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In beeld
Door Yvonne Kuiphuis, IVN Almelo
De foto op de voorzijde is genomen op landgoed
Twickel. Het landgoed Twickel is ruim 4.000 hectare
groot. Het typische Twents landschap bij Delden, vol
zware eiken en beuken, wordt afgewisseld met naaldbossen en cultuurlandschap. Verder is er een kasteel dat
is omgeven door een uitgestrekt park. De beroemde
Franse landschapsarchitect Daniël Marôt maakte hiervoor in 1690 een eerste ontwerp. Later in 1885 kreeg
landschapsarchitect Carl Eduard Adolph Petzold, uit het
vroegere Oost-Duitsland, de opdracht van de toenmalige
heer van Twickel Dr. R.F. baron van Heeckeren Wassenaer
(1858-1936), om het parklandschap verder te ontwikkelen.
Op dit prachtige landgoed komen ongeveer 365 soorten
paddenstoelen voor, waarvan vele zeer zeldzame. Het
is dan ook heerlijk om op een mooie herfstdag door de
bossen te wandelen en al deze schoonheden te bewonderen.
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Vriend
Als vriend van de Stichting Natuurhus of als lid van één
van de deelnemende verenigingen heeft u vele voordelen:
- U steunt het project Natuurhus, dat geld nodig heeft
om het gebouw in het Hagenpark te kunnen realiseren.
- Deelnamemogelijkheid aan de lokale activiteiten van
alle verenigingen tegen dezelfde voorwaarden als de
leden.
- U kunt vrijwilliger worden bij een van de vele werkgroepen en u zo verdiepen in wat u interesseert.
- U ontvangt 4 x per jaar het gezamenlijke Natuurhus-magazine per post
- U ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief
- Gratis koffie, thee en fris (kleine groepen) in het
Tijdelijk Natuurhus in 2014 (bij normaal gebruik, ter
beoordeling van het bestuur)
Wilt u vriend worden van de Stichting Natuurhus voor
minimaal € 24,- per jaar? Dat kan!
Meld u aan als Vriend op de website
www.natuurhusalmelo.nl/vrienden.

Lid worden?
Bent u enthousiast over de Stichting Natuurhus Almelo
en/of één van de betrokken verenigingen? Ga naar
www.natuurhusalmelo.nl/vrienden en word lid!
Heeft u een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact op
voor 28 november 2014 via info@natuurhusalmelo.
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Van de
voorzitters ...
Door Jenny van Dorsten, Stichting Natuurhus Almelo

Aan het woord is Ben van Veenen, voorzitter van de KNNV ‘Twenthe’, één van de zes
verenigingen in het Natuurhus. Het KNNV is heel breed: ‘alles wat er zoal leeft en beeft
en groeit en bloeit in de natuur’ staat op hun website. Ooit, zo’n dertig jaar geleden,
werd Ben van Veenen lid van deze vereniging voor veldbiologie, omdat hij mee wilde
met de natuurkampen. Waarom eigenlijk?
deweg leer je op excursies allerlei dingen kennen en niet
alleen door je zelf, maar ook door de andere leden van
de KNNV. De één heeft verstand van insecten, de ander
weet veel van vogels en er zijn veel mensen die niet veel
verstand hebben van de natuur, maar wel heel enthousiast zijn. Die heb je ook nodig, al met al is het gewoon
een hartstikke leuke club om lid van te worden. Onze
afdeling is heel actief, altijd al geweest, we doen veel
onderzoeken in de natuur.”
In het dagelijks leven is Ben van Veenen adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het waterschap ‘Vechtstromen’.
Geboren Overijsselaar (Kampen), getrouwd, vader van
een zoon en een dochter. Over het Natuurhus zegt hij:
“Het is sowieso een landelijke trend dat de ledenaantallen van groenverenigingen teruglopen. Je wordt lid
van het KNNV, omdat je de natuur leuk vindt, niet om
het besturen, dat doen we erbij, dat is niet onze grootste
hobby.”

“Omdat je dan komt bij het oergevoel, namelijk dat ik
graag buiten in de natuur wil zijn”, vertelt Ben enthousiast. “Ik wil de natuur graag beleven, dat vind ik fantastisch. Voor mij is de natuur één groot avontuur. Je gaat
allerlei dingen doen in de natuur en wat ik dan erg leuk
vind is, om even verder te kijken dan wat je direct ziet.
In het begin weet je er eigenlijk niets van, maar gaan-
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Dus is het handig om samen op te trekken met de
andere verenigingen. “Bovendien, en dat is voor mij
ook een drijfveer, kunnen de verenigingen veel voor
elkaar betekenen. Er zijn zoveel overeenkomsten. Het
Natuurhus is gewoon een verrijking voor de stad, het
maakt de drempel voor de burger veel lager. Mensen
lopen gemakkelijker een Natuurhus binnen dan om via
een postadres contact te gaan zoeken met een natuurclub.”
En de natuurkampen en -reizen van het KNNV? Nog
steeds gaat hij graag mee en binnenkort zullen we daar
meer over horen in het Natuurhusblad.
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			 In en om
het Natuurhus
Lariksen voor het Natuurhus
Door Martin Mulder, Stichting Natuurhus Almelo

Het nieuwe Natuurhus in het Hagenpark ademt duurzaamheid. De architect en de
bouwcommissie zoeken voortdurend naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen:
werken met strobalen, gebruik maken van hergebruikte materialen, slimme isolatie.
Voor de houten palen in het gebouw is ook een milieuvriendelijke oplossing gevonden:
hiervoor worden lariksen van Almelose bodem gebruikt. In december laat de graaf
25 lariksen uit het Nijreesbos kappen voor het Natuurhus. Maar, waarom is het gebruik
van deze lariksen een duurzame oplossing?
Lariksen zijn geen inheemse boomsoorten. Het zijn
exoten, hierheen gehaald met het doel de mens goed
bouwmateriaal te leveren, net als veel andere naaldhoutsoorten. Veel ‘woeste gronden’, zoals heiden en
stuifzanden, zijn vol geplant met uitheemse boomsoorten als lariks en spar en veranderd in productiebos.
Exoten, zoals de lariks, maken geen deel uit van de
oorspronkelijke natuurlijke voedselketen. Dat wil zeggen:
de planten en dieren uit de omgeving zijn niet erg afhankelijk van de lariks en omgekeerd. Dit in tegenstelling
tot de natuurlijke inheemse houtsoorten, zoals beuken
en eiken, waar talloze organismen op en van leven. Een
natuurlijk bos biedt veel meer soorten en variatie dan
het eenzijdige productiebos. Het is niet voor niets dat
het moderne bosbeheer meer en meer gericht is op het
terugkrijgen van oorspronkelijke inheemse boomsoorten.
Weghalen van exoten en daarmee ruimte geven voor
inheemse soorten, verhoogt de natuurwaarde van een
bos.

Nijreesbos: bos met productiehout
Het Nijreesbos is zo’n bos vol productiehout, waaronder
de Japanse lariks (Larix kaempferi). De stammen hebben
een goede maat als bouwhout voor het natuurhus.
Natuurhus Almelo | November 2014
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Dus hebben wij de stoute schoenen aangetrokken en
zijn naar de eigenaar gestapt, de graaf van Almelo. We
hebben gevraagd of hij een deel van het benodigde
bouwhout wilde leveren, door bomen beschikbaar te
stellen van zijn landgoed.
Na een tijdje kregen we het bericht dat we 25 grote
lariksen mochten gaan uitzoeken, samen met de rentmeester. Het gaat om dunning van het bos. Dit blijft
als ecosysteem intact, maar er komt meer licht op de
bodem, dus meer warmte en daardoor kunnen zaden
van diverse inheemse bomen en struiken gaan kiemen.
De exoot verdwijnt en meerdere soorten inheemse
planten, en dan ook dieren, komen er in de loop der tijd
voor terug.
Dit omvormen van het Nederlandse bos kost arbeid en
dus geld. Met het kappen en verkopen van exoten, kun
je die kosten dekken of kan het zelfs geld opleveren. Het
hout brengt het meeste geld op, als ze oogstrijp zijn voor
het doel waar ze voor gebruikt kunnen worden. Voor
lariks is dat rond de 60-80 jaar oud.

Hout uit de buurt
Het hout komt ook nog direct uit de buurt van Almelo.
Daarom hoeven wij geen hout uit andere delen van de
wereld te kopen, want dat kost veel geld en energie om
die hier te krijgen. Bovendien is de kans groot dat we
houtsoorten kopen bij de houthandel, die niet duurzaam
geteeld zijn. (FSC keurmerk of vergelijkbaar). Hele boomstammen zijn sowieso moeilijk hier te krijgen als geheel.
Wij willen ze wel deels als gehele boom gebruiken.

Leerproject leerlingen AOC Oost
Leerlingen van het Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC)
zullen de lariksen kappen. Een toegevoegde educatieve waarde binnen het proces naar de bouw van het
natuurhus. De bomen worden verduurzaamd in het
water tegenover het tijdelijk natuurhus. Dat heeft zijn
tijd nodig. Nu oogsten is belangrijk om bij de start van de
bouw geschikt, gerijpt hout beschikbaar te hebben. Hoe
beter de houtkwaliteit, hoe langer het meegaat.

Subsidies gehonoreerd
Door Ron Poot, Stichting Natuurhus Almelo

Goed nieuws voor het Natuurhus en de aangesloten verenigingen.
Twee van de subsidies die zijn aangevraagd bij de provincie Overijssel zijn
gehonoreerd! De aangevraagde projecten van IVN en die van Imkersvereniging ’t Iemenschoer krijgen beide € 3.000,- voor de uitvoering van de activiteiten.
Het IVN heeft subsidie aangevraagd voor tuinmeubilair
in de heemtuin bij het Tijdelijk Natuurhus. Een welkome
verbetering om de bezoekers van ons natuureducatief
centrum nog beter te kunnen ontvangen. Steeds meer
activiteiten vinden hier plaats, zowel voor de jeugd,
als voor volwassenen. Zeker nu de tuin ook op zondag
als ‘Pleisterplaats’ open staat! Een mooie aankleding
van de tuin draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het
Natuurhus en de tuin, ook voor de vrijwilligers fijn om in
te werken.

plaatsen aangelegd. In beeld zijn de tijdelijke natuur in
het bedrijvenpark Twente en in de ‘Idylle’ in het noordoosten van Almelo.

’t Iemenschoer heeft geld gekregen voor de aanleg van
bijenlinten. Dat zijn stroken waarin bloemen worden
gezaaid die aantrekkelijk zijn voor bijen. Nu de bijen zo
bedreigd zijn, is dit natuurlijk een zinvolle actie die goed
is voor de bijenstand. De bijenlinten worden op diverse
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Groene visite
Door Laura Brummelhuis, Stichting Natuurhus Almelo

Het Natuurhus Almelo gaat samen met Natuur en Milieu Overijssel (NMO) het project
‘de Groene Visite’ nu ook in Almelo opzetten. Het team is inmiddels gestart met een
groep vrijwilligers.
De Groene Visite is een provinciaal netwerk van vrijwilligers in Overijssel die op bezoek gaan bij immobiele
dementerende ouderen, woonachtig in een verzorgverpleeghuis. De vrijwilligers gaan niet op pad met lege
handen. Ze nemen een thematische natuurkoffer mee
die gevuld is met ‘de natuur’ uit de eigen omgeving.
Bij het zien van mooie natuurfoto’s, het voelen van een
kastanje bolster, het ruiken van gedroogd gras of het
proeven van rijpe bramen worden zintuigen geprikkeld. Met het ruiken, zien, proeven, horen en voelen
van natuur komen herinneringen naar boven waarover
gesproken wordt. De natuur wordt ingezet als krachtig
middel om herinneringen op te halen, gesprekken te
stimuleren en het sociaal isolement te doorbreken.
De Groene Visite is een project van Natuur en Milieu
Overijssel, Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet en ouderen
Belangen Organisaties Overijssel.

de ouderen. Je schrijft zelf zorginstellingen aan, maakt
promotie voor de Groene Visite en onderhoudt de
thematische natuurkoffers.
Op www.natuurhusalmelo.nl/vacatures kun je meer
lezen over de eisen die aan jou als vrijwilliger worden
gesteld. De organisatie ondersteunt de vrijwilligers door
het geven van twee trainingen en een handboek. De
verwachte tijdinvestering kan variëren van een tot vier
keer per maand.
Belangstelling? Neem contact op via
info@natuurhusalmelo.nl.

Vrijwilligers
Heb jij liefde voor natuur? En haal je plezier uit het
werken met ouderen? Samen met een collega vrijwilliger
uit je gemeente breng je op verzoek een bezoek aan
dementerende ouderen in verzorg- en verpleeghuizen.
Je stelt een eigen natuurkoffer samen en gaat aan de
hand van de meegebrachte voorwerpen in gesprek met
Natuurhus Almelo | November 2014
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Verlengde schooldag
Door Bert Doldersum, Stichting Natuurhus Almelo

Onder de paraplu van Scoop geven docenten van het Natuurhus les aan kinderen tijdens
de Verlengde SchoolDag (VSD). De VSD geeft basisscholen in diverse wijken de mogelijkheid om kinderen kennis te laten maken met onderwerpen en activiteiten die thuis en in
de klas niet aan bod komen.
De deelnemende scholen liggen in de Wierdensehoek, de
Aalderinkshoek, het Sluitersveld, De Riet, de Ossenkoppelerhoek en het Nieuwstraatkwartier.

Productenboek
Scoop geeft jaarlijks een ‘Productenboek’ aan de scholen,
waaruit zij een keus kunnen maken. In het schooljaar
2013-2014 is het Natuurhus voor het eerst opgenomen
in deze verzameling gevarieerde lessen. Vanwege groot
succes, heeft dat dit schooljaar een vervolg gekregen.
Het schooljaar is door Scoop verdeeld in vier perioden
van zes weken. In elke week wordt een les gegeven.
De scholen selecteren zelf de onderwerpen voor hun
leerlingen en de leerlingen kunnen daarna kiezen aan
welke lessen ze willen deelnemen. De maximale grootte
van de VSD-groepen wordt bepaald door de ingehuurde
docenten. Voor het Natuurhus werken twee docenten:
Henriët Rolefes en Anette Smit.

Buitenactiviteiten Natuur
Henriët richt zich op jongere leerlingen uit de groepen
1 t/m 6. Haar programma staat in het productenboek
onder de titel ‘Ontdekkend leren, Buitenactiviteiten
Natuur’. Zij gaat met de kinderen zoveel mogelijk de
natuur in, om te ervaren wat er allemaal in parken,
sloten en vijvers aan leven te vinden is. Henriët gebruikt
daarbij materialen die in het Tijdelijk Natuurhus te vinden
zijn, zoals zoekkaarten van planten en dieren en schepnetjes. Zij maakt gebruik van de mogelijkheden die de
seizoenen bieden. De kinderen willen ook graag iets
maken. Dat kan, want als de mogelijkheid er is gaan ze
voedertafels maken of ‘kunstwerken’ van zaden en zand.
Henriët wordt meestal geholpen door leerkrachten, stagiaires en ouders. Zowel leerlingen als begeleiders zijn heel
enthousiast over deze werkwijze. Daarmee bewijzen we
de kinderen en moeder natuur een grote dienst.

Techniek en Natuurkunde
Anette staat in het productenboek met ‘Ontdekkend
leren, Techniek en Natuurkunde’, voor de bovenbouw. Zij
maakt gebruik van leskisten die in het Tijdelijk Natuurhus
zijn opgeslagen. Deze kunnen ook door scholen worden
geleend. De lessen richten zich op de technische kanten
van de natuur met onderwerpen als elektriciteit, magnetisme, warmte en lucht. De kinderen ontdekken de
eigenschappen van deze natuurkundige fenomenen en
leren hoe ze kunnen worden toegepast. Daarna kunnen
ze er zelf op een creatieve manier mee aan de slag.
Aan het eind van elke lessencyclus mogen de ouders
van de deelnemende kinderen de resultaten bekijken.
Naarmate meer scholen kennis maken met de lessen en
docenten van het Natuurhus zien we dat het enthousiasme toeneemt en er meer aanmeldingen komen.
Meer informatie of docent worden? Neem contact op
via: gbdoldersum@outlook.com.
Kijk ook op www.scoopwelzijn.nl.
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Bouw Natuurhus
in het Hagenpark
Door Ted de Jong, Stichting Natuurhus Almelo

In augustus heeft de stichting de tekeningen van de architect Sander Giesen ontvangen.
Het betreffen plattegronden, aanzichten, doorsnedes en detailtekeningen. De tekeningen zijn verspreid binnen de stichting.
De stichting heeft met veel partijen overleg, zoals met
de verenigingen, de gemeente, het waterschap en de
horeca.

Afstemming over de inrichting
De tekeningen zijn ook toegestuurd naar de Voorlichting
en Adviescommissie voor de Woningbouw (VAC) voor
advies en de tekeningen zijn besproken met de inrichtingscommissie. Inmiddels is iedereen het er over eens
dat de toiletgroep niet gesitueerd moet worden in de
entree, dat het aantal units aan de oost- en westzijde
van het gebouw moet worden uitgebreid, dat er een
afsluitbare ruimte moet komen voor de opslag van de
leskisten voor de Natuur en Milieu Educatie (NME) en dat
op de eerste verdieping een invaliden toilet gesitueerd
moet worden. Als alle adviezen binnen zijn, zal de bouwcommissie in samenwerking met de inrichtingscommissie
met een advies aan het stichtingsbestuur komen, waarin
een aantal alternatieven met de plussen en de minnen is
uitgewerkt. Het stichtingsbestuur maakt een definitieve
keuze.
Er zijn gesprekken geweest met de voorgenomen restauranthouder. De restauranthouder heeft aangegeven
nog zeer geïnteresseerd te zijn in de deelname aan het
project. Ook heeft de bouwcommissie gesproken met
het bedrijf dat mogelijk de keuken in het restaurant gaat
plaatsen. Dit gesprek was nodig voor het verzamelen
van technische gegevens over de installaties voor onder
meer het koken, bakken en de afzuiging. Deze gegevens
dienen als input voor de installatiebureaus.

en een begroting opstellen van alle werkzaamheden die
in het park moeten geschieden. In een later stadium zal
in overleg tussen het waterschap, de gemeente en de
stichting worden besproken welk aandeel iedere partij
financieel bijdraagt.
Begin oktober hebben leden van de bouwcommissie
oriënterende gesprekken met respectievelijk de bouwkundige aannemers en de installatiebureaus, waarbij
de geïnteresseerde aannemers en installatiebureaus zijn
bijgepraat over de stand van zaken en waarbij er is gediscussieerd over de relatie tussen de aannemers, de installatiebureaus, het waterschap en de stichting Natuurhus.
In deze gesprekken zal onder andere de inzet van vrijwilligers bij de bouwwerkzaamheden en het beschikbaar
stellen van materialen door derden aan de orde komen.
Verder zal met de aannemers en installatiebureaus het
inzetten van duurzame materialen en innovatieve oplossingen besproken worden. Daarbij zullen ook adviezen
en oplossingen, aangedragen door Cogas, meegenomen
worden.
Alle oplossingen, adviezen en besluiten leiden in
november tot een gesprek met de architect. Op basis
hiervan worden de tekeningen aangepast tot definitieve
tekeningen en kunnen de aannemers, de installatiebureaus en het waterschap zorgen voor een overall kostenplaatje van het totale Natuurhus inclusief park.

Overleg waterschap Vechtstromen
Met het waterschap zijn een aantal besprekingen
geweest over de integratie van de Almelose Aa in het
park. Het waterschap zal een staat van hoeveelheden
Natuurhus Almelo | November 2014
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Sneeuwklokjes
Door Anne Nijs, Groei & Bloei

Begin dit jaar ben ik, samen met twee Groei & Bloei dames, voor het eerst naar het
Sneeuwklokjesfeest geweest van kwekerij De Boschhoeve in Wolfheze. Er ging voor mij
een wereld open. Ik was beland tussen honderdtallen galanthofielen. Galanthofielen zijn
mensen die in de ban zijn van sneeuwklokjes. Het zijn sneeuwklokjesverzamelaars, zij
kweken en koesteren vele soorten en honderden cultivars.
De Latijnse naam van het sneeuwklokje is Galanthus
vandaar de naam galanthofiel. Het sneeuwklokjesvirus
is overgewaaid uit Engeland. Het (onschuldige) virus kan
leiden tot een hartstochtelijke liefde voor het sneeuwklokje. Mensen raken gefascineerd en willen alles weten
over dit kleine witte voorjaarsbloeiertje. Ze gaan ze
verzamelen en voordat je het weet ben je een echte
galanthofiel geworden.
Nu vind ik zelf in het vroege voorjaar een deken van
sneeuwklokjes in mijn tuin ook erg leuk. Ik probeer dan
ook steeds meer sneeuwklokjes aan te planten. Het zijn
de voorbodes van de lente. Het is zo leuk om de eerste
witte glimpjes in februari te zien, als de tuin helemaal in
wintertooi is.
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Eerste sneeuwklokjes
Elk jaar noteer ik wanneer de eerste sneeuwklokjes opengaan in mijn tuin. Meestal zien we de eerste sneeuwklokjes begin februari. Door de zachte winter kwamen
er het afgelopen jaar al tijdens de kerstdagen van 2013
voorzichtig sneeuwklokjes in bloei!

Galanthofielen
Wat ik tijdens deze sneeuwklokjesdagen zag, was heel
bijzonder. Ik zag voor het eerst galanthofielen! Er liepen
mensen met sneeuwklokjes op hun kleding geborduurd.
Vrouwen droegen sneeuwklokjes sieraden. Op tassen
stonden sneeuwklokjes afgedrukt. Er waren bordjes,
mokken en ander serviesgoed te koop met daarop
sneeuwklokjes. Sneeuwklokjeshangers voor de sier of
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voor in de kerstboom. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Maar het belangrijkste tijdens zo’n sneeuwklokjesfestival
is natuurlijk de verkoop van de vele sneeuwklokjesplanten die te koop worden aangeboden. Er zijn meer
dan 500 verschillende soorten en cultivars. De grote
hal van de Boschhoeve was gevuld met vele kramen.
Het ‘gewone’ sneeuwklokje is de Galanthus Nivalis. Die
zijn niet duur en overal te koop. Maar daar komen de
Galanthofielen natuurlijk niet voor. Ik zag sneeuwklokjes
aangeboden voor € 2,- per plantje, maar ook voor
€ 28,- of € 35,- of € 67,-! Er was een potje met twee
sprietjes en dat was te koop voor € 150,-! Er schijnen
cultivars te zijn die nog veel duurder zijn! Ongelofelijk!
Groenpunters zijn erg geliefd. Dit zijn sneeuwklokjes
met aan het eind van elk wit blaadje een groen puntje
of vlekje. Voor een leek zijn de verschillen nauwelijks te
zien.
Er zijn ook allerlei andere bolletjes te koop, maar we
kunnen hier niet alle soorten en cultivars beschrijven.
Maak zelf kennis met de wereld van bijzondere zeldzame
sneeuwklokjes en hun verzamelaars in Engeland bij de
vele Snowdrops festivals of gewoon in Nederland in
februari 2015:

- Sneeuwklokjesgala, Zaanse Schans
- Sneeuwklokjeszondagen, Oost-Groningen
- Sneeuwklokjesfeest, Wolfheze, kwekerij De
Boschhoeve
- Sneeuwklokjesdagen, Laag Keppel, stinzenplantentuin
De Warande

Plant- en verzorgingstips:
- Sneeuwklokjes groeien het liefst in de beschutting van
bladverliezende bomen en struiken. Als de struiken
kaal zijn, krijgen ze toch nog voldoende licht. In de
zomer staan ze liever niet in de volle zon.
- Het afgevallen blad verteert tot humus. Humus verbetert de grond en zorgt dat de grond vocht vasthoudt,
wat goed is voor de bolletjes.
- Het gewone sneeuwklokje Galanthus nivalis is het
sterkst.
- Plant de sneeuwklokjes ongeveer 5 cm diep.
- Het is beter sneeuwklokjes met het blad eraan te
planten. Kale bolletjes in het najaar zijn vaak te droog
en komen niet tot groei.
- Pas geplante sneeuwklokjes zijn vorstgevoelig. Bij vorst
beschermen met een laagje blad.
- Sneeuwklokjes in de bloei kun je scheuren en
herplanten.
- Het loof van sneeuwklokjes mag niet worden afgeknipt. Na de bloei de plantjes rustig laten afsterven.

Kerstpakketten 2014
Natuurhus Almelo heeft drie kerstpakketten samengesteld met diverse Twentse
streekproducten. Ook heel goed bruikbaar
als gewoon relatiegeschenk!
Kerstpakket 1 € 25,-

Kerstpakket 2 € 35,-

Kerstpakket 3 € 50,-

Vlierbessensiroop
Bloemenhoning
Bijenkorfkaars
Zonnewijzer
Appelsap
Twentse mosterd
Jam
Jute tas

Vlierbessensiroop
Bloemenhoning
Bijenkorfkaars
Zonnewijzer
Tuinvogel pindakaaspakket
Twentse mosterd
Jam
Shiitakesoep
Jute tas

Vlierbessensiroop
Bloemenhoning
Bijenkorfkaars
Zonnewijzer
Nestkast
Appelsap
Twentse mosterd
Pasta
Glühwein
Jute tas

Belangstelling? Neem contact op via: info@natuurhusalmelo.nl.
Natuurhus Almelo | November 2014
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Onder de
sterrenhemel
Door Robert van Lente, AstronA

Nu de klok weer een uur is teruggezet, merken we vooral ‘s avonds dat de kortste dag
van het jaar snel nadert. Op die dag staat de zon precies loodrecht boven de Steenbokskeerkring. Je zou verwachten dat de zon op dit beginpunt van de winter ’s morgens het
laatst opkomt en ook weer ’s middags het vroegst ondergaat. Toch is dat niet zo. De zon
komt pas op 29 december het laatst op (om 8:48 uur). Maar op 12 december is de zon
al het vroegst ondergegaan (om 16:27 uur). Hoe komt dat?
Hoe vreemd het ook mag lijken: in de winter staat de
aarde dichter bij de zon dan in de zomer. Het verschil
tussen de zomerafstand (152,1 miljoen kilometer) en
de winterafstand (147,1 miljoen kilometer) bedraagt
5 miljoen kilometer. De aardbaan is dus geen perfecte
cirkel, maar een ellips. Dit geldt overigens voor alle
banen waarin hemellichamen zich voortbewegen.

Keppler
Johannes Keppler (1571-1610) heeft de onvermijdelijkheid van deze ellipsbanen aangetoond. Hij bewees
ook dat de snelheid in een elliptische baan varieert. Als
de aarde dichter bij de zon staat, is zijn snelheid groter
dan als de aarde verder van de zon afstaat. Normaal
gesproken merken wij daar niets van… behalve als we
gaan letten op het tijdstip waarop de zon elke dag zijn
hoogste stand in het zuiden bereikt. Die varieert namelijk. Op zijn vroegst bereikt de zon zijn hoogste dagstand
op 3 november. In Almelo gebeurt dat al om 12:16 uur.
Maar het laatste tijdstip waarop deze hoogste dagstand
wordt bereikt, is op 11 februari om 12:47 uur.
Dat is dus een verschil van 31 minuten in
100 dagen. Deze opschuiving heeft
ook gevolgen voor de tijdstippen
waarop de zon opkomt en ondergaat. De opschuiving zou 28
seconden per dag bedragen
als de aardas loodrecht op de
zon zou hebben gestaan.
Maar doordat de aardas
schuin staat, is de opschuiving niet gelijkmatig.
In december is die het
grootst.

Beeld van de avondsterrenhemel van
november 2014 – januari 2015
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Donkere ochtenden na Kerst
Op weg naar de kortste dag gaat de zon steeds later op
en eerder onder. In de morgen maakt de ‘opschuivingstijd’ de zonsopkomst nog wat extra later. In de middag is
het effect net andersom. Hoewel de zon eerder ondergaat, wordt dit voor een deel tenietgedaan door de
‘opschuivingstijd’. Op 12 december heffen ’s middags de
‘verkortingstijd’ en de ‘opschuivingstijd’ elkaar op. Maar
daarna is de ‘opschuivingtijd’ groter en gaat de zon weer
iets later onder. Dit omslagpunt is voor de ochtenden
pas op 29 december bereikt. Vanaf dat moment gaat
de zon weer iets eerder op dan de dag ervoor. Pas in de
tweede week van januari komt de zon weer eerder op
dan tijdens de kortste dag. Je zou dus met recht kunnen
spreken van ‘de donkere ochtenden na Kerst’.

‘Zie de maan schijnt…’
Voor het kijken naar de sterren zijn deze donkere dagen
ideaal, zo lang het niet bewolkt is en te koud. Wat valt er
zoal te zien? Allereerst een maan die aan het begin van

elke maand volop schijnt. Pas in de tweede helft van de
komende maanden is het echt donker. Dat is vooral van
belang voor het zien van ‘vallende sterren’: de ‘Orioniden’ in oktober, de ‘Leoniden’ half november en de
‘Geminiden’ op 13 en 14 december.
Van de ‘vaste sterren’ zien we ’s avonds in het westen
geleidelijk de ‘zomerdriehoek’ ondergaan. Hoog in het
zuiden is het grote herfstvierkant Pegasus zichtbaar en
laag in het oosten Orion. Van de planeten zijn eigenlijk
alleen Mars in de vroege avond en Jupiter vanaf de late
avond zichtbaar. ’s Morgens is Jupiter aan de zuidelijke hemel te bewonderen, vlakbij het sterrenbeeld
Leeuw. Op 20 november organiseert AstronA weer een
‘kijkavond’ met diverse telescopen. Op 11 december is er
een avond waarop een astronomisch thema besproken
wordt.
Meer informatie? Kijk ook op www.astrona.nl.

november

december

Januari

6

6

5

Laatste kwartier

14

14

13

vooral ’s morgens

Nieuwe maan

22

22

20

niet zichtbaar

Eerste kwartier

29

28

27

vooral ’s avonds
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Volle maan

zichtbaar
hele nacht
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Kindernatuurmiddag

Door Maryke Kwant, IVN Almelo, foto Jeroen Slagter

Kindernatuurmiddag 28 januari:
Braakballen pluizen
Ben jij ook altijd zo nieuwsgierig? Dan is dit een activiteit voor jou. Er zijn verschillende soorten vogels die
braakballen uit braken. Veel vogels, zoals meeuwen en
reigers trekken zelf het vlees van de botjes. De botjes
blijven dan liggen. Uilen slikken hun prooi in het geheel
door. Wat ze in hun maag niet kunnen verteren, wordt
uitgebraakt. Daarom vind je in de braakballen van uilen
ook heel veel botjes, schildjes enz.
Als je zelf zo’n braakbal uit elkaar haalt, kun je op een
zoekkaart vinden wat ze gegeten hebben. In de braakballen van steenuilen vind je veel resten van kevers
en slakkenhuisjes. Kerkuilen eten veel spitsmuizen.
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Bosuilen eten van alles, kikkers, muizen, mollen en nog
veel meer. Nu is zo’n braakbal nog veel leuker. Je kunt
zien door welke soort uil die waarschijnlijk is uitgebraakt en wat hij gegeten heeft.
Waar vind je nu braakballen? Uilen jagen vaak op de
rand van de akkers. Onder de boom van hun vaste slaapplek, kun je dan braakballen vinden.
Deze activiteit is voor kinderen vanaf 7 jaar en wordt
gehouden in het Tijdelijk Natuurhus van 14.45 tot 16.45
uur. Kosten € 3,-. Maximaal 25 kinderen. Aanmelden?
Dat kan bij Het Tijdelijk Natuurhus Deldensestraat 205
te Almelo op maandag, dinsdag en woensdag van 10 tot
16 uur, Zondag van 12 tot 16 uur. Telefoon 0546 451 483
of info@natuurhusalmelo.nl.
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Hangende voedertafel

Door Yvonne Kuiphuis, IVN Almelo

In de winter is het vaak moeilijk voor de vogels om voldoende voedsel te vinden. Wij gaan ze een handje helpen door
een hangende voedertafel voor hen te maken en daar lekkere hapjes op te leggen zoals strooivoer, appel, havermout
voor het roodborstje, en natuurlijk hangen we er een paar vetbollen voor de mezen aan.

Wat zie jij allemaal om je heen?

Kijk eens om je heen........... Er zijn hier bomen, struiken:
plekjes waar planten en dieren het prima naar hun zin
hebben. Ze kunnen er schuilen en een nestje bouwen. En
er is vaak genoeg te eten.
Zoek met ons mee naar sporen van dieren in het bos en
kom op zondag 7 februari van 10.00-13.00 uur naar het
tijdelijk Natuurhus.

Kom op zondag 11 januari van 10.00- 13.00 uur naar
het tijdelijk Natuurhus en doe mee!

Natuurhus Almelo | November 2014
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Hop
(Humulus lupulus)
Door natuurgeneeskundige Pierre Marnette, KNNV

Hop is een plant die behoort tot de Cannabaceae, de Hennepfamilie. Hop is in Nederland verwilderd. Hop komt voor in het noordelijk deel van Europa. Het is een algemeen
voorkomende soort, die een voorkeur heeft voor vochtige tot natte voedselrijke grond,
in loofbossen en struikgewas en in moerasbos. Hop is een klimplant die wel 30 cm per
dag kan groeien. De knobbelige stengel voelt ruw aan waardoor Hop eenvoudig is te
herkennen.
De geneeskracht van deze klimmer bevindt zich in de
vrouwelijke bloemen, de hopbellen. De ‘bellen’ zijn in
augustus - september rijp en kunnen dan geplukt en snel
verwerkt worden. Hop wordt geteeld voor de bierindustrie en onder andere voor het maken van natuurlijke
geneesmiddelen. Het bedrijfsmatig plukken ervan is
niet geheel ongevaarlijk. Je wordt er wat slaperig van.
Bovendien kunnen mannen er een verminderd libido van
krijgen.

Uit eigen ervaring weet ik dat Hop bij kinderen heel
goed helpt bij het slapen en met name het doorslapen.
Kinderen kunnen druk zijn, waardoor slapen soms
problemen geeft. Als dat regelmatig voorkomt pluk dan
een hand vol Hopbellen, doe ze in een washandje en leg
ze onder het kussen van uw kind. Houd dat een week
vol, u hoeft niet elke dag nieuwe bellen te plukken. Maar
ook voor uzelf kan Hop een mogelijkheid zijn rustig en
goed te slapen.

Hop bezit een aantal genezende eigenschappen:
- Het bevat het meest actieve fyto-oestrogeen dat
bekend is, zodat het bij vrouwen gebruikt kan worden
bij menstruele klachten, zoals opvliegers, nachtzweten,
prikkelbaarheid, vaginale droogte en stemmingswisselingen. Verder bevordert het de menstruatie, en voor
zogende vrouwen de melkproductie. In tegenstelling
tot bij mannen bevordert Hop de geslachtsdrift bij de
vrouw.
- Hop heeft een positieve invloed op de spijsvertering, is
maagversterkend door de bitterstoffen, krampopheffend en winddrijvend. Ook heeft Hop een antiseptische
werking en is urine- en zweetdrijvend.

Als tinctuur of in tabletvorm komt Hop meestal in
verschillende combinaties voor, de zogenaamde
complexen. Bij de meeste combinaties wordt Hop begeleid door Valeriaan (Valeriana officinalis). Valeriaan werkt
complementair, dat wil zeggen, het versterkt de werking
van Hop als hoofdmiddel, terwijl het zelf ook een belangrijke functie heeft, namelijk bij nerveuze verstoringen.
Voorbeelden van planten die met Hop combinaties
kunnen maken zijn: Citroenmelisse (Melissa officinalis), Passiflora (Passiflora incarnata), Haver (Avena
sativa), Echte kamille (Matricaria chamomilla), Vuilboom
(Rhamnus frangula), Salie (Salvia officinalis).
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De zes verenigingen hebben samen een heel gevarieerd en breed activiteitenaanbod voor
hun leden (samen bijna 1.000) en belangstellend publiek.
Wekelijkse activiteiten in het Nivon-nus
- Maandagmiddag, 13.30 uur: Olieverfschilderen,
Marjolein Haaksman
- Dinsdagmiddag, 13.30 uur: Patchwork en quilten,
Janny Hammink
- Woensdagochtend, 09.30 uur: Tekenen en schilderen,
Ali Jansen
- Eerste maandag van de maand, 19.30 uur: Fotografie,
Wim Scheltens
- Een aantal donderdagmiddagen verspreid door het
jaar, 14.00 uur: Leeskring, Hannie Snel

Bij alle activiteiten zijn ook leden van de andere bij het
Natuurhus aangesloten verenigingen. Kosten bestaan
meestal uit een vergoeding van materiaalkosten en een
bijdrage voor koffie of thee.
Meer informatie?
Neem contact op via info@nivonalmelo.nl of telefoon
0546 70 70 94.

(Vertrek)adressen activiteitenkalender:
Beeklustpark:
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Canisius: 		Langs het Slot tussen Canisius enfirma Toon Langeveld
Hagenborgh:
Tussen Wok en Action
Krikkenhaar:
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Nivon-nus:
Smetanastraat 55A, Almelo
Ootmarsum:
Parkeerplaats hoe Oldenzaalsestraat en Wolfheze
Oude weverij:
Sluiskade NZ 14, Almelo
Schelfhorst:
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (optiek)
De Schouw:
Kerkplein 3, Almelo
Tijdelijk Natuurhus: Deldensestr. 205, Almelo
Zwembad:
Het Sportpark, Sluiskade NZ, Almelo

Hiernaast vindt u de activiteitenkalender. De meest
actuele versie vindt u op www.natuurhusalmelo.nl

Tip! De activiteitenkalender is uitneembaar, dus
bewaren aan het prikbord kan!

Woensdag 26 november 2014: Info-avond ‘Is nieuw altijd beter?’
Groei & Bloei
Jaarlijks verschijnen er veel nieuwe soorten tuinplanten.
Als serieuze en ietwat ouderwets ambachtelijke kweker is
Marcel de Wagt kritisch op nieuwigheden. Een tuinplant
verdient volgens hem niet zomaar het predicaat: ‘OK’.
Marcel de Wagt heeft een kwekerij in Ven-Zelderheide (L)
van niet-alledaagse opvallende vaste planten. Hij geeft
een lezing met sprekende foto’s over nieuwe soorten

van de heuchera’s, echinacea’s, kniphofia’s en phloxen.
In de jaren negentig werden we overstelpt met nieuwe
Heuchera’s. In de afgelopen jaren is het de beurt aan
de Echinacea’s (zonnehoeden). En zeker bij de zonnehoeden, die in steeds meer kleuren en vormen verkrijgbaar zijn, staat hij uitgebreid stil. Daarnaast komen er
nog enkele andere boeiende soorten aan de orde.
Kijk voor meer informatie in de activiteitenkalender.

Natuurhus Almelo | November 2014
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10.00-15.00

Krikkenhaar,

plaats/vertrek
Yvonne Kuiphuis 0546-866247

aanmelding

8.30- na 20.00 Zwembad

IVN

vereniging

wo 26

ma 24

zo 23

Excursie: Natuurbeleving Engbertsdijkvenen;

za 22

12.00

15.00-18.00
Zwembad

20.00-22.30

19.30

onderwijs@natuurhusalmelo.nl

info@nivonalmelo.nl

Theo van Dijk 0546-707094

De Schouw		

Tijdelijk Natuurhus

		

Nivon-nus

Groei & Bloei

IVN

NIVON

IVN

IVN

Ven-Zelderheide

Marcel de Wagt van ‘Kwekerij Opvallende Planten’, 					

Informatieavond: ‘Opvallende Planten’ door:

doelgroep (groot)ouders, kringlopen

Natuuroudercursus, voorlichtingsbijeenkomst,

zich en er zijn vele leuke cadeautjes te koop

Wintermarkt, werkgroepen Nivon-Almelo presenteren 12.00-16.00

o.l.v. Henk v.d. Aa

hwjansen@home.nl

Henri Jansen 0546-870586

Tijdelijk Natuurhus		

Invallende blauwe kiekendieven en rietganzen 			

Najaarsledenvergadering IVN

do 20

weer wordt de avond uitgesteld (www.astrona.nl)

AstronA

info@astrona.nl

Noordikslaan 47, Almelo

do 20

20.00-22.00

info@nivonalmelo.nl		

				

Sterrenkijkavond (10 jaar en ouder) Bij bewolkt

Vervoer

Vervoer

€3

kosten

€3

Geen

Geen

Vervoer

Geen

Geen		

Introducees € 8,50

Leden € 7,50			

Groei & Bloei		

NIVON

IVN/KNNV

Evelien Boersbroek 0546-818713 NIVON

Eetcafé (uitsluitend voor Nivonleden en introducees) 18.00

vr 14

Nivon-nus

www.almelo.groei.nl

Hans Rijper 0546-707094

Workshop: Winterzaaien o.l.v. Chris Kleinsman			

Canisius

wo 12

10.00

hwjansen@home.nl

Henri Jansen 0546-870586

f2hh.rijper@hetnet.nl

Wandelen circa 14 km, omgeving Vasse

Henk v.d. Aa (Lunchpakket en drinken meenemen)

bijzondere beleving. O.l.v Henri Jansen en

veengebieden rondom Diepholz. De slaaptrek is een

november bivakkeren duizenden kraanvogels in de 			

Excursie: Kraanvogels in Diepholz; In oktober en

soep en pannenkoeken

				

zo 9

za 1

Landelijke Natuurwerkdag bij Natuurvriendenhuis

za 1

tijd

(Steenuiltjes 8 t/m 12 jaar) gezamenlijke lunch met 					

activiteit

datum

NOVEMBER
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Leeskring ‘Zonder noorden komt niemand thuis’

do 11

14.00

14.00-16.30
Nivon-nus

Tijdelijk Natuurhus

plaats/vertrek

Yvonne Kuiphuis 0546-866247

www.astrona.nl

20.00

10.00-13.00

In beeld

Eindejaarswandeling

openingsuren van de bibliotheek

De foto-expositie is tot 11-01-2015 te zien tijdens		

Opening Kerstsalon

Canisius

Door Wim Scheltens, Nivon-Almelo

Tijdelijk Natuurhus		

Het Baken 3, Almelo

Openbare bibliotheek		

f2hh.rijper@hetnet.nl

De huidige groep houdt de traditie in ere om rond dit tijdstip te
exposeren in de bibliotheek. De Nivon-fotogroep uit Almelo is
een van de weinige fotogroepen, die nog landelijk binnen het
Nivon actief is. De foto’s zijn van 17 december tot 11 januari
2015 te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

De jaarlijkse Nivon foto-kerstsalon vormt de traditionele afslui-

ting van het jaar. De traditie van de kerstsalon ontstond 42 jaar

geleden. Een grote groep fotoamateurs van het Nivon exposeerde

indertijd tijdens de kerstdagen in De Waag, waar op hoogtijdagen

honderden bezoekers de expositie bezochten.

Nivon foto-Kerstsalon in de openbare bibliotheek van Almelo aan Het Baken 3.

Woensdag 17 december 2014 om 20.00 uur vindt de officiële opening plaats van de

Foto-Kerstsalon

zo 21

wo 17

10.00

onder leiding Hans Rijper			

Wandelen omgeving Enter 11-14 km,

Hans Rijper 0546-864059

Tijdelijk Natuurhus

Tijdelijk Natuurhus

zo 14

10.00-13.00

20.00-21.30

www.natuurhusalmelo.nl

Creatief met Klei (Steenuiltjes 8 t/m 12 jaar)

staan er telescopen opgesteld)

Thema-avond astronomie (bij onbewolkt weer

hanniesnel@hetnet.nl

Hannie Snel, 0546-459759

www.almelo.groei.nl

aanmelding

				

zo 14

do 11

Kerstbloemschikken

do 11

tijd

Nelleke Noordervliet			

activiteit

datum

DECEMBER

IVN

Nivon

Nivon

IVN

AstronA

Nivon

Groei & Bloei

vereniging

Geen

Geen

Vervoer

€3

Geen

Geen

Onbekend

kosten
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www.almelo.groei.nl

NIVON en

vereniging

Theo van Dijk 0546-456933

Excursie korstmossen omgeving Almelo

zo 1

Tijdelijk Natuurhus

9.00 - 12.00

tijd
bij de van Regteren Limpurg

NIVON-nus

				

18.00

Tijdelijk Natuurhus

info@nivonalmelo.nl		

Evelien Boersbroek, 0546-818713 NIVON

KNNV

Eetcafé(uitsluitend NIVON-leden en introducees)

9.00 - 12.00

vr 27

NIVON
info@natuurhusalmelo.nl

Ina ter Avest 06-33922900

IVN

Excursie korstmossen omgeving Almelo

n.o.t.k.

Yvonne Kuiphuis 0546-866247

zo 22

n.o.t.k.

Tijdelijk Natuurhus

avest104@gmail.com		

Langlaufweekend Oderbrück (Harz)

10.00-13.00

KNNV

vereniging

KNNV

IVN/NME

NIVON

zo 15				

vr 13 t/m

sporen zoeken in het Nijreesbos

Steenuiltjes: bomen en struiken herkennen en

			 singel

zo 8

aanmelding

info@natuurhusalmelo.nl

Parkeerplaats Gravenallee info@natuurhusalmelo.nl

plaats/vertrek

FEBRUARI

19.30 -22.00 Tijdelijk natuurhus

14.45-16.45

			

activiteit

Voorbereiding op excursies

Opfrisavond korstmossen o.l.v. Ron Poot

datum

wo 28

(vanaf 7 jaar)

Kindernatuurmiddag, braakballen pluizen

info@natuurhusalmelo.nl

Canisius

Yvonne Kuiphuis 0546-866247

wo 28

10.00

Tijdelijk Natuurhus

info@nivonalmelo.nl

Wandelen omgeving Beerze, circa 14 km

10.00-13.00

				

zo 18

voederplank maken

Steenuiltjes: wintervoedering, hangende

IVN

Krikkenhaar

aanmelding

zo 11

15.00-17.00

plaats/vertrek
Krikkenhaar

Nieuwjaarsbijeenkomst

za 10

tijd

					

activiteit

datum

JANUARI

€ 8,50 introducés

€ 7,50 leden/

Vervoer

€ 75 niet-leden

Halfpension € 65 leden

€3

Vervoer

kosten

Geen

€3

Vervoer

€3

Geen

kosten

Nivon-Almelo
Door Theo van Dijk, Nivon-Almelo

Nivon-Almelo is de plaatselijke afdeling van een landelijke vereniging die 90 jaar
geleden werd opgericht. Dat was in een tijd, dat onderwijs, culturele vorming, zinvolle
vrijetijdsbesteding en betaalbare vakanties voor grote groepen in de samenleving niet of
nauwelijks bereikbaar waren. Het Nivon, voluit ‘Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk’, werd opgericht om in deze leemten te voorzien. Hoewel
minder maatschappelijk gemotiveerd dan vroeger, is er ook nu nog in de sfeer van de
vereniging en in de huidige verenigingsactiviteiten nog wel één ander terug te vinden
van de ontstaansgeschiedenis. Tegenwoordig zijn milieu en duurzaamheid belangrijke
pijlers onder het Nivon.
Vrijwilligers van het Nivon onderhouden in Nederland
dertien natuurvriendenhuizen, waaronder ‘Krikkenhaar’
in Bornerbroek en ‘Den Broam’ in Buurse. Daarnaast zijn
er nog tien kampeeraccommodaties. Gemeenschappelijk
kenmerk is dat ze op prachtige plekjes liggen. Overigens
zijn er in Europa ongeveer duizend natuurvriendenhuizen.
Het Nivon was destijds een belangrijke initiatiefnemer bij
het ontwikkelen van Lange Afstand Wandelpaden (LAW).
Er zijn meerdere padenontwikkelaars, maar alleen al van
het Nivon lopen er vijf LAW’s door Overijssel, waarvan het
Pieterpad het meest bekend is.

Nivon-nus is thuisbasis
De afdeling Almelo houdt al tientallen jaren haar binnenhuisactiviteiten in ‘het Nivon-nus’ op de Aalderinkshoek
(Smetanastraat 55A). Tot die activiteiten behoren quilten,
olieverfschilderen, tekenen en schilderen, fotografie en
een leeskring. Ook buiten het Nivon-nus is Nivon-Almelo actief. Er wordt gewandeld en gefietst en er is een
langlaufweekend in februari en een voorjaarsweekend in
mei. Voor leden, in verband met de beschikbare ruimte
en omdat we niet willen concurreren met de horeca, is er
enkele keren per jaar een eetcafé. Het Nivon-nus zullen
we op termijn verlaten om onze activiteiten in gezamenlijkheid met de andere verenigingen voort te zetten in het
Natuurhus.
Meer informatie? Kijk ook op www.nivon.nl.

Zondag 23 november 2014:
Wintermarkt in Nivon-nus

Door Theo van Dijk, Nivon-Almelo

Van 12.00 tot 16.00 uur presenteren onze verschillende
werkgroepen zich tijdens de traditionele wintermarkt. Er
worden niet alleen werkstukken geëxposeerd, maar ook
zelfgemaakte artikelen verkocht. Tevens wordt informatie
gegeven over het langlaufweekend (13-15 februari)
en het voorjaarsweekend (29-31 mei). Deelname aan
deze weekenden staat open voor alle leden van de bij
Natuurhus Almelo betrokken verenigingen en voor de
Vrienden van het Natuurhus. Ook is er een boekenruilmarkt: je levert een boek in dat je uit hebt en neemt een
ander boek van je gading mee naar huis.
Het Nivon hoopt dat veel mensen, vooral ook leden van
onze partnerverenigingen, een kijkje zullen nemen. Je
kunt dan niet alleen kennismaken met de activiteiten
van NIVON-Almelo, maar je kunt er ook nog leuke
cadeautjes, zoals prachtig quiltwerk voor de komende
feestdagen op de kop tikken. Bovendien maakt u kennis
met het verwerken van schapenvachten, zoals spinnen
en vilten.
Kijk voor meer informatie in de activiteitenkalender.

Natuurhus Almelo | November 2014

21

Leeskring Nivon-Almelo
Interview met Hannie Snel, door Theo van Dijk, Nivon-Almelo

De leeskring van Nivon-Almelo is zeven jaar geleden opgericht door Hannie Snel, die
toen met pensioen ging. Ik spreek Hannie Snel in de bibliotheek van Almelo. Dat lijkt
heel toepasselijk, maar dat is maar schijn. Het gesprek gaat niet over boeken, maar over
het lezen van en het praten over boeken. Het lezen doe je thuis. Het praten daarover
doe je in het Nivon-nus.
Hannie vertelt dat de leeskring van Nivon-Almelo uit
gemiddeld negen personen bestaat, allemaal vrouwen.
Als ik daar wat verwonderd op reageer, zegt Hannie dat
ze eigenlijk niet anders gewend is. Ook de twee andere
leesclubjes, waarvan ze lid is, tellen uitsluitend vrouwelijke deelneemsters. Het is een landelijk verschijnsel.
De leeskring van Nivon-Almelo leest vijf boeken per
jaar en komt dus vijf keer per jaar bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. Soms kopen de
deelneemsters het boek, vaak wordt het boek geleend
uit de bibliotheek. Tijdens de bijeenkomst vertellen de
deelneemsters, wat hen geraakt heeft tijdens het lezen
van het boek. Dan valt op dat iemand diep getroffen kan
zijn door een passage, waar een ander kennelijk achteloos aan voorbij is gegaan. Maar het omgekeerde komt
natuurlijk ook vaak voor, de herkenning dat bepaalde
passages bij meerderen overeenkomstige emoties
teweegbrengen. Zo geeft het napraten over het boek
binnen de leeskring een meerwaarde ten opzichte van
het in je eentje lezen van het boek.
Hannie bereidt de bijeenkomsten altijd goed voor. Ze
heeft naar aanleiding van het gelezen boek altijd wel
wat discussiemateriaal achter de hand, voor het geval de
bijeenkomst wat stroef begint. Bovendien probeert ze
als discussieleidster zoveel mogelijk alle deelneemsters
aan bod te laten komen. Aan het einde van een bijeenkomst wordt vastgesteld wat het volgende boek wordt
dat gelezen gaat worden. Zo’n boek is in elk geval fictie,
hoewel bijvoorbeeld een reële historische achtergrond
wel mogelijk is. In elk geval leest men literatuur en niet
wat op school badinerend ‘lectuur’ werd genoemd.
In onze leeskring leest men liever geen boeken over de
oorlog, hoewel dat niet helemaal te vermijden is. Dat
geeft mij de kans om iets aan Hannie te vragen, wat mij
toch wel bezig houdt. Het nu 90 jaar bestaande Nivon
komt voort uit instellingen, die onder andere de culturele
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educatie van arbeiders bevorderden. Zie je daar nog iets
van terug in die Nivon leeskring? Als extreem voorbeeld
noem ik ‘Het pauperparadijs’ van Suzanna Jansen, maar
er zijn natuurlijk veel meer boeken met maatschappijkritische thema’s. Het antwoord stelt me eigenlijk een beetje
teleur. Nee, de leeskring van Nivon-Almelo heeft geen
andere literaire voorkeuren dan veel andere leeskringen
en daar moet ik het maar mee doen.
De leeskring van Nivon-Almelo kan nog deelnemers
plaatsen. En ja, ook mannen zijn van harte welkom!
Niet alleen Nivon-leden, maar ook leden van onze partnerverenigingen binnen het Natuurhus of Vrienden van
het Natuurhus zijn van harte welkom. De eerstvolgende
bijeenkomst van de leeskring is op donderdag
11 december om 14.00 uur in het Nivon-nus. Dan wordt
‘Zonder noorden komt niemand thuis’ van Nelleke Noordervliet besproken.
Meer informatie? Hannie Snel, 0546 45 97 58 of
hanniesnel@hetnet.nl.

Zaterdag 10 januari 2015:
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nivon-Almelo en Krikkenhaar
Net als in 2014 houden Nivon-Almelo en natuurvriendenhuis Krikkenhaar een gemeenschappelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Die vindt plaats op zaterdag 10 januari
2015 van 15.00 tot 17.00 uur in het natuurvriendenhuis,
Krikkenhaar 11, 7627 PA Bornerbroek. Iedereen die zich
betrokken voelt bij Nivon-Almelo of Krikkenhaar is van
harte welkom. Een mooie gelegenheid om onder het
genot van een drankje en een hapje oude bekenden
weer eens te ontmoeten of nieuwe contacten te maken!
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13e Twentse langlauf- en
wandelweekend in de Harz
Door Theo van Dijk, Nivon Almelo

Voor de 13e achtereenvolgende keer organiseren we een langlauf- en wandelweekend
in de Harz. Er zijn deelnemers die elk jaar meegaan, maar er is ook een wisselende groep
deelnemers uit het hele land. Elk jaar is er ruimte voor nieuwe aanmeldingen, ook voor
leden van partnerverenigingen die betrokken zijn bij het Natuurhus.
De maand februari is behoorlijk sneeuwzeker. De Harz
heeft bij weinig sneeuw andere mooie dingen te bieden.
In de omgeving zijn prachtige oude stadjes en heel
goede wandelmogelijkheden. We hopen natuurlijk wel
weer op goede sneeuw. De langlauf- en wandelroutes
beginnen naast het huis en zijn geschikt voor beginners
en gevorderden. Vlak bij het huis is een goede mogelijkheid om langlaufski’s te huren. Ook kan prima in de
sneeuw worden gewandeld over ‘winterwandelwegen’.
Dat zijn stevig gewalste wandelpaden naast de loipes.
Voor de alpineskiërs zijn er binnen een straal van enkele
kilometers verschillende goede mogelijkheden.

Naturfreundehaus Oderbrück
We logeren in Naturfreundehaus Oderbrück in Sankt
Andreasberg in de Harz. Daar hebben we de beschikking
over een aantal 2-persoonskamers en enkele 3-persoonskamers. We streven er altijd naar om ieder stel of gezin
een eigen kamer te geven. Voor eenlingen is dit niet
altijd mogelijk. We kunnen vrijdag rond 13.00 uur onze
bagage in het huis kwijt. Officieel mogen we pas om
16.00 naar onze kamers, maar de laatste jaren kon dat
ook al eerder. Zondag kunnen we tot 14.00 uur blijven,
waardoor we een groot deel van de dag nog kunnen
langlaufen of wandelen. De warme maaltijden op vrijdag
en zaterdag en het ontbijt op zaterdag en zondag
worden door het huis verzorgd. Tegen extra betaling kan
men tevens een lunchpakket meenemen.

Het programma
We hebben tot genoegen van de deelnemers geen
programma tijdens het weekend. Overdag gaat iedereen
z’n eigen gang, waarbij vaak wel spontaan groepjes
worden gevormd. We eten wel gezamenlijk en ’s avonds
zitten we gezellig bij elkaar met spelletjes, een goed
gesprek en muziek.

De kosten
De kosten voor het weekend op basis van halfpension
(exclusief huur lakens en slopen, ski’s en schoenen)
bedragen per persoon voor niet-Nivonleden:
Volwassenen:			
€ 75,00
Jongeren tussen 13-27 jaar:
€ 59,00
Kinderen tot 12 jaar:		
€ 55,00
Nivonleden betalen wat minder, omdat zij korting krijgen
in het Naturfreundehaus.
Kijk voor meer informatie in de activiteitenkalender.

De reis
In principe reist iedereen op eigen gelegenheid. Soms is
carpoolen te regelen. Met de auto is het circa 3,5 uur
rijden. Denk er aan dat winterbanden verplicht zijn in
Duitsland. Tevens dient men voor alle zekerheid sneeuwkettingen mee te nemen. Het Naturfreundehaus in de
Harz is ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar.
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			Bijen
in de winter
Door Jurgen Foortjes, ‘t Iemenschoer

Vorige week zag ik een hele laan bomen met gele bladeren die volop naar beneden
dwarrelden, terwijl ik in m’n T-shirt langs fietste. 26 graden Celsius. ‘Ouwewijven
zomer’, noemde mijn dochtertje het. Had ze geleerd op school. Dat is wanneer het
begin van de herfst zo warm is, dat je nog volop het gevoel hebt dat het zomer is.
Momenteel beginnen er weer overal in de natuur
planten in bloei te komen. Gaan de bijen nu weer
volop uitvliegen? Dat hoort niet. 1 oktober is de datum
waarop je normaal gesproken de bijen in gewinterd moet
hebben. Bijen waarvan we de wintervoorraad honing
‘gepikt’ hebben moeten worden gecompenseerd met
suikerwater waar de bijen een suikerhoning van maken
die hieraan voldoet. Dan zijn de bijen winterklaar en
laten we de bijen voor de rest van de winter met rust. Zo
hoort het.
De bijen horen dan op de tros te gaan en de koningin
moet stoppen met eitjes te leggen. Het hoort kouder
te worden en afgezien van wat najaar bloeiers en
bolchrysanten, horen er in de open buitenlucht geen
bloemen meer te bloeien. Bijen horen zich zo langzamerhand te gaan terugtrekken in kast of korf. Maar het lijkt
erop dat de natuur dit jaar tegendraads wil zijn. Alles
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was vroeg dit jaar en lijkt het nieuwe voorjaar alweer
te komen, voordat er een winter is geweest. Want hoe
doen bijen dat dan, normaal gesproken? Waar zijn die
beesten in de winter?
“Die gaan toch gewoon dood?” vroeg een buurman me
onlangs. Nee, die gaan helemaal niet dood. In het najaar,
als de temperatuur onder de 10 graden zakt, kruipen de
bijen met z’n allen bij elkaar in de kast waar ze als een
voetbalgrote bal een bol van bijen vormen. De bijen doen
dan niet veel meer. Deze bol wordt doorsneden door de
raten waar ze voorheen hun broednest in hadden. Dat
broednest is langzaam maar zeker leeg gelopen en de
laatst uitgekomen werkbijen zijn speciale winterbijen.
Deze bijen gaan niet meer op bloemen vliegen, want die
zijn er dan niet meer. De laatste echte vliegbijen sterven
langzaam uit. Een werkbij in de zomer wordt niet veel
ouder dan een week of zes. Dan is haar lichaam op en
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versleten en sterft ze in de meeste gevallen onderweg
van een bloem naar het nest. De laatste jonge bijen in
het najaar slijten hun lichaam niet meer aan de ijver
waarom ze zo bekend staan. Doordat ze niet meer
vliegen, slijt hun lichaam aanzienlijk minder en dat
vertaalt zich in een levensduur van wel zes maanden in
plaats van zes weken. Winterbijen, op zich niet anders
dan zomerbijen, overbruggen zo een periode van
oktober tot april waarin ze eigenlijk weinig meer doen
dan de tros verwarmen tot een temperatuur van zo’n
13 graden, en zich langzaam etend door de kast
verplaatsen naar daar waar de honing zich in de kast
bevindt. Gedurende die hele periode zitten de bijen als
de genoemde voetbal op een tros zolang het koud blijft.

Pas als het in het voorjaar voor het eerst weer boven
de 10 graden is, vliegen de bijen massaal weer uit om
…. Jawel, te poepen! Bijen poepen namelijk niet in de
winter. Niet in de kast. Niet zolang ze binnen zitten. Bijen
zijn namelijk zindelijk en bevuilen hun nest niet. Wel de
lakens overigens. Want die dag dat de bijen denken van
… ‘mooi weer om te poepen’, was vroeger nou net die
dag dat vroeger de huisvrouw dacht van … ‘mooi weer
om weer eens de was buiten te hangen’. Een traditionele
botsing tussen bijen en het huishouden die gelukkig
verleden tijd is want ja, zeg nu eerlijk, wie hangt er nu
tegenwoordig nog de was buiten? … Toch?

Bijentram deel 4
Door Jurgen Foortjes, ‘t Iemenschoer

Op het moment dat dit blad op uw deurmat valt, staat de bijentram op z’n plek. Op dit
moment van schrijven nog niet. Het wachten is op de bestrating.
Die bestrating. Waar de bijentram op moest komen te
staan. Die heeft een beetje op zich laten wachten. Maar
ja, nu hij op z’n plek stond, droeg het idee over waar hij
precies moest komen te staan bij de boer ook niet meer
z’n volle overtuiging. Hij had hem inmiddels verplaatst
naar een andere plek omdat de tram, hoe mooi ook, een
wel erg dominante ruimte innam in het uitzicht vanuit de
boerderij. Naar wat wikken en wegen stelde ik een plek
in de boomgaard voor en nadat de tram als probeersel
op die plek was gezet, waren we hier allemaal eigenlijk
wel enthousiast over.
Komend weekend (laatste van september) komt een
loonwerker de grond klaarmaken en volgende week
gaan we de bestrating er in leggen. Dan kan ie definitief
op z’n plek en kunnen er een aantal bijenkasten in voor
de overwintering. In de tussentijd heb ik het plafond
geschilderd en allerlei hoekjes en kieren afgewerkt, voorzetramen geplaatst etc.

met paard en wagen en men heeft onderweg tegenslag,
waarbij er bijen ontsnappen, beginne men vóór alles,
het paard uit te spannen en weg te leiden. Bijen worden
door den geur van paarden soms zeer geprikkeld en als
het paard wordt gestoken en op hol slaat, is de ramp
niet te overzien.”
Reizen van dracht (plaats waar bijen hun nectar en stuifmeel halen, zoals een boomgaard of een bloemenweide)
naar dracht, ga ik met deze wagen niet doen, hoewel
het op zich wel zou kunnen. Maar dat is niet de opzet
van deze stal op deze plek. Wie weet, bouw ik voor dit
doel nog eens een pipowagen om.

Nou, dat issie dan. Paarden ervoor en rijden maar. In
vroeger tijden bijenwagens gebruikt om bijen van de
ene drachtplaats naar de andere te vervoeren. Een
soort rijdende bijenstallen. Die wagens werden dan
door paarden voortgetrokken. Later ook wel met een
motor. Schotman, schrijver van het lijvige ‘Handboek der
moderne bijenteelt’ (1942) schreef ter ondersteuning
van de paardenwagen: “Wanneer men bijen vervoert
Natuurhus Almelo | November 2014
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Eikenmos
Door Ron Poot, KNNV

Wil je weten hoe schoon de lucht is in onze omgeving? Je kunt heel dure meetapparatuur inzetten om dat te weten komen, maar moeder natuur biedt een gratis oplossing.
Korstmossen!
Vooral korstmossen op bomen zijn goede indicatoren
voor luchtverontreiniging. Sommige soorten groeien
goed als er veel ammoniak in de lucht zit, zoals het
knalgele dooiermos, andere verdwijnen juist, zoals het in
Nederland inmiddels zeldzame baardmos. In het begin
van de vorige eeuw verdwenen er veel soorten door de
zwavel in de rookgassen. Inmiddels zie je deze soorten
weer terug komen dankzij vele milieumaatregelen.
Hoe zit het met de lucht in en rond Almelo? Een groepje
cursisten van de korstmossencursus van begin 2014 gaat
hier eens naar kijken. De cursisten vormen inmiddels
een werkgroep en een van de doelstellingen is het in
kaart brengen van Eikenmos in Almelo. Eikenmos is een
voorbeeld van een korstmos dat gevoelig is voor luchtverontreiniging. Hij komt alleen voor op de stammen van
zomereiken, liefst wat oudere exemplaren. In Almelo is
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Eikenmos wel bekend van enkele vindplaatsen. We zijn
benieuwd naar meer vindplaatsen. De bedoeling is een
compleet overzichtskaartje te maken dat aangeeft waar
de schoonste gebieden in Almelo liggen.
Op woensdag 28 januari is er een opfrisavond voor
de cursisten maar ook nieuwe belangstellenden zijn
welkom! Daarna gaan we drie zondagochtenden op
pad: 1 februari, 22 februari en 8 maart van 9.00 tot
12.00 uur. Naast eikenmossen bekijken we natuurlijk
ook andere soorten die we tegenkomen. Losse waarnemingen zijn daarnaast ook welkom en iedereen is uitgenodigd deze aan te leveren. De waarnemingen kun je
invullen op www.waarneming.nl. Dan zijn de gegevens
altijd terug te vinden en kunnen we die gebruiken om de
kaart compleet te maken.
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Paddentrek
Door Wiepke van de Vliet, IVN Almelo

Als in het vroege voorjaar de temperatuur omhoogschiet, dan ontwaken de padden uit hun
winterslaap en gaan met z’n allen op pad. Ze zoeken de poelen, vijvers of andere wateren
op om hier te paren en hun eitjes af te zetten. Tijdens deze paddentrek moeten de dieren
vaak drukke wegen oversteken, waarbij jaarlijks zeer veel padden overreden worden.

Dit gebeurt ook op de Oude Deldenseweg door het
Nijreesbos. Daar trekken elk voorjaar meer dan duizend
padden naar de gegraven poelen bij De Doorbraak.
Begin vorig jaar heeft Elma Bartels hier een ‘paddenoverzetactie’ opgezet om het aantal dode padden terug
te dringen. In het voorjaar, ’s avonds tussen 21.00 en
23.00 uur, verzamelden vrijwilligers honderden overstekende padden in emmers en brachten ze naar de
overkant, zodat deze dieren hun trek ongestoord konden
vervolgen. In de emmers kwamen nog meer overstekende dieren terecht, zoals bijvoorbeeld salamanders en
kikkers. De meest gebruikte oversteekplaatsen werden
daarbij in kaart gebracht.

Er werd contact opgenomen met de gemeente Almelo
met het verzoek om hier paddentunnels aan te leggen.
Er was een budget voor slechts één tunnel, die in de
herfstvakantie aangelegd is op de plek waar de meeste
padden oversteken. Later worden er hopelijk meer
tunnels aangelegd. Dit jaar is door een paar vrijwilligers
vlak voor de paddentrek (februari-maart) aan weerszijden
van deze tunnel (als fuik) schermen aangebracht om de
padden naar de tunnel te leiden. Op het traject, waar de
paddentunnel aangelegd is, hoeven de padden niet meer
overgezet te worden. Door deze tunnel kruipen de dieren
naar de overkant van de weg. Op het overgrote deel van
de Oude Deldenseweg worden de padden nog steeds
handmatig overgezet. Dat is dit voorjaar dus ook weer
gebeurd door zo’n 15 vrijwilligers. Voor het voorjaar van
2015 vragen we weer opnieuw vrijwilligers om mee te
helpen deze prachtige dieren over te zetten.
Meehelpen? Aanmelden kan via: Elma Bartels,
elmajan@kpnmail.nl of Wiepke van de Vliet,
wiepkevandevliet@planet.nl, telefoon 0546 433 934.

Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
Ootmarsumsestraat 28, Almelo
Telefoon 0546 - 813211
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Wintervoedering
Ingezonden door Yvonne Kuiphuis, IVN Almelo, bron: Vogelbescherming Nederland

Wanneer in de late herfst de dagen merkbaar korter worden en de eerste nachtvorst de
velden en weiden met rijp overtrekt, zijn vele van de ons uit de lente en zomer bekende
vogelsoorten reeds naar het Middellandse Zeegebied of zelfs naar Afrika vertrokken.
Bij het invallen van strenge vorst, bij ijzel of sneeuwval
moeten de voederplaatsen echter rijkelijk van voedsel
worden voorzien. De beste tijden om te voeren zijn ‘s
morgens bij het aanbreken van de dag en ’s avonds vlak
voordat de avondschemering invalt. Met een volle maag
komen ze beter de koude nacht door.
Zorg ervoor dat er ’s nachts geen voedselresten achterblijven, want hierdoor zou je ratten kunnen aantrekken.
Maak de voedertafel of voederplek regelmatig schoon, dit
in verband met besmettingsgevaar door bedorven voedsel.

Voor de vogels die in het najaar niet vertrekken en
hier overwinteren, staat dan een periode met vaak
grote gevaren voor de deur. Hun aantal is zó groot, dat
menigeen nauwelijks opmerkt dat de vogelstand kleiner
is geworden. Hier komt nog bij dat de opengevallen
plaatsen weer worden ingenomen, doordat vogels uit
de koude Noord- en Oost Europese broedgebieden
uitwijken naar onze streken, zoals vinken, kepen,
sijzen, goudvinken en roodborsten, omdat onze winters
aanmerkelijk milder zijn.
Deze wintergasten én de vogels die in Nederland blijven,
kunnen bij strenge kou onze hulp gebruiken. Bij strenge
vorst moeten ze al snel hun (vet)reserves aanspreken
om hun lichaamstemperatuur van circa 40° C te kunnen
handhaven. Hierdoor nemen ze in korte tijd in gewicht
af. Bovendien hebben ze in de kortere winterdagen,
maar half zoveel tijd om voedsel te zoeken als in de
zomer, terwijl de natuur ook al minder voedsel ter
beschikking heeft.

Gaat het na vorstperiode dooien, dan kun je niet van de
een op de andere dag ophouden met voer strooien. De
vaste bezoekers rekenen helemaal op jullie. Stop in elk
geval met wintervoedering tegen de tijd dat de temperatuur dagelijks weer boven het vriespunt uitkomt en zeker
wanneer het nieuwe broedseizoen is aangebroken. De
ouder-vogels gaan uit gemakzucht hun jongen voeren
met zaden, vetten en broodkruimels, want hier hoeven
ze niet naar te zoeken. De jonge vogeltjes behoren echter
snel groot te worden met dierlijk voedsel, zoals rupsen,
kevertjes, spinnetjes en larfjes (de zogenaamde dierlijke
eiwitten), anders overleven ze waarschijnlijk de zomer
niet, laat staan de komende winter.

Waar kunt u de vogels voeren?

Wanneer moet gevoederd worden?

In de tuin, op het balkon, op het plaatsje bij de buitendeur, zelfs in de vensterbank is wel een plekje te maken
om de vogels te voeren. Sommige vogels zoeken hun
voedsel op sneeuwvrije plekken op de grond. Zorg wel dat
de vogels niet onverhoeds door katten kunnen worden
besprongen. De voederplaats houdt u sneeuwvrij door
deze af te dekken met een dekkleed of iets dergelijks.
Voor de vogels die hun voedsel hogerop zoeken in bomen
en struiken, gebruiken we voedertafels of voederhuisjes.

Voeren kan vanaf half december tot medio maart. In de
herfst en in het begin van de winter kunnen de vogels
in de vrije natuur nog voldoende voedsel vinden, zoals
bessen, zaden, wormen en insecten, alsmede hun larven
en is grootschalige voedselverstrekking beslist overbodig.

Het Nationaal Comité Wintervoedering van Vogels coördineert de hulpacties voor vogels. IVN Almelo werkt hieraan
mee. Meer informatie? Neem contact op via
info@natuurhusalmelo.nl.
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Zelf vetbollen maken
In de winter hebben vogels veel energie nodig om
warm te blijven. Daarom zijn koolhydraten en vetten erg
belangrijk. Het is natuurlijk gemakkelijker om vetbollen
in de winkel te kopen, maar het is veel voordeliger en
leuker om ze zelf te maken.
Smelt in een flinke pan 3 pond ongezouten rundvet en
roer daar doorheen:
- 3 ons hennepzaad
- 4 ons gebroken hennepzaad
- ½ ons wit vogelzaad
- 1 ons maanzaad

- ½ ons kleine krenten
- ½ ons zonnepitten
Giet de warme brij in blikjes en laat het geheel met
een stevige, katoenen draad erin, stollen. De vetbol
gaat gemakkelijker uit het blikje als je hem even in heet
water zet. Als er geen blikjes te vinden zijn, giet je het
gesmolten rundvet met zaad ook wel in een diep bord.
Afgekoeld kan de vetpot zo de tuin in. Makkelijker om
van te eten voor de niet-zo-handig-op-hun-kophangers
als de mezen. Ook dennenappels kunnen mooi in het
gesmolten rundvet met zaad gedompeld worden. Als
het vet dan gestold is, kun je er een paar in de bomen of
struiken hangen.
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Natuur
in de stad
Door Ron Poot, KNNV

Wie denkt dat natuur alleen te vinden is in natuurgebieden met een stevig hek er
omheen maakt een vergissing. Natuur is dichterbij dan je denkt. Ook in de stad komen
er interessante soorten voor, zelfs zeldzame en bedreigde planten en dieren. Daarom is
het goed om oog te hebben voor natuur in en nabij de stad.
Wat dat betreft is Almelo helemaal geen verkeerd
voorbeeld. Almelo kent immers de groene longen: vier
inhammen in de bebouwde omgeving, waar het groen
overheerst en de bebouwing beperkt is. De vier longen
zijn: in het noorden Bleskolk, in het oosten de Gravenallee
en het Gravenbos, in het zuiden het Nijreesbos en in het
westen Bellinckhof. Wel wordt er langzaam maar zeker
geknaagd aan de randen van deze longen, waardoor de
longinhoud van Almelo beetje bij beetje minder wordt en
soms een rokershoestje klinkt… Almelo let op uw zaak,
want die groene longen daar mag je trots op zijn! In
welke stad loop je vanaf hartje centrum zo in het groen
rond Huize Almelo en straks natuurlijk het Natuurhus in!
Het zijn niet alleen de groene longen die de aandacht

30

verdienen. Almelo heeft veel water en dat is aantrekkelijk
voor mens, plant en dier. In het hartje van Almelo vind
je zwanenbloemen en dotters, zomaar aan de oevers
van het kanaal Almelo-Nordhorn. Langs de vijver van het
Schelfhorstpark groeien spontaan wilde orchideetjes.
Ook het dierenleven is leuk, de gierzwaluwen van de
binnenstad en de futen in het water, de fraaie weidebeekjuffers langs de Aa.
Met de verenigingen van het Natuurhus willen we meer
aandacht geven aan planten en dieren in de stad, zoals
vleermuizen, korstmossen en beschermde planten. In de
komende afleveringen van het Natuurhusblad zullen de
groene longen en andere natuurrijke plekken in de stad
besproken worden.
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Het begin van
het einde van
salamanders?
Door RAVON, foto: Jelger Herder

De vuursalamander is een prachtige zwart-gele salamander, die in ons land alleen in
Zuid-Limburgse bronbossen voorkomt. Door een nieuw ontdekte, mogelijk exotische
schimmel is de vuursalamander in Nederland nagenoeg uitgestorven. De schimmel heet
Batrachochytrium salamandrivorans (salamandrivorans betekent salamander-etende) en
veroorzaakt de ziekte chytridiomycose.
In 2008 werden dode vuursalamanders gevonden, op
zich niet bijzonder, want ook vuursalamanders hebben
niet het eeuwige leven. Twee jaar later meldden waarnemers echter wel heel veel dode dieren, en tegelijkertijd
zagen ze nauwelijks nog levende dieren. Langdurig en
intensief onderzoek bracht in 2013 aan het licht dat het
een nieuwe schimmel is. Waar deze vandaan komt en
hoe die hier is gekomen, is nog onduidelijk. Wel duidelijk
is, dat de schimmel nu ook slachtoffers over de grens
maakt. In België zijn recent twee gevallen ontdekt en ook
daar zijn massaal dode vuursalamanders gevonden.
Of deze schimmel ook gevaarlijk is voor andere amfibieën
is nog onderdeel van lopend onderzoek. Dit is zeker niet
onwaarschijnlijk. Als de schimmel zich verder verspreidt,
kan dit dus desastreuze consequenties hebben voor salamanders in Europa, en mogelijk zelfs wereldwijd.
Als natuurliefhebber maak je waarschijnlijk graag lange
wandelingen door ongerepte natuurgebieden. Op deze
manier kun je op twee manieren bijdragen aan B. salamandrivorans. Aan de ene kant kun je het verspreiden
van de ene naar de andere locatie, aan de andere
kant ben je de essentiële ‘ogen in het veld’ om opvallende amfibieënsterfte op te merken en door te geven.
Wandelingen, vakanties en bijzondere vondsten worden
tegenwoordig veelvuldig gedeeld op de sociale media.
Zie je dat iemand melding maakt van dode amfibieën,
vraag dan of ze contact met RAVON opnemen!

Wil je voorkomen dat je deze, en misschien ook wel
andere, ziekteverwekkers meeneemt naar het volgende
wandel- of fietsgebied, zorg er dan voor dat je schoenen
of fietsbanden goed gedroogd zijn voor je verder gaat.
Laat ze het liefst een nacht staan, zonder modder, zodat
ook het profiel goed kan drogen. Ga niet onnodig van de
paden af, minimaliseer het gebruik van een schepnetje
en laat ook dat goed drogen voor je naar de volgende
plek gaat.
Meer informatie? Annemarieke Spitzen via
a.spitzen@ravon.nl of twitter: @RAVON).
Kijk ook op www.ravon.nl en
www.sosvuursalamander.nl.
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Vrienden van Natuurhus Almelo
Vrienden van Natuurhus Almelo

Gouden vrienden van
Natuurhus Almelo
-

Accountantskantoor Wansink & partner
BJZ.nu bestemmingsplannen
Gemeente Almelo
Huize Almelo
Kees Smit Tuinmeubelen
Mentink Advies
Netwerkschool ROC van Twente
Provincie Overijssel
Rabobank Noord Twente
Saxion HBO Bouwkunde
Stichting Almelo Parkstad
Stichting Plattelands Ontwikkeling Almelo
Trivium Meulenbelt Zorg
VanMarleWitbreuk BV
Voskamp Zonnepanelen
Waterschap Vechtstromen
Woningstichting Beter Wonen
Woningstichting St Joseph

Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus?
Meld u aan via www.natuurhusalmelo.nl/vrienden.
Wie werken mee aan Natuurhus Almelo? Kijk op
www.natuurhusalmelo.nl > organisatie voor
meer informatie over het bestuur en de verschillende
betrokken werkgroepen.
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-

Aannemersbedrijf J. ter Horst
Aermast Holland BV
AOC
Asito
Bartels Ingenieurs
Benadvido
Benchmark electronics
Bibliotheek Almelo
Bleekkerk
BLM Architecten BNA –
Bouwmeester Vastgoed
Brusse & Masselink Advocaten
Cogas Duurzaam
Duurzaam Netwerk Almelo
Engberink Technische Installaties
Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf B.V.
GGD
Giesen architektuur
Groen Links
Han’s Natuurvoeding
Hegeman Bouw
Hof 88
Indiëcomité
Installateur Van Kooten
Kinderopvang De Cirkel
Lions
Löwik Installatietechniek
Nielz (horeca-partner)
Notariskantoor Bolding
Pilkington glas
Regio Twente
Schröder Bouw Management
Scoop
Sensata
Sesamacademie
Slingerbeurs
Soweco
Stichting De Klup Twente
Stichting Pioneering
StraC Communicatieadvies
Studio WDG
Subsidie-adviesbureau Considium
Twente Milieu
UT Twente
Wetenschapswinkel
VAC Almelo
Vereniging Vakopleiding Bouwberoepen Almelo
en omstreken
Weidevogel Reclameproducties
Weppster
Wessels Print en Sign
Woningstichting Mijande
ZorgAccent (Woonzorgcentrum De Hofkamp)

Natuurhus Almelo | November 2014

Zakelijke vrienden van Natuurhus Almelo
Sinds de start in 2011 benaderen we zakelijke relaties om
dit burgerinitiatief te steunen. Dit heeft geleid tot zeer
veel vrienden en daardoor tot een levensvatbaar Natuurhus-project. Als ondernemer kunt u gebruik maken van
een aantrekkelijk sponsorpakket voor uw organisatie.
De kosten zijn minimaal € 100,- per jaar (exclusief BTW)
en zijn fiscaal aftrekbaar.

Advertenties
Wilt u een advertentie plaatsen en op die manier
bijdragen aan de realisatie van het Natuurhusblad
Almelo? Dat kan! Stuur uw advertentie naar
info@natuurhusalmelo.nl onder vermelding van Advertenties Natuurhusblad Almelo.
-

advertentie 1/1 pagina:
advertentie ½ pagina:
advertentie ¼ pagina:
advertorial 1/1 pagina:
advertorial ½ pagina:

€ 480 per jaar (achterzijde € 960)
€ 240 per jaar (achterzijde € 480)
€ 120 per jaar
€ 240 per keer
€ 120 per keer

De oplage van het Natuurhusblad Almelo is 900 exemplaren en verschijnt 4 x per jaar. Aanleveren van kopij of
een advertentie voor een uitgave kan via info@natuurhusalmelo.nl. U kunt uw advertentie of logo in PDF of
als JPEG aanleveren.
De Stichting Natuurhus Almelo behoudt zich het recht
voor advertenties of advertorials niet te plaatsen,
wanneer er gebrek aan ruimte is of wanneer zij van
mening is dat de inhoud niet strookt met de doelstellingen van de stichting en/of de deelnemende verenigingen.
Meer informatie over (gouden) vriend zijn, adverteren,
relatiegeschenken, kerstpakketten en giften? Neem
contact op via info@natuurhusalmelo.nl.

Niet weggooien
Heeft u het Natuurhusblad Almelo gelezen?
Gooi het niet weg, maar leg het bijvoorbeeld in de
wachtkamer van uw huisarts of therapeut of in de huiskamer van een sportvereniging, wijkcentrum
of bibliotheek. Zo hebben meer mensen leesplezier! Alvast bedankt voor uw medewerking!

Natuurhus Almelo | November 2014

33

Over magazine
Natuurhus Almelo
De verenigingen AstronA, Bijenvereniging ´t Iemenschoer, IVN, Groei & Bloei, KNNV en Nivon
hebben op 4 juli 2013 de Stichting Natuurhus Almelo opgericht, de bestuurders komen uit
de verenigingen en deze Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
“Wij werken samen om bewustwording te creëren en het publiek te interesseren voor natuur, cultuur,
milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn.”

Het Magazine Natuurhus Almelo is een gezamenlijke uitgave van:
AstronA
AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) is
een werkgroep, bestaande uit vijf enthousiaste amateur-astronomen die met behulp
van telescopen, lezingen en lessen de
interesse in en kennis van sterrenkunde willen delen met
jong en oud in en om Almelo.
Als u lid bent, kunt u deelnemen aan de activiteiten van
de werkgroep. Kosten: Leden € 17,50 per jaar.
Lees meer op www.astrona.nl

Imkersvereniging ´t Iemenschoer
’t Iemenschoer is de imkersvereniging
van Almelo en omstreken. Hoofddoel van
onze vereniging is het bevorderen van
de bijenteelt. Alle activiteiten zijn daarop
gericht. Zo zorgen we dat imkers elkaar
onderling helpen. Nieuwe imkers krijgen het eerste jaar
een begeleidende coach en een eerste klein volkje. Ook
presenteren we het bijenhouden op scholen en andere
verenigingen.
Daarnaast brengen we het bijenhouden onder de
aandacht bij het grote publiek, bijvoorbeeld bij de oogstmarkt. We organiseren een imkerzwermdag, een honingkeuring, praatavonden en leden kunnen lezingen volgen
over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het bijenhouden. Als imkersvereniging hopen we met het nieuwe
Natuurhus deze zaken beter vorm te kunnen geven.
Als u lid bent, ontvangt u 8 keer per jaar het tijdschrift
‘Bijen houden’. Als u een cursus Bijen houden volgt, krijgt
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u van de vereniging vervolgens uw eerste bijenvolk en
een mentor die u begeleidt. Kosten: Leden € 68,- per
jaar, steunlid € 10,-.

Instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid (IVN)
Het IVN afdeling Almelo, is een vereniging
van vrijwilligers en beroepskrachten die
streeft naar meer natuur en een betere
kwaliteit van het milieu. Verspreid over
Nederland heeft het IVN ruim 180 afdelingen. Meer dan
19.000 leden zetten zich actief in voor natuur en milieu
door middel van voorlichting en educatie.
IVN organiseert activiteiten voor jong en oud. Als u lid
bent, ontvangt u tevens ieder kwartaal het tijdschrift
‘Mens & Natuur’. Kosten: Leden € 17,50 per jaar, jeugdleden tot 18 jaar € 10, huisgenootleden € 7,50.

Groei en Bloei Almelo en omstreken
Groei & Bloei is een landelijke
vereniging met door het hele
land 147 afdelingen. De afdeling
Almelo e.o. heeft leden in en rond Almelo, van Vasse tot
Wierden en van Vroomshoop tot Zenderen.
Groei & Bloei maakt mensen bewust en enthousiast voor
een groene omgeving in en rondom hun huis en in de
natuur in het algemeen. Bomen, struiken, vaste planten,
gazons, parken, moestuinen en de natuur zijn namelijk
onmisbaar voor een goede leefomgeving.
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Almelo e.o. organiseert informatieavonden, excursies,
plantenruil, cursussen, workshops, open tuinenweekend
en buitenlandse tuinenreizen.
Als u lid bent, ontvangt u maandelijks het tijdschrift
‘Groei & Bloei’ en korting op de toegangsprijs voor
(landelijke) groene evenementen. U kunt deelnemen aan
excurises/reizen naar prachtige tuinen die alleen voor
Groei & Bloei open gaan en gratis gebruik maken van de
Groei & Bloei adviesdienst. Kosten: Leden € 68,95 per
jaar.

Als u lid bent, ontvangt u ieder kwartaal het tijdschrift
‘Natura’ en forse kortingen op boeken uit de eigen
KNNV uitgeverij. Landelijk zijn er gespecialiseerde natuurwerkgroepen, kampen en reizen waaraan u mee kunt
doen. Kosten: Leden € 25,- per jaar, jeugdleden € 10,-,
huisgenootleden € 10,- per 1/1/2015.
Meer informatie? Neem contact op met secretaris@
twenthe.knnv.nl of kijk op www.knnv.nl/twenthe

Nivon

Lees meer op www.almelo.groei.nl

KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke
vereniging voor veldbiologie die actief
in en met de natuur bezig wil zijn: met
natuurbeleving, met natuurstudie én met
natuurbescherming. De vereniging biedt leden de kans
om gezamenlijk van de natuur te genieten door haar te
bestuderen en te beschermen. Belangstelling voor de
natuur en kennis van de natuur gaan hand in hand. Jong
en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen als liefhebbers, die meer willen weten, zijn er te vinden. Want
iedere natuurliefhebber brengt eigen kennis of vaardigheden mee.
De KNNV heeft belangstelling voor allerlei onderwerpen.
Jaarlijks worden tal van wisselende activiteiten georganiseerd zoals planten-, vogel- en paddenstoelenexcursies,
lezingen, dia- en filmavonden en er is ook een inventarisatiewerkgroep actief. In Almelo is al meer dan 100 jaar
een afdeling van KNNV gevestigd. De eerste in Twente,
vandaar nog steeds de naam ‘Twenthe’.

Nivon Almelo e.o. is een afdeling van het
Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Nivon) en
bestaat in 2014 90 jaar. Nivon Almelo is
actief in Almelo, Hellendoorn, Twenterand en Wierden.
De leden van Nivon Almelo kunnen meedoen aan allerlei
activiteiten, die altijd wel iets te maken hebben met
natuur en/of cultuur. In de Smetanastraat bevindt zich
het Nivonnus waar je cursussen kunt volgen en waar de
algemene Nivonbijeenkomsten zijn. De mensen gaan
met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, gericht op
kennis delen.
Het Nivon is er voor iedereen die zichzelf en anderen wil
versterken in de zoektocht naar een eerlijke en groene
toekomst. Als u lid bent, ontvangt u ieder kwartaal het
tijdschrift ‘Toorts’ en korting op verblijf in NIVON- accommodaties in binnen- en buitenland (zoals natuurvriendenhuizen). Kosten: Leden € 39,- per jaar.
Meer informatie? Kijk ook op www.nivon.nl

Natuurhus zoekt vrijwilligers
		
Doe mee!
Zoals u ongetwijfeld zult weten, beschikt de Natuurhusorganisatie niet over beroepskrachten, maar
uitsluitend over vrijwilligers en externe partijen die ons
steunen. De vrijwilligers zijn op vele gebieden actief,
waarbij gedacht kan worden aan facilitaire en educatieve
taken, maar ook taken op het bouwkundige en groene
vlak.

We liggen goed op koers. Dat is vooral te danken aan
iedereen die een bijdrage levert aan dit fantastische
project! Dit Natuurhus zal een enorme meerwaarde
hebben voor de stad Almelo en voor de regio.
Als u mee wilt werken als vrijwilliger aan de realisatie
van dit prachtige plan, meld u zich dan nu aan via
info@natuurhusalmelo.nl.
Meer informatie? Kijk op www.natuurhusalmelo.nl.
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spelen
is ook
leren
Twentepoort Oost 10, 7609 RG Almelo

Je kind centraal
kinderdagverblijf
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tel. 0546 545 070

www.kovdecirkel.nl

31
buitenschoolse opvang gastouderopvang
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