
 
 
 

 
 
Van de bestuurstafel 
 
Beste mensen, 
 
In deze tijd wordt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk onze gezondheid is. Bij de beslissingen 
die het NMC heeft genomen en nog zal nemen, staat de gezondheid van de vrijwilligers, 
kernpartners en de bezoekers van het centrum voorop. Dat is ook de reden waarom het bestuur 
heeft besloten om het NMC vanaf 16 maart dicht te doen. Maar een gesloten gebouw wil nog 
niet zeggen dat we de afgelopen tijd stil hebben gezeten. 
 
Zo zijn onze gedachten over de verschillende ambitieniveaus van het NMC ook aan bijna alle 
raadsfracties gepresenteerd. 
 
Het bestuur heeft gesproken met Werner Mentens, onze contactpersoon bij de gemeente Weert, 
over een nieuwe overlegstructuur voor de samenwerking 
met de betrokken ambtenaren van het cluster Duurzaamheid. 
 
De kernpartners hebben het aangepaste huishoudelijk reglement van het NMC ontvangen. In het 
reglement staan duidelijke regels over het gebruik van het NMC. 
 



Anja Kostermans en Anja Akkermans hebben de natuurboeken in het leslokaal opnieuw ingedeeld 
en voorzien van trefwoorden. Webbeheerder Har van Wegberg heeft in overleg met de dames de 
boeken via de site van het NMC opzoekbaar gemaakt. Vanaf 1 maart is Har met zijn vrouw 
Marjolijn verhuisd naar Zutphen. Hij blijft de website beheren, en Ton Weegels neemt het 
onderhoud van de hardware op zich. 
 
Daarnaast is het vrijwilligersbestand geactualiseerd. Dit bestand komt binnenkort beschikbaar 
voor alle vrijwilligers en wel via een apart inloggedeelte op de site van het NMC. 
 
Verder hebben jullie vast al de waterpomp in de tuin van het NMC zien staan. De waterpomp is 
onderdeel van het project Watertuin en kan worden gebruikt, zodra de wadi is aangelegd. 
 
Hoe de komende tijd eruit ziet, weten we niet. Maar als straks de intelligente lockdown voorbij is, 
dan hopen we elkaar weer in goede gezondheid te treffen in het NMC. Samen maken we jong en 
oud bewust en enthousiast voor de natuur! 
 
Marleen Gresnigt 
voorzitter 
 
 
 
NMC actief in coronatijdperkOp de facebookpagina van het NMC post Anja 
Akkermans regelmatig tips voor kinderen om alleen of samen met de familie in de tuin of in de 
natuur te doen. De tips worden goed bekeken. Het bericht ‘Nog een groen idee... de 'kontjes' van 
groenten opnieuw laten groeien werd liefst 219 keer bekeken. 
 
Verder kunnen mensen op onze website of bij de poort van het NMC enkele wandelroutes 
downloaden met de QR codes. Het gaat om Ontdek de Kleine IJzeren Man, 
het Geopad, Zintuigenpark en Wandelen in De Krang. Bedoeld voor hen die een frisse neus willen 
halen en strikt de 1,5 meter social distance in acht nemen. 
 
 
In gesprek met ... Carlijn Vanlaer  
 
Welke rol kunnen kinderen spelen bij het tegengaan van de insectensterfte? 

 
Carlijn VanLaer, stagiaire International Lifestyle Studies aan 
Fontys Hogescholen, doet onderzoek naar de sterfte van 
insecten en hoe kinderen daar een maatschappelijke bijdrage 
aan kunnen leveren. 

 
Wereldwijd gaat het slecht met de insecten. Veertig procent 
van alle insectensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dat 
blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar 

insectensterfte.Voor de tweeëntwintigjarige Carlijn Vanlaer is het onderzoeksrapport van het 



Nederlandse onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research naar de 
insectenpopulaties in Nederland de reden om haar afstudeeropdracht te doen over 
insectensterfte en hoe kinderen daar een maatschappelijke bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Lees meer 
 
NMC café Weert energieneutraal 

 
In een gemoedelijke, informele sfeer sneden de genodigden 
actuele facetten aan van de energietransitie in Weert. 
Wethouder Wendy van Eijk ging in op de rol van de 
gemeente en omarmde het idee van Hilde van Dael om de 
mensen die duurzaam willen bouwen, bij elkaar te brengen 
om onderling informatie uit te wisselen. 
 
Lees meer 
 
 
 

 
 
 

Het volgende NMC Café is, vanwege de maatregelen rond het coronavirus, 
verschoven naar zondag 13 september 2020. Het thema is biodiversiteit. 

 
 
 

Goed verlopen Energiemarkt&Pitches 
 

Ongeveer tachtig personen hebben op 1 maart de 
Energiemarkt&Pitches in het NMC bezocht. Zij lieten zich 
informeren over zonnepanelen, isolatie en het overstappen 
op 100% groene stroom uit de eigen buurt. Bij 
WeertEnergie konden de bezoekers een quickscan van hun 
woning laten maken. Buiten op de parkeerplaats stonden 
twee elektrische auto’s. Tegelijkertijd vonden er een viertal 
lezingen plaats over verschillende aspecten van duurzame 
energie. 
 
Lees meer 
 

 


