgevoerd. 
Zo hebben we niet alleen activiteiten rondom biodiversiteit 

en landschap, maar ook over de klimaatverandering, 
het zwerfafval, duurzame energiebronnen en streekvoedsel.”

InleIDIng

2019

2019 Is vOOr De stICHtIng natUUr- en 
MIlIeU-eDUCatIe Het Jaar van COntInUïteIt 
én van vernIeUWIng geWeest

voorzitter Marleen gresnigt-raemaekers 
stichting natuur- en Milieu-educatie.
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De stichting natuur- en Milieu-educatie heeft er 
alle vertrouwen in!
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Een leerling van Het Kwadrant serveert een zelfgemaakt hapje 

aan wethouder Wendy van Eijk tijdens het NMC Café.

nMc café 
in maart zijn we gestart met het nMc café. 
een eigentijdse opvolging van het radio-
programma Puur natuur. in een ongedwongen 
sfeer hebben we gesprekken gevoerd over 
een actueel, natuurgerelateerd thema. 

In 2019 hebben we 4x op een zondagochtend 
een nMC Café gehouden. De thema’s waren: 
Waterschapsverkiezingen, Jong leren eten, 
Klimaatverandering en geopad. vanaf het begin 
zijn deze nMC Café’s goed bezocht. 
aan de tafel zitten deskundigen die door de 
presentator aan de tand worden gevoeld. Ook 
kan het publiek vragen stellen aan de sprekers. 
De gesprekken worden afgewisseld met eerder 
opgenomen filmpjes, het uitdelen van zelfgemaakte 
smaakvolle hapjes en live muziekoptredens door 
jonge muzikanten. van dit gevarieerd programma 
zijn video-opnames gemaakt, die later terug te 
zien zijn op ons You tube kanaal en onze website. 

geopad 
Wethouder geert gabriëls verrichtte, als feestelijke openings-
handeling op 10 november 2019, een aantal opdrachten van 
het geopad in de tuin van het nMc. 
Zo zagen de vele belangstellenden dat de wethouder een steen op  
de goede plek op de geologische tijdlijn legde.  Ook lukte het hem 
om de pot met zand en water tot een suspensie te mengen. 
Het geopad is 1,5 km lang en volgt grotendeels een van de bestaande 
wandelroutes door het IJzeren Man gebied. Het pad is met speciale 
bordjes aangegeven. Het huidige landschap van de IJzeren Man is 
ontstaan onder invloed van geologische krachten en de mens. 
Miljoenen jaren geleden stroomden de rijn en de Maas door het 
natuur- en recreatiegebied De IJzeren Man in Weert.
 

HOOgtePUnten

Jong leren eten
in samenwerking met enkele docenten van  
het Kwadrant in Weert hebben we een lesprogramma 
rond streekvoedsel bedacht en op het nMc uitgevoerd. 
Dit was mogelijk dankzij het landelijke project Jong leren 
eten. leerlingen van de richting Food & Design gingen aan 
de hand van foto’s op zoek naar de juiste kruiden in de tuin. 
van de kruiden plukten ze een blaadje, wreven dat tussen 
hun vingers, roken en proefde ervan. De meeste leerlingen 
vonden dat best spannend. tot slot sneden ze de gevonden 
kruiden fijn en deden die in de warme pompoensoep. 
eet smakelijk!

Leerlingen van Het Kwadrant proeven en 

ruiken kruiden in de tuin van het NMC.
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5e NMC Café op 

1 maart 2020 

over WeertEnergie.

Citaat bestuurslid Karel Pacilly: 

“Duurzaamheid is een hot item. 
Iedereen praat erover of vindt er 

iets van. Met deze tentoonstelling 
geven we op een positieve manier 
invulling aan het containerbegrip 

duurzaamheid.” 

Kinderen doen klimaatproefjes in de tuin van het NMC. 

Met de semi-permanente tentoonstelling ‘held van de aarde’ 
geven we concreet invulling aan het begrip duurzaamheid. 
We hebben gekozen voor de negen plenaire grenzen van de 
Zweedse wetenschapper Johan rockström. 
vier van deze grenzen hebben we op een speelse manier uitgebeeld. 
aan de hand van opdrachten komen de bezoekers meer te weten over 
klimaatverandering, biodiversiteit, bemesting en veranderend grond-
gebruik. De tentoonstelling is op 16 juni geopend door gedeputeerde Carla 
Brugman en wethouder Martijn van den Heuvel.

held van de aarde - tentoonstelling
over duurzaamheid 

Bestuurslid Karel Pacilly geeft 

uitleg over de tentoonstelling 

Held van de Aarde aan 

gedeputeerde Carla Brugman 

en wethouder Martijn van 

den Heuvel.

Citaat initiatiefnemer Ad Havermans: 

“Met het Geopad willen we  
verwondering en nieuwsgierigheid 

opwekken voor iets dat al  
heel oud is, maar nog steeds  

in ontwikkeling is.  
We hebben allerlei opdrachtjes en 

kleine experimenten bedacht,  
die je onderweg kunt uitvoeren.” 

Ad Havermans is een van de kartrekkers 

van het  Geopad.

Wethouder Geert Gabriëls tijdens de opening van het 

Geopad op 10 november 2019 in de tuin van het NMC. 

vIDeO aFsPelen

https://youtu.be/bKW3R4Vja9g
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We hebben vanuit het beleidsplan 

’Samen duurzaam leren leven 2016-2020’ 

hard gewerkt aan het realiseren van 

onderstaande speerpunten. 

1 StevIG NetWerK Met 

 GeMeeNte Weert 

2 DoorGroeIeN NAAr KNooPPuNt   

 DuurZAAMHeIDSeDuCAtIe

3 INforMAtIe eN ACtIvIteIteN 

 toeGANGSPoort KeMPeN~BroeK

4 vrAAGGerICHte ProGrAMMA’S 

 voor Het oNDerWIjS

Bij de uitvoering hiervan komen we echter steeds  
vaker in de knel. steeds vaker moeten we het onder-
wijs en de kernpartners teleurstellen bij gebrek aan 
ruimtes. Daarom is dit jaar intensief overleg gevoerd 
met de betrokken wethouder en de contactambtenaren, 
de kernpartners en alle vrijwilligers om te zoeken 
naar mogelijkheden om dit probleem op te lossen. 
een verbouwing en/af aanbouw is daarbij noodzakelijk.   

een concreet voorbeeld van onze beperking is de 
tentoonstelling Held van de aarde. Deze geeft op 
een speelse, maar wetenschappelijk verantwoorde 

manier, inzicht in het veel besproken begrip duur-
zaamheid. Maar staat wegens gebrek aan expositie- en 
onderzoekruimtes in een ruimte die wordt gebruikt 
voor overleg, uitleen van boeken en opslag van 
educatieve materialen. Hierdoor is deze ruimte niet 
altijd beschikbaar voor de bezoekers van het nMC. 

1 SteVig netWerK Met geMeente Weert
als Stichting natuur en Milieu-educatie staan we  midden in de Weerter  
samenleving. We luisteren naar wat er in de samenleving speelt en haken 
daarop in met educatieve programma’s. Onze activiteiten sluiten nauw aan  
bij het gemeentelijk natuur- en duurzaamheidsbeleid. 

Om de voorlichting en educatieve 
activiteiten zo efficiënt en effectief 
mogelijk uit te voeren zetten we ook 
in op een structureel overleg met de 
contactambtenaren duurzaamheid. Het leslokaal is momenteel in gebruik als tentoonstellingsruimte, waardoor er geen instructies en vergaderingen kunnen worden gehouden.

98
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elf groene organisaties zijn in het nMC gevestigd en 
zijn onze kernpartners. Het gaat om: Ivn Weert eo, 
geologische vereniging Mente et Malleo, Imker-
vereniging st. ambrosius, stichting groen Weert, 
vereniging  natuurmonumenten, stichting Het 
limburgs landschap, Waterschap limburg, 
Weertenergie, regionaal landschap Kempen en 
Maasland, stichting Herenboeren land van Weert 
en stichting Weerterlandhout. 
Onze kernpartners maken gebruik van de ruimtes  
in het nMC voor vergaderingen, werkochtenden,  
cursussen, overleg en de voorbereiding van activiteiten. 
Het aantal personen dat in 2019 namens een of 
meerdere kernpartners gebruikmaakten van onze 
faciliteiten is 3.685.

naast de vele individuele contacten en drie plenaire 
bijeenkomsten met onze kernpartners hebben we 
wekelijks overleg met de vrijwilligers, maandelijkse 
overleg met de schoolgidsen en het jaarlijks bestuurlijk 
overleg. Met als resultaat voor dit verslagjaar een 
aantal nieuwe educatief verantwoorde activiteiten 
zoals de Klimaattuin, Held van de aarde en het geopad. 

Overheid
regelmatig hebben we overleg met verschillende 
contactpersonen van de gemeente Weert over de 
opzet en promotie van verschillende educatieve 
activiteiten rondom de onderwerpen landschap, 
afval, duurzaamheid en klimaat. Onderwerp van 
bespreking zijn ook de subsidierelatie en de renovatie/
uitbreidingsplannen van het nMC.

2 dOOrgrOeien naar 
 KnOOPPunt duurZaaMheidSeducatie

We werken nauw samen met andere organisaties om door te groeien naar 
een Knooppunt duurzaamheidseductie. er zijn er veel contacten geweest 
met de kernpartners, lokale onderwijsinstellingen en ondernemers. 
door het bestuur zijn de bestaande contacten geïntensiveerd en nieuwe 
aangegaan. 

Citaat Hans de Leuw 

vrijwilliger IvN afdeling Weert eo: 

“Het NMC is ons thuishonk. 
Iedere dinsdagochtend komen we 

met een aantal vrijwilligers bij elkaar 
om kennis te delen, te brainstormen 
en klussen te doen. De sfeer is goed 

en we voelen ons gewaardeerd  
en welkom in het NMC.”

Ondernemers
Met de ondernemers van het samenwerkingsverband 
De IJzeren Man hebben we regelmatig overleg over 
de promotie en afstemming van activiteiten in het 
IJzeren Man gebied, zoals de Open Dag. Met de 
Centrale Zandwinning zijn verdergaande gesprekken 
over het verplaatsen van de biodiversiteitsmeter 

naar de tuin van het nMC. verder is er gestart met 
een netwerkstrategie gericht op lokale ondernemers.
voor de Klimaatdag ‘Wat ’n Weer’ hebben we samen-
gewerkt metmet Ivn Consulentschap, Buitencentrum 
De Pelen, Hovenier Jonkers, gemeente Weert en 
nederweert, grenspark Kempen~Broek en Waterklaar. 
We hebben vanuit het nationale project Jong leren
eten samen met docenten van Het Kwadrant voedsel-
lessen in de tuin van het nMC opgezet en uitgevoerd 
en workshops verzorgd voor agrarische ondernemers 
in de regio.

Daarnaast waren we met een kraam zichtbaar en 
hebben we genetwerkt tijdens het symposium over 
techniek & Wetenschap georganiseerd door Provisius 
in het Munttheater in Weert. 

Hans de Leuw, 
vrijwilliger IVN afdeling Weert eo.

Citaat bezoeker: 

“Wij vonden het heel leuk en leerzaam  
in het NMC. Drie weken terug  

waren we hier ook en we komen  
zeker nog een keer terug.”

Voor de nieuwjaarsreceptie worden ook alle  

vrijwilligers van de kernpartners uitgenodigd.

Met het organiseren van nieuwe 
laagdrempelige activiteiten, zoals het 
NMC Café en doemiddagen, lukt het 
ons om steeds meer mensen te bereiken 
en bewust te maken van het belang van 
de natuur, het milieu en duurzaamheid.  

sPeerPUnten
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In 2019 organiseerde de imkervereniging 
St. Ambrosius voor het eerst in 
Nederland een imkercursus voor kinderen.

3 infOrMatie en actiViteiten 
 tOegangSPOOrt KeMPen-BrOeK

het nMc is niet alleen een knooppunt voor duurzaamheidseducatie maar ook 
een toegangspoort van het grenspark Kempen~Broek. 

In het nMC zijn recreatieve kaarten, routes en (digitale)
informatie over het grenspark Kempen~Broek 
verkrijgbaar. De bezoekers kunnen gebruikmaken 
van allerlei interactieve en leerzame spelletjes om zo 
kennis en inzicht te krijgen in de rijke flora en fauna 
van de verschillende biotopen, die het grenspark 
Kempen~Broek rijk is.

gastvrijheid
Het nMC is op alle dagen open. Op alle werkdagen 
de hele dag, behalve op de maandagmiddag. In het 
weekend is het nMC in de middag open dankzij de 
inzet van vrijwilligers die als gastheer of gastvrouw 
aanwezig zijn. Ook in de avonduren wordt het nMC 
door de kernpartners intensief gebruikt.

Iedereen kan vrij en kosteloos binnenlopen en zich 
informeren over de verschillende mogelijkheden, gratis 
folders van evenementen en andere groene organisaties 
meenemen, de opgezette dieren bewonderen en zich

op een interactieve en speelse manier allerlei wetens-
waardigheden over het grens-Park Kempen~Broek 
eigen maken. Ook de tuin is voor iedereen vrij toe-
gankelijk en trekt vele planten liefhebbers. 

Het nMC stelt haar faciliteiten verder beschikbaar 
aan de leden van de atletiek vereniging Weert, die 
het centrum gebruiken als start- en eindpunt van 
hun sportieve activiteiten. 

Voor de promotie van het IJzeren Man 
gebied is samengewerkt met 
de leden van Samenwerkingsverband 
De IJzeren Man en VVV Weert. 
Dat heeft dit jaar o.a. geleid tot een 
druk bezochte Open Dag IJzeren Man 
(300 deelnemers) en enkele nieuwe 
arrangementen.

sPeerPUnten
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hierOnder VOlgt een BeKnOPte  
BeSchriJVing Van de PuBlieKS-
actiViteiten die Vanuit het nMc  
in 2019 ZiJn geOrganiSeerd.

• nieuW dit Jaar iS het nMc café 
 (https://www.nmcweert.nl/nmc-cafe/)
 In een ongedwongen sfeer worden gesprekken en 

discussies gevoerd over een actueel natuur gerelateerd 
onderwerp. De gesprekken worden afgewisseld met 

 demonstraties van toepasselijke proefjes, hapjes en live 
muziekoptredens. Dit alles wordt gefilmd en is via YouTube 
te bekijken. De onderwerpen waren achtereenvolgens: 
waterschapsverkiezingen, duurzaam voedsel, klimaat  
en landschap. 

 Hierbij waren 210 personen aanwezig.

•	 Vrijwel	elke	derde	zondagmiddag	van	de	maand	zijn	zeer	
uiteenlopende activiteiten georganiseerd voor recreanten. 
Dat	gebeurde	in	samenwerking	met	IVN	Weert	eo,	 
Geologische	Vereniging	Mente	et	Malleo,	Grenspark	 
Kempen-Broek en Imkervereniging St. Ambrosius. 

 Het gaat om de volgende activiteiten: Tuinvogeltelling, 
Vogelnestkastjes	maken,	Foodwalk,	Verkenners-excursie,	
Slootjesdag, Imkerdag, Klimaatdag Spinnentelling,  
Paddenstoelen,	Vlindertelling	en	Geologendag.	

•	 Vanaf	begin	mei	tot	eind	oktober	zorgen	de	leden	van	de	
Imkervereniging St. Ambrosius dat de Bijenhal op zondag 
open is voor het publiek en geven zij uitleg over het 
interessante leven en het belang van de bijen. Het totaal 
aantal bezoekers aan de Bijenhal bedroeg 940.

•	 Op	de	2e dinsdag van de maanden september tot en met 
mei	zijn	lezingen	georganiseerd	door	het	NMC	en	IVN	
Weert	eo.	In	totaal	11	lezingen	met	428		toehoorders.

•	 In	2019	zijn	door	de	tentoonstellingscommissie	twee	 
wisseltentoonstellingen	samengesteld:	Onrustige	Aarde	
en	Camouflage.	De	schoolgidsen	hebben	de	tentoonstel-
ling Held van de Aarde ontwikkeld. 

 Het aantal bezoekers dat als recreant een bezoek heeft 
gebracht	aan	het	NMC	in	2019	bedraagt	13.685.	 
Daarnaast	is	de	bijenhal	in	23	weekenden	open	geweest	
en zijn 940 personen ter plekke geïnformeerd door de 
imkers. 

https://www.nmcweert.nl/nmc-cafe/
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Met basisschool het Dal en De Kameleon is het project 
groene Zomerschool voorbereid en uitgevoerd. 
Met docenten van Het Kwadrant zijn lessen ontwikkeld 
rondom bodem en voedsel.

Basisonderwijs
In nauwe samenwerking met de leerkrachten en de 
vrijwilligers, de schoolgidsen van het nMC hebben 
we een breed aanbod voor de basisscholen ontwikkeld. 
Het aanbod voor het schooljaar 2019 - 2020 werd  
uitgebreid met educatieve programma’s die voorheen 
slechts incidenteel mogelijk waren. In 2019 is een nieuw 
lesprogramma ontwikkeld en uitgevoerd over de bodem 
van limburg. Het aanbod kwam daarmee op 19  
verschillende programma’s voor het basisonderwijs. 

De basisscholen hebben gebruikgemaakt van de 
volgende 16 lesprogramma’s in en rond het nMC: 
speurneuzentocht, ridderspoor anne & Philips, 
Droppie Waterpad, Watercircuit, smokkelpad, 
veldwerkkisten, Kabouterpad, energiecircuit, 
Insectentuin, vulkanen & aardbevingen, Bijenles, 
Bomen in de herfst, eekhoornpad, Braakballen 
uitpluizen, Zwerfafval en Bodem in limburg.
Het totaal aantal leerlingen van het basisonderwijs 
dat aan een van bovenstaande educatieve 
programma’s heeft deelgenomen bedraagt 2.869.

In overleg met de gemeente Weert en Ivn Weert is 
het programma voor de nationale Boomfeestdag 
2019 ingevuld. Daaraan hebben 25 leerlingen van 
Koalaschool deelgenomen. 
na een klassikale toelichting over het belang van 
bomen  hebben deze leerlingen bomen geplant 
langs de ringbaan West in Weert. 

Drie basisscholen hebben rondom de school zwerf-
afval-opruimacties georganiseerd.
verder zijn er leskisten uitgeleend aan de basisscholen 
en enkele gastlessen verzorgd op de school.

4  Vraaggerichte PrOgraMMa’S 
 VOOr het OnderWiJS 

Wij betrekken de leerkrachten en docenten nauw bij de voorbereiding en  
uitvoering van educatieve activiteiten. Wat willen zij en waar hebben ze  
behoefte aan? als deelnemer aan het leernetwerk Wetenschap & technologie 
stemt de coördinator de bestaande en nieuwe lesprogramma’s rondom 
grondstoffen, voedsel, water en energie af met de techniekcoördinatoren 
uit het basis- en voortgezet onderwijs. 

Leerlingen doen proefjes tijdens het 

educatief programma Vulkanen & 

Aardbevingen.

In 2019 hebben alle scholen van het voortgezet 
onderwijs uit Weert en nederweert de volgende 
lesprogramma’s uitgevoerd: Braakballen, groen in je 
omgeving, Milieu actie Dagen, Bodem in limburg, 
veldwerk ecologie, Onderzoek biotopen en 
streekvoedsel.
Het aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs, 
dat het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan de 
lesprogramma’s van het nMC was 979.

Beroepsonderwijs
Zo’n 20 eerstejaarsstudenten van de Fontys Opleiding 
Docent aardrijkskunde hebben in het nMC workshops 
gevolgd rondom de bodem.  
Daarnaast hebben 53 eerstejaarsstudenten van de 
Fontys Pabo verschillende workshops uitgevoerd 
rondom biodiversiteit en water. 

Leren door zelf te onderzoeken tijdens de  

MilieuActieDagen van SG Philips van Horne. 

sPeerPUnten

In totaal jaar zijn er 115 groepen 
(van 20 verschillende basisscholen) 
geweest; wederom een stijging ten  
opzichte van de voorgaande jaren. 

Opruimactie in  

het IJzeren Man gebied.

Citaat leerling: 

“We waren hier met de hele klas  
en hebben veel geleerd  

over stroom.” 

1514

De kinderen scheiden 

het gevonden zwerfafval.
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OrganIsatIe

Bestuurslid Mari-An Gerits wandelt 

graag in de natuur.

De stichting natuur- en Milieu-educatie is in 1993 opgericht en bestaat uit een bestuur met bevlogen  
en onbezoldigde vrijwilligers, die natuur, milieu en duurzaamheid een warm hart toe dragen. 

in 2019 BeStOnd het BeStuur Van de Stichting uit:
Mevr. M. gresnigt-raemaekers, voorzitter
Dhr. g. schreurs, secretaris
Dhr. J. rutjens, penningmeester
Mevr. M-a. gerits, algemeen lid
Dhr. C. Pacilly, algemeen lid
Mevr. s. Beenders, adviseur

Om de continuïteit van de stichting te waarborgen, zijn twee betaalde parttime medewerkers in dienst. 
De coördinatie wordt verzorgd door de coördinator (0,6 fte) en de uitvoering door de educatief medewerker 
(0,5 fte). Zij worden ondersteund door twee gedetacheerde parttime beheerders van het gebouw en door 
vele vrijwilligers. 

Boven: 

Tuinman Jaap Tak poot planten  

in de tuin van het NMC.

Onder: Tuinman Jan van Grimbergen 

is trots op het resultaat.

Citaat bestuurslid Mari-An Gerits:

“Ik vind het een voorrecht om  
bestuurslid van het NMC te zijn.  

om met zoveel betrokken vrijwilligers 
samen te werken en onze aarde  

goed achter te laten voor  
volgende generaties.”

Vrijwilligers
Door de passie en inzet van deze vrijwilligers is het nMC 
een bruisend natuureducatiecentrum. liefst 70 vrijwilligers 
zijn actief bij het nMC. Zij zijn betrokken bij het samenstellen 
van de tentoonstellingen, doen baliedienst in de weekenden, 
werken lesprogramma’s uit, begeleiden groepen kinderen 
en nog veel meer.  

drie onderdelen lichten we er nu uit:
•	 De	bibliotheek	over	flora,	fauna	en	geologie	wordt	

beheerd door een vrijwilliger. Dit jaar is de indeling van 
de boeken aangepast en via de website toegankelijk 
gemaakt.

•	 De	prachtige	natuurvriendelijke	en	educatieve	tuin	
rondom het nMC wordt twee keer per week onderhouden 
door de vrijwilligers van de tuingroep. 

 er zijn plannen gemaakt om onderdelen van de tuin 
 in 2020 in te richten als Klimaattuin, met wadi, en 
 tuiny Forest.
•	 Het technisch onderhoud, de ICt en de website worden 

verzorgd door deskundige vrijwilligers. De website 
wordt dagelijks door ongeveer 20 personen bezocht. 
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KernCIJFers

25.458
aantal bezoekers en deelnemers activiteiten

19 
educatieve programma’s 

70
vrijwilligers

> 5.000
vrijwilligers uren

11
kernpartners maken gebruik van het nMc

115 
groepen basisscholen 

979
leerlingen middelbare scholen

deze resultaten waren niet mogelijk  

geweest zonder financiering door de  

gemeente Weert en de deskundige en  

enthousiaste inzet van de vele  

vrijwilligers en kernpartners. 

citaat coördinator Jet Joris: 
‘Of het nu gaat om het begeleiden

van groepen kinderen,
opzetten tentoonstelling,

computeronderhoud of onderhoud 
van de tuin, zonder de inzet van 
al onze vrijwilligers zou het nMc

niet kunnen bestaan.’

Coördinator Jet Joris spreekt de aanwezigen toe 

tijdens de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2020.
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