
  
 

 
        Jaargang 2 nummer   10
Van het bestuur 

Onderstaand weer een update van het-
geen in de bestuursvergadering van     
29 november jl. is besproken en verdere 
activiteiten. 

 
 
Infoblad wintereditie 2023 
Er wordt volop gewerkt door het tred-
factie team om de winterinfo voor Kerst 
op te sturen. 
Dus à houdt uw brievenbus in de gaten 
 

 
 
Vogelwandeling zondag 11 december 
Komende zondag, 11 december, 
staat er een vogelwandeling op de 
planning in de Stevolplas bij Stevens-
weert. We verzamelen om 08:00 uur 
bij het NMC en vertrekken om 08:30 
uur vanaf de parkeerplaats van de 
Hompesche Molen (Molendijk 6, Ste-
vensweert).  
 

 
 

 
 

Werkgroepen 
 
Fotogroep heeft nu een extra opslag ge-
regeld om de mooie foto’s in de cloud 
op te slaan, waardoor de foto’s op een 
verantwoorde manier kunnen worden 
bewaard. 

 
Vogelwerkgroep  
We hebben al een mooie jaarplan-
ning voor 2023 in elkaar kunnen zet-
ten, waarbij sommige activiteiten, 
zoals kraanvogelexcursie en nacht-
zwaluwexcursie nog van nadere info 
voorzien moeten worden.  
 
Steenuilenwerkgroep gaat er met enige 
regelmaat op uit om nieuwe kasten op 
te hangen of te vervangen. 
 
 
Werkgroep Biodiversiteit  
Deze actieve groep o.a. aan de 
Schaapsdijk is weer enkele zaterdagen 
in november actief geweest.  
Heb je ook zin om deel te nemen, meld 
je aan bij biodiversiteit@ivnweert.nl 
 
Insectenwerkgroep is weer op 2 decem-
ber jl. bij elkaar geweest. 
 
Plantengroep 
Deze groep komt op 18 december a.s. 
weer bij elkaar om aan de hand van de 
diverse foto’s terug te blikken over het 
afgelopen jaar. 
Er wordt ook gedacht over de plannen 
voor het komende jaar. 
 
Op 19 november jl is de groep naar de 
Tungelerwallen geweest om waarne-
mingen te doen naar korstmossen en 
paddenstoelen. Men heeft o.a. het zeld-
zame IJslandse mos ontdekt. 
 

 
 
Landschap zonder grenzen 
De culturele werkgroep in Stramproy 
heeft onder grote belangstelling de film  
“Landschap zonder grenzen” vertoond. 



  
 

Het is een 1,5 uur durende film waarin 
vooral de natuur maar ook de cultuur uit 
onze regio wordt getoond.  
 
Een videogroep heeft prachtige film-
beelden van de inmiddels overleden 
Jan Bovend’Eerdt samengesteld tot een 
uniek filmdocument. 
De voorstellingen van 13 en 20 decem-
ber a.s. in het NMC in korte tijd wegens 
enorme belangstelling volgeboekt.  
 
Door de enorme belangstelling wordt 
de film nogmaals vertoond op; 

• 24 januari 2023 
• 7 februari 2023 
• 13 februari 2023 
• 27 februari 2023 

 
Er is nog plaats op 20 december (3 zit-
plaatsen) en op 27 februari 2023. 
Wees er snel bij voor reserveren:                   
reserveringen@nmcweert.nl 
De entreeprijs is € 4,- inclusief een kop 
koffie of thee. 
 

 
 
Cursussen 2023 
 
Vogelwerkgroep 
Zoals eerder vermeld, gaat de vogel-
werkgroep in het voorjaar starten 
met een vogelcursus. 
 
We hebben in een iets kleinere 
groep al een aanzet gemaakt voor 
deze vogelcursus voor beginners die 
we vanaf begin maart gaan verzor-
gen. We zijn erg enthousiast en wer-
ken samen aan een cursuspro-
gramma van drie theorieavonden 
en drie excursies! Mocht je het leuk 
vinden om hier een bijdrage aan te 
leveren, dan horen we dat graag!  
vogelwerkgroep@ivnweert.nl 
 
Wat betreft de aanmelding voor de 
cursus, daarover wordt u binnenkort 
geïnformeerd.  

 
 
Ontwikkelingen NMC 
Het bestuur van het NMC heeft ons op 
de hoogte gebracht dat de voorlopige 
arbeidscontracten van Simone en San-
dra niet wordt verlengd per 01 januari 
2023. 
Het NMC-bestuur is driftig op zoek naar 
een nieuwe centrummanager met een 
groen hart. Er is een werving advertentie 
opgesteld.  
Om de tijdelijke leegte van de coördi-
natoren per 01 januari 2023 op te van-
gen heeft men gevraagd of Jet Joris tij-
delijk als waarnemer deze vacature wil 
opvullen. 
Jet is een oude bekende voor ons. In au-
gustus 2021 is zij met pensioen gegaan. 
Wij zijn blij met deze tijdelijke invulling. 
 

 
 
  
 
 
 
 


