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Compliment voor samenwerking
Op 6 maart 2019 zijn we gestart met de aanleg van onze
buurtmoestuin. De lantaarnpalen en leidingen moesten
eerst worden verwijderd. Dat is nu gebeurd en zo kon
een ploeg trouwe vrijwilligers aan de slag om de ingekuilde struiken te verplaatsen en opnieuw in te kuilen.
Aan het eind van de ochtend vereerden de Commissaris
van de Koning Andries Heidema en watergraaf Stefan
Kuks (waterschap Vechtstromen) ons met een bezoek .
Zij waren erg positief over de ontwikkeling van “onze
groene beweging” in Almelo. Begin maart gaat onze
topvrijwilliger Jan Haarhuis met zijn kraan de grond diep
omzetten, zodat het water in de moestuin goed weg
kan. Vervolgens kan onder het toeziend oog van vele
Almelose raadsleden, gestart worden met het plaatsen
van de omheining, om te voorkomen dat de konijnen er
met de jonge aanplant van door gaan.

Mini Eshuis, Natuurhus Almelo

Nieuwsbrief
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief van de
Stichting Natuurhus Almelo.
Aanmelden kan via secretaris@natuurhusalmelo.nl.
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Lid worden?
Aanmelden of afmelden kan via de ledenadministratie van
uw vereniging:
- AstronA: info@astrona.nl
- Groei & Bloei: info@almelo.groei.nl
- ’t Iemenschoer: info@iemenschoeralmelo.nl
- IVN: secretariaat.ivn.almelo@gmail.com
- KNNV: secretaris@twenthe.knnv.nl
- NIVON: info@nivonalmelo.nl

Contactgegevens Natuurhus Almelo:
Natuurhus, Deldensestraat 205, 7601 RT Almelo
Geopend op maandag, dinsdag en woensdag van
13.00 - 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar tijdens
openingstijden: 0546 451 483
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Foto’s en artikelen voor het Natuurhus blad:
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Aanmelden van vrijwilligers:

vrijwilliger@natuurhusalmelo.nl

Natuur- en milieueducatie scholen:
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scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Adreswijzigingen en aanmeldingen vrienden:
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Vrijwilligers zijn ons goud

Alleen ga je sneller,
samen kom je verder

In Kenia zeggen ze: “Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je
ver komen, ga samen.” Met alle partijen samen zullen
we erin slagen om het Doepark te transformeren tot een
fantastische plek voor kinderen, inwoners van Almelo en
ver daarbuiten en er een kloppend hart voor natuur- en
milieu-educatie maken.
Maar dat kan niet zonder de hulp van onze vrijwilligers.
Zij zetten zich overigens niet alleen in voor het park,
maar in tal van werkgroepen. Zij zijn vaak op de achtergrond, maar in werkelijkheid zijn zij het fundament voor
onze stichting. We zijn deze groeiende groep dankbaar
voor hun inzet.

Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo
Laatst sprak iemand z’n verbazing uit over het feit dat we, als Stichting Natuurhus Almelo, zoveel
geduld hadden met het toch lange traject waarin we beland zijn. Ik zei daarop, dat we niet
DIPPEN (denken in problemen), maar DIMMEN (denken in mogelijkheden). We hadden het park
aan kunnen leggen met de huidige beekloop, de wandel- en fietspaden en mooi groen, maar we
kozen ervoor om meer mogelijkheden te onderzoeken.
Zo willen we graag een buurtmoestuin realiseren. Een
fantastische mogelijkheid om de buurt bij onze plannen
te betrekken. Een beleef- en beweegtuin in het oostelijk
deel. Een vorm van sociale beleving, waar we helemaal
warm voor lopen.
Ook willen we een Tiny Forest in de hoek bij de brug
opzetten. Een onverwachte mogelijkheid om kinderen
in een ‘buitenlokaal’ wat te leren over de Nederlandse
natuur en waar buurtbewoners elkaar op een prettige en
gezonde plek kunnen ontmoeten. En ten slotte hebben
we onze zinnen gezet op het natuurlijker maken van de
Aa. Met een kano-aanlegsteiger ontstaat er meer reuring
in het Doepark.
Inmiddels loopt politiek Almelo ook steeds warmer voor
onze ambities. We hopen dat het College van B&W
dit jaar concrete besluiten neemt over met name het
te bouwen paviljoen. De zes partners van de Stichting
Natuurhus zijn daarover zeer enthousiast.

Wat doen we in 2019?

moment dat we het paviljoen in gebruik nemen niet voor
verrassingen komen te staan. Daarnaast is een eerste
stap gezet om te komen tot bestuurlijke vernieuwing,
waarbij professionaliteit en kwaliteit voorop staat. Dat
doen we onder de deskundige begeleiding van Henk
Meijerink.

Dit jaar werken we aan een aanpassing van de Aa. Er
komen meer natuurlijke oevers, een kano-aanlegsteiger
en een bleek, dat is een kort gemaaide grasweide, waar
vroeger linnen werd gebleekt. Verder zal de buurtmoestuin worden ontwikkeld, waar onze vrijwilligers onder
leiding van Martin Mulder (Parkstad Almelo) al volop mee
bezig zijn geweest. We blijven met Zorgaccent overleggen over de aansluiting met hun zorgcentrum en onze
ideeën over de beleef- en beweegtuin.
We hopen dat onze projectgroep paviljoen de meeste
vooruitgang boekt en daar heb ik alle vertrouwen in.
De projectleider Harrie Wijermars wordt gesteund door
een professioneel team dat voortvarend is in het ontwikkelen van de projectplannen. Op de achtergrond werkt
het bestuur aan een goede infrastructuur om op het
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Mooi compliment
voor Doepark

Bodemvondsten
		
in het Hagenpark
Albert Eshuis, IVN Almelo

Nathalie Gerritsen, Natuurhus Almelo
Op complimentendag, vrijdag 1 maart, heeft Doepark de Hagen een mooi compliment gekregen
van waterschapspartij Water Natuurlijk. Volgens de waterschapspartij is het Doepark nu al een
bron van inspiratie voor andere steden. Nettie Aarnink, lijsttrekker van Water Natuurlijk Vechtstromen, benadrukte dat het een logische keuze om dit prachtige project in het zonnetje te
zetten. “Het project van Stichting Natuurhus Almelo sluit helemaal aan op de vier thema’s waar
wij op inzetten: groen, gezond, genieten en gezamenlijk. Meer blauw en groen in de stad is
precies wat wij graag zien. Stromend water in de stad is niet alleen goed voor de biodiversiteit,
het geeft ook verkoeling bij hoge temperaturen en brengt allerlei mensen bijeen.”
Enkele andere punten waarvoor de stichting het compliment heeft gekregen zijn; de verbinding tussen de zes
groene verenigingen (NIVON, KNVV, ’t Iemenschoer, IVN,
AstronA en Groei & Bloei), de inzet van talrijke vrijwilligers rondom duurzaamheid en milieu en de manier
waarop expertise, talenten en vaardigheden worden
betrokken bij de aanleg van het Doepark en de bouw
van het paviljoen.

Na deze zee van complimenten nam Hans Oude
Luttikhuis, de voorzitter van
SNA, een oorkonde en een
kunstwerk van een blauwgroene libelle in ontvangst.
Het keramieken beeld is
gemaakt door Myrte van
Dijk uit Emmen. De blauwgroene libelle symboliseert
de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in
en om ons water.
Voor Water Natuurlijk Vechtstromen was complimentendag ook de aftrap van de campagne voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart. Een groot aantal
van de kandidaten was bij deze aftrap bijeenkomst
aanwezig, waaronder Martijn Rijsdijk uit Bornerbroek
en Martin Mulder, Marinus Trommel, Ton de Bruijn en
Nuray Bossink-Tuna uit Almelo. De waterschapspartij zet
zich in voor natuur, landschap en recreatie. Vandaar ook
dat ze complimentendag aangrijpen om waardering te
schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het
gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer.
Eén van de kandidaten van Water Natuurlijk, Martin
Mulder, is betrokken bij de aanleg van het Doepark.
Hij heeft het plan voor het park gemaakt en stuurt de
vrijwilligers aan die op woensdag- en zaterdagmorgen in
het park aan het werk zijn. “Ik streef naar een goed leefbare stad met schone en stromende stadswaterlopen en
-vijvers, om hittestress en overstromingen door klimaatverandering op te vangen,” vertelt Martin Mulder. En
met het Doepark is Almelo op de goede weg. Want het
park zal de stadshabitat verbeteren, een habitat waarin
mensen, planten en dieren prettig kunnen samenleven!
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Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden in het Hagenpark is archeologisch onderzoek
gedaan. In april 2013 verrichtte archeoloog Eric van der Kuijl een verkennend onderzoek. Er
werden enkele sleufputten gegraven en daarbij kwam niet veel naar boven: weinig scherven en
een plaggendek. Dat laatste duidt erop dat er ooit akkerland is geweest. De mooiste vondst was
een houten beschoeiing van een kolk.
werkingsovereenkomst is ontstaan tussen het IVN en de
AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland).
Er zijn al diverse IVN-afdelingen die daar mee bezig zijn.

Overzicht vondsten Hagenpark
In totaal zijn 161 voorwerpen gevonden:

Het Hagenpark was ooit een waterrijk gebied met
weilandjes, die deels als blekerij van linnen werden
gebruikt. Het is bekend dat er ook een windzaagmolen
heeft gestaan. Daar werden geen resten van gevonden,
misschien is er meer succes als het Paviljoen wordt
gebouwd.

Aantal
42		
25		
30		
8			
3			
2			
41		
8			
2			

Vondsten
Roodbakkend geglazuurd aardewerk
Witbakkend geglazuurd aardewerk
Industrieel geglazuurd aardewerk
Steengoed
Bot
Muurtegel
Kleipijp ketel 5, steel 36
Glas: delen fles 2; delen ruit 5; onbekend 1
Metaal

Inmiddels is het Hagenpark al behoorlijk veranderd door
onder andere de aanleg van een waterspeelplaats die
geweldig in een behoefte voorziet. Ook zijn veel vrijwilligers bezig met het groen. Mede dankzij hen komen
toch vrij veel scherven, potjes, pijpenkoppen en overig
materiaal tevoorschijn. Zelf ben ik als amateur archeoloog vaak wezen kijken en met succes.
De bodemvondsten van Eric van der Kuijl zijn naar het
Depot in Deventer gebracht, de overige vondsten zijn in
het Stadsmuseum opgeslagen. Het zou mooi zijn als een
deel daarvan in het toekomstige Paviljoen zou worden
tentoongesteld.

Samenwerking met AWN
Als belangstellende voor de natuur is het belangrijk dat
je interesse hebt voor de bodem waarop we leven. Hoe is
die ontstaan en wat komt er uit tevoorschijn? Het is dan
ook verheugend dat binnen het landelijk IVN een samenNatuurhus Almelo | Maart 2019
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Groene snuffelstage

IVN in beweging
Pip ten Velde (14 jaar)

Heleen Eshuis, IVN Almelo

Vanuit mijn school, de Canisius in Almelo, moeten we in 3 HAVO 25 uur maatschappelijke stage
vervullen bij een organisatie. Een maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage
te laten leveren aan de samenleving. Als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een sportvereniging, kinderboerderij, een kringloopwinkel of de voedselbank maken we kennis met vrijwilligerswerk en
vrijwilligersorganisaties. Ook mochten we zelf een organisatie benaderen.

Nadat ik afgelopen jaar intensief en met veel plezier heb mogen werken aan de realisatie van
de waterspeelplek in het Doepark, verschuift mijn focus dit jaar naar het IVN. We hebben ondertussen al mooie stappen gezet met elkaar. Dit heeft onder andere geresulteerd in de aanstelling
van een educatief medewerker. Een belangrijke stap voor de natuur- en milieueducatie in de stad
Almelo, en met name voor kinderen tot 12 jaar.

Ik houd van mensen en uitdagingen en vond het leuk
om iets anders te doen dan de standaard stageadressen.
Omdat ik het altijd leuk vond te helpen met natuureducatie bij ons thuis, heb ik Eric van Veluwen gevraagd of
ik voor ‘de groene loper’ iets kon betekenen. Gelukkig
mocht het en kon Eric wel wat hulp gebruiken.

Nationale burendag
In september heb ik geholpen bij de Nationale burendag.
We hebben bloembollen uitgedeeld in de buurt en een
koffiemoment met de buren georganiseerd. Daarna
gingen we samen de bloembollen planten en mocht ik
de groepsfoto maken. Een mooie dag.

Nacht van de Nacht
Daarna mocht ik ‘de Nacht van de Nacht’ op 27 september
helpen organiseren. Boodschappen halen, gemeente
gebeld of ze de straatlantaarns tijdelijk wilden doven
in de buurt. Dat was een hele stap en even afwachten
of dat ging lukken, maar we kregen de medewerking
en dat was heel fijn en leverde een goed gevoel op. De
schuur heb ik schoongemaakt, zodat de mensen schoon
en droog binnen konden staan. Rond 21.00 uur kwam
de maan als een vuurbal aan de hemel en mocht ik een
welkomstwoordje doen om de avond als het ware te
openen. Dat was best spannend. Praten voor een groep
mensen terwijl je niet weet wie er komt en wat je precies
moet zeggen. Een hele overwinning van mezelf en
achteraf viel dat praatje best mee. Het was eigenlijk wel
leuk.

Lezing over voedselbossen
De derde activiteit waarbij ik mocht helpen, was de
lezing over Voedselbossen bij het Zone-college in Almelo
op 17 november. Ik mocht de gasten voorzien van koffie
en thee, en na de lezing mocht ik rond met hapjes en
konden de mensen een drankje nemen. Na de lezing
werden ideeën en voorstellen uitgewisseld. De deelnemers hebben deze op papier gezet op een flip-over vel
als een soort van vraag en aanbod spel. Thuis heb ik nog
een middag gewerkt aan het uitzoeken en ordenen van
vraag en aanbod, zodat het kon worden teruggekoppeld
naar de gasten van de lezing.

Ervaring rijker
Het is leuk om iets anders te doen dan de anderen. Ik
ben blij dat ik de kans gekregen heb mijn maatschappelijke stage via het project de groene loper uit te mogen
voeren. Heb leuke mensen ontmoet en al dingen gedaan
waar ik anders op deze leeftijd nooit voor in aanmerking
zou komen. Een echte aanrader voor andere leerlingen
en een dankjewel aan mijn stagebegeleider Eric van
Veluwen.
Er staat nog een activiteit te wachten, een minibushcraftdag voor echte Robinson’s. Deze dag wordt waarschijnlijk in de zomervakantie georganiseerd. Ik heb er
heel veel zin in.

Nadat de mannen van Astrona een hele interessante
demonstratie hadden gegeven en de deelnemers terug
waren van de wandeling met Martin Mulder, konden de
mensen binnen of buiten bij het vuur nog even napraten.
We hadden lekkere hapjes gemaakt van biologische
producten. Het zag er wat vreemd uit, maar het was heel
lekker. Soms moet je gewoon nieuwe dingen proberen
en dat deden de meeste mensen ook. Ik had nog een
spel voorbereid voor bij het kampvuur. Daar hebben we
met een paar kinderen nog veel plezier aan beleefd.
Deze avond heb ik echt heel mooi gevonden.
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IVN richt zich dit jaar onder meer op de tentoonstelling.
Deze wordt gehouden in het Stadsmuseum Almelo,
waar we ontzettend blij mee zijn. Wat een mooie
uitstraling heeft deze plek! Een ander mooi project dat
op dit moment loopt, zijn de 500 nestkasten die het
IVN timmert voor de stad Almelo. Door het gebrek aan
biodiversiteit in de stad, is er steeds minder voedsel voor
bijvoorbeeld vogels. Hierdoor kunnen plagen ontstaan,
zoals de processierups en buxusmot. Door het gebruik
van nestkasten en het verhogen van biodiversiteit in
de onderbegroeiing, proberen we het aantal mezen te
verhogen en het aantal processierupsen te verminderen.
Gerrit Bruggeman zet samen met vele vrijwilligers de
nestkasten in elkaar.

Inventarisatie behoefte
IVN bezoekt dit jaar alle basisscholen en de kinderopvang. We onderzoeken welke behoefte er ligt, zodat we
daar goed op in kunnen spelen met onze tentoonstelling,

de onderwerpen van de leskisten, de cursus voor de
natuurouders en bijvoorbeeld de wensen voor een groen
schoolplein. De groene schoolpleinen worden mede
gemaakt door bijdragen van de provincie Overijssel en de
gemeente Almelo. Het IVN kan de scholen goed begeleiden bij de realisatie van zo’n groen schoolplein.

Verhuizing Scharrelkids
Tot slot gaan we met de Scharrelkids verhuizen!
De groepsgrootte op zondag past niet meer in het tijdelijke Natuurhus en we hebben een hele fijne locatie in de
natuur gevonden, namelijk bij de scouting! Iets verderop
aan de Deldensestraat 248 (Buitencentrum de Horst).
De samenwerking met de scouting past binnen de visie
van het IVN en intensiveren we in de toekomst.
TIP! De tentoonstelling is van mei tot eind augustus.
Komt allen op de opening of bezoek de tentoonstelling
op een ander moment met je (klein)kind.

Educatief medewerker
Marieke van den Brink, IVN Almelo
Sinds januari ben ik als educatief medewerker bij IVN Almelo aangesteld voor 16 uur per week.
Ik houd me onder meer bezig met de tentoonstelling die in mei tot augustus te zien is in het
Stadsmuseum van Almelo. Daarnaast ga ik de contacten met het basisonderwijs en de kinder
opvang intensiveren en onderzoeken waar de behoefte ligt op het gebied van natuur en
milieueducatie en hoe we daarop kunnen aansluiten. Verder houd ik me bezig met het nestkastenproject en ga ik de leskisten bekijken.

Marieke van den Brink
is 38 jaar, moeder van
vier kinderen en woont
in Ootmarsum

Ik hou van de natuur. Van het kleinste plantje tot aan
het grootste dier. Samen met mijn man, vier kinderen en
onze hond zijn we dan ook veel buiten. Ik ben opgegroeid in de natuur en heb als kind vele mooie natuurervaringen opgedaan die erg waardevol zijn geweest in
mijn leven. Dat gun ik ieder kind en is mijn drijfveer
voor IVN Almelo. Sporen zoeken, vogels spotten of op
ontdekkingstocht in een Duits bos. Natuur en mens
verbinden. Ik kijk ernaar uit iedereen te ontmoeten de
komende tijd!

Natuurhus Almelo | Maart 2019
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Nieuw in onze
Groene Bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo
Als naar buiten gaan niet meer mogelijk is, kunt u de
natuur naar binnen halen. Wat u dan zou kunnen doen
wordt volop belicht. Achterin het boek staan aandachtspunten voor verzorgers, vrijwilligers en familie om goed
voorbereid al deze activiteiten succesvol te kunnen laten
verlopen. Tevens bevat het boek diverse zoekkaarten om
vele, misschien onbekende planten en dieren te determineren. Het boek heeft een hele prettige bladspiegel en
korte teksten zijn afgewisseld met prachtige illustraties.
Een echte aanrader!

Weidevogels
Auteur: Astrid Kant

Lentefair in Beeklustpark
Annelieke Huurneman, Groei & Bloei
Op zaterdag 11 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur organiseert Groei & Bloei afdeling Almelo en
omstreken voor de zesde keer een Lentefair in het Beeklustpark in Almelo. De Lentefair is een
kleinschalige markt voor iedereen die van het buitengebeuren houdt. Entree is gratis.
De bezoeker die het prachtige park inloopt, kan genieten
van een divers aanbod aan tuinplanten. Er zijn kramen
met vaste planten en eenjarige planten, grassen, fruitbomen, struiken en kruiden. De bloemschikgroep heeft
zich ingezet om schitterende creaties te maken die voor
een klein prijsje te koop zijn.

Ook zijn er ijsjes te koop en voor de koepel in het park
is een gezellig terras met muziek. We houden een kleine
verloting om de kosten te drukken.
Vele vrijwilligers zetten zich in om dit buitengebeuren tot
een succes te maken. U bent van harte welkom.
We hopen op een mooie dag!

Naast het aanbod aan tuinplanten, zijn er gereedschappen te koop. Daarnaast vindt u er kunst en kunstnijverheid, producten van glas, keramiek en wilgentenen, maar
ook brocante, kaarten, tassen, honing en jam. Verder is
informatie beschikbaar over het buitenblad Naober.
Er is een tuinarchitect aanwezig, die is aangesloten bij de
Wilde Weelde en voor het eerst is er een tweedehands
tuinboekenkraam op de lentefair.
Hier kunt u voor een klein prijsje een prachtig tuin/plantenboek bemachtigen. Kinderen kunnen nagels lakken
en zich laten schminken voor een klein prijsje.

Datum: 11 mei 2019
Tijd: 11.00 - 16.00 uur
Locatie: Beeklustpark, Ledeboerslaan 3 in Almelo
(parkeren bij het Vincent van Gogh plein)

Stichting Natuurhus is aanwezig om te laten zien hoe het
Doepark vorm krijgt. De bijenvereniging ’t Iemenschoer
staat op de lentefair met een eigen stand. Zij geven voorlichting over bijen en verkopen honing.
De inwendige mens komt ook aan zijn trekken!
Groei & Bloei heeft een koffie- en theekraam waar een
lekker stukje gebak te koop is.
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Alle ouderen naar buiten!
De natuur als groen medicijn
Auteur: Jasper de Ruiter en Marieke
Dijksman in samenwerking met IVN
Wist u dat 1 op de 4 ouderen in instellingen helemaal
niet buiten komt en dat van de thuiswonende ouderen
meer dan de helft slechts één keer per week naar buiten
gaat? En dat terwijl de natuur een belangrijke, positieve invloed op onze gezondheid en kwaliteit van leven
heeft! Buiten zijn vermindert stress, pijn, eetproblemen,
depressies en slaapproblemen. Het verbetert je humeur,
zelfbeeld en tevredenheid. De auteurs willen met dit
natuurdoeboek het naar buiten gaan bevorderen. Het
bevat handvatten voor verzorgers, mantelzorgers, vrijwilligers, kinderen van ouderen en ouderen zelf om samen
de natuur te beleven, te ontdekken en in beweging te
komen, herinneringen op te halen en te stimuleren.

Weidevogels horen bij het Nederlandse landschap. De
aantallen en soorten nemen helaas drastisch af. Hier is
nog veel te winnen door goed beheer van de broedgebieden. Dat start met kennis over de leefwijze van deze
bijzondere vogels.
In dit prachtige naslagwerk licht Astrid Kant een tipje
van de sluier op. Ze bestudeert deze vogels al meer dan
20 jaar in haar schuilhutje met haar telelens. Ze heeft ze
beschreven en prachtig in beeld vastgelegd. Het boek
volgt de maanden van het jaar. Dat begint in maart met
de tijd van aankomst tot in juni als de vogels zich weer
opmaken voor vertrek. De auteur beschrijft niet alleen de
bekende weidevogels, zoals de grutto, kievit en scholekster, maar ook de graspieper, kluut, wulp, veldleeuwerik
en de watersnip komen aan bod.

Het boek bevat tips voor buitenactiviteiten, ideeën om de
zintuigen te prikkelen, recepten en knutselvoorbeelden
om leuke creaties van wat gevonden wordt in de natuur
te maken. Een heel leuk onderdeel is ‘Oud ontmoet
jong’, waarin wordt beschreven wat ouderen samen met
kinderen kunnen doen.
Natuurhus Almelo | Maart 2019
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Vanaf eind juli/augustus, in de nazomer, komen er meer
winterbijen ter wereld in het volk. De gemiddelde leeftijd
van een winterbij is 6 maanden. Met deze winterbijen
en voldoende voedsel kan het volk dus de winterperiode
overleven.

Geleidelijk naar elkaar toe kruipen
Hoe kouder het wordt, hoe dichter ze tegen elkaar
aankruipen. Samen, met de koningin in het midden,
vormen ze een bijentros. De koningin wordt door de
bijen die haar omringen lekker warm gehouden. De
energie, honing, zorgt ervoor dat ze voldoende energie
hebben om door beweging van de vleugelspieren
warmte te produceren. De buitenste bijen in de tros
wisselen steeds van plaats met de bijen in de kern. In de
kern is het 14-15 graden en aan de rand ongeveer 10
graden. Door steeds van plaats te wisselen is er warmtecirculatie van binnen naar de buitenzijde van de tros. De
bijen houden de temperatuur op 15 à 25°C in de kast,
ongeacht de buitentemperatuur.

Voedsel
Voldoende voedselvoorraad is voor het bijenvolk een
voorwaarde om de winterperiode te overleven. Want de
bijen verbruiken veel energie om de benodigde warmte
op te wekken. De 14 kg suiker die de bijen als wintervoer krijgen, wordt dan ook nagenoeg helemaal voor
warmte verbruikt. En natuurlijk is er wel eens een dag
met buitentemperaturen boven de 10-11 graden. Dan
zien we de bijen lekker even uitvliegen om vervolgens
snel weer terug te keren naar de kast.

Winter
Nu zijn de winters in Nederland niet zo voorspelbaar,
maar grillig. Zo ervaren we dan ook dat op 18 januari
2019 een heuse koudeperiode opkomt. Terwijl er in de
week daarvoor al de zogenaamde ‘snottebellen’ katjes
van de Hazelaar volop in bloei stonden.

Houden honingbijen
een winterslaap?
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
In het najaar maakt het bijenvolk zich klaar voor de winterperiode. In bolvorm, wintertros, overwinteren ze samen in de bijenkast. Pas als de temperatuur in het voorjaar weer boven de 10-11
graden komt, laten ze zich weer zien en komt het volk weer op gang. Geen winterslaap voor het
volk in wintertros, maar wat dan wel?

12
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Eind 2018 kenmerkte zich immers door zachte temperaturen en imkers constateerden dat de koningin al weer
was begonnen met eitjes leggen. Met de opkomende
koudeperiode zal het een valse start worden en de bijen
zullen de wintertros weer verdichten om de warmte vast
te houden. Zo zullen zij zich steeds weer aanpassen aan
de winterse omstandigheden in ons land. Iets warmer, de
tros losser, iets kouder, de tros dichter.

Startup
Gemiddeld zijn de eerste stapjes naar de start van
een nieuw bijenseizoen te zien in de maand februari.
De wintervoorraad is behoorlijk aangesproken en de
temperatuur nodigt de bijen uit om het eerste stuifmeel
te halen, omdat de koningin weer aan de leg is. In dit
stadium is controle van de voedselvoorraad hard nodig.
Om te constateren of er relatief weinig voer in de kast
zit en bijvoeren nodig is, til ik de kasten aan de achterzijde even op en vergelijk het gewicht. Grote verschillen
geven aan waar bijvoeren gewenst is. Indien nodig kan ik
suikerdeeg boven of onder de wintertros geven.

Gaan!
Langzaam verdwijnen de winterperikelen over de
maanden februari/maart van het toneel. In de loop van
maart begint het echt! De bijen maken zich los uit de
trosvorm om zich aan hun taken te wijden, want de
koningin is vol aan de leg. Bij minimaal 15 graden doe ik
een eerste voorjaarsinspectie. De bodem wordt gereinigd en een check van de voervoorraad is aan de orde.
Een reservevoorraad van enkele ramen voer is prima, de
overige ramen voer kunnen er uit. Het nieuwe seizoen is
begonnen!
Honingbijen houden geen winterslaap, zij zijn altijd ‘zo
bezig als een bij’.

kleding voor een actief buitenleven
heren o.a.

Culture
HV Polo
Alan Red
Cavallaro
Vanguard
PME Legend

dames o.a.

(parkeren kan in de Hagenborgh garage)

Grotestraat 104

Almelo

0546 811411
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Mac
Oska
HV Polo
Cavallaro
Juffrouw Jansen
Aventures des Toiles
www.splitlevel.nl

13

<< Opname vanuit de achtertuin met een 80mm f6 apo
refractor en een Canon 40D dslr camera. Belichting:
160x6minuten - totaal: 16 uur. Dave Mason

Als we omhoog kijken tijdens een heldere avond dan
zien we met het blote oog vrijwel alleen maar sterren.
Toch zit er op veel plaatsen tussen die sterren materie.
Deze materie bestaat uit zogenaamde interstellaire gas
-en stofwolken. Dit zijn de bouwstenen van de sterren en
hun planeten die daar veelal omheen draaien.

E = mc2

De Draaikolknevel
Dave Mason, AstronA
De Draaikolknevel, ook bekend als Messier 51, is een interagerend (op elkaar inwerkende)
spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Jachthonden (Canes Venatici). Het is een mooi
voorbeeld van een sterrenstelsel dat recht van boven gezien wordt en geeft een goed beeld van
de spiraalstructuur in dergelijke stelsels.
M51 dankt zijn naam aan de indrukwekkende spiraalstructuur, zoals te zien is op deze opname. Een ander
kenmerk van dit prachtige sterrenstelsel is zijn begeleidend stelsel NGC 5195. NGC 5195 lijkt verstrengeld met
M51, maar recente onderzoeken hebben uitgewezen
dat dit gezichtsbedrog is. NGC 5195 beweegt namelijk achter M51 door. De afstand tot het sterrenstelsel
bedraagt ongeveer 30 miljoen lichtjaar en M51 heeft een
werkelijke diameter van 124.000 lichtjaar.

In 1994 en 2005 werden supernovae in dit stelsel waargenomen. Een supernova is het verschijnsel waarbij een
ster op spectaculaire wijze explodeert. De uitbarsting is
herkenbaar aan de enorme hoeveelheid licht die hierbij
wordt uitgestraald. De ster vlamt op met de lichtkracht
van honderden miljoenen tot meer dan een miljard
zonnen!
Bronnen: wikipedia en spacepage

Nevels en gaswolken:
geven nevels licht?
Edwin Sarink, AstronA (bron: Wikipedia)
Tijdens de Nacht van de Nacht in oktober 2018, stelde een bezoeker de vraag: “Waardoor
worden nevels verlicht? Geven ze zelf licht?” Het kwam er niet van om een volledig antwoord
te geven op deze goede vraag. Daarom volgt hier een overzicht dat hopelijk wat meer ‘licht’ op
deze materie kan werpen!
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Sterren zetten grote hoeveelheden waterstof om in
helium en hierbij komt energie vrij. Onze zon zet per
seconde 600 miljoen ton waterstof om in 596 miljoen
ton helium. De ontbrekende 4 miljoen ton wordt
omgezet in energie volgens de beroemde formule van
Einstein.
Een waterstofatoom bestaat normaal uit twee deeltjes.
Een proton in de kern en een elektron dat om de kern
heen draait. Het proton heeft een positieve elektrische
lading, terwijl het elektron een even grote negatieve
elektrische lading heeft. Beide elektrische ladingen
heffen elkaar dus op. Een dergelijk waterstofatoom
noemen we neutraal.

Soorten nevels
Emissienevels bestaan uit geïoniseerd gas en stralen
zelf licht uit. De ionisatie ontstaat door de ultraviolette
straling van een hete ster die in de buurt staat. De gloeiende gaswolk wordt een H-II gebied genoemd. Een mooi
voorbeeld hiervan is de Orionnevel (M42). Deze gaswolk
is door iedere telescoop goed te zien.
Reflectienevels zijn nevels die licht reflecteren. Deze
nevels zijn meestal niet met het blote oog te zien.
Bij zeer donkere hemel kunnen we misschien wat nevels
ontwaren in de Plejaden (M45, Zevengesternte).
De nevels reflecteren het licht van het groepje sterren.
De Plejaden zijn makkelijk zonder telescoop te zien in
het sterrenbeeld Stier.
Donkere nevels of absorptienevels zijn stofwolken
die licht blokkeren en zodoende ‘zichtbaar’ worden. Een
bekend voorbeeld is de Paardenkopnevel (Barnard 33) in
het sterrenbeeld Orion. Het licht dat de paardenkopnevel
blokkeert komt van de nevel IC 434.
Deze nevel (H-II gebied) wordt door de ster σ Orionis
geïoniseerd. Een ander voorbeeld, aan de zuidelijke
hemel, is de Kolenzaknevel, nabij het sterrenbeeld
Zuiderkruis.

Een Planetaire nevel is een uitdijende gasschil die door
een bepaald type sterren aan het einde van hun leven
worden uitgestoten. Er is een tussenstadium: protoplanetaire nevel genoemd. In deze nevels is het gas nog
niet geïoniseerd, omdat de centrale ster nog niet heet
genoeg is. In dat stadium zijn het reflectienevels, verlicht
door de centrale ster.
Fraaie voorbeelden van planetaire nevels die goed met
een telescoop waarneembaar zijn, zijn de Halterenevel
(M27) in sterrenbeeld Vosje en de Ringnevel (M57) in
sterrenbeeld Lier.
Wolf-Rayetnevels ontstaan doordat massievere sterren
(Wolf-Rayetsterren) aan het einde van hun leven meestal
eindigen in een supernova (spectaculaire explosie van
een ster). Ook deze sterren stoten gaswolken uit.
De nevels zijn emissienevels die ontstaan uit een sterexplosie. Een mooi voorbeeld is de Sikkelnevel (NGC 6888).
Omdat sterrenstelsels door een telescoop op een nevel
kunnen lijken, worden ze soms ook nevel genoemd. Een
mooi voorbeeld is te zien in het artikel van Dave Mason
over de Draaikolknevel in dit blad.
Tijdens sterrenkijkavonden kunt u emissienevels en
planetaire nevels met eigen ogen zien. De andere nevels
zijn mede door de sterke lichtvervuiling in Nederland
niet zichtbaar. Wel zijn opnames van vrijwel alle soorten
nevels te vinden op www.AstronA.nl/nevels-stelsels.
De Planetaire nevels ontbreken nog, maar daar gaan we
wat aan doen!

Ionisatie

Wanneer een waterstofatoom sterk wordt
verhit, kan het gebeuren dat het elektron
ontsnapt. We spreken dan van ionisatie. Geïoniseerde waterstofatomen bestaan enkel nog
uit losse protonen.
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Bezoek Gardenista
Een bijzondere samensmelting van de groene wereld:
Gardenista. Een groot landelijk tuinevenement bij kasteel
Ophemert. Met prachtige showtuinen, amusement,
bloemschikken, kwekers, activiteiten voor kinderen,
moestuinieren, heerlijke gastronomie en nog veel meer!
Datum: 15 tot en met 19 mei 2019
Tijd:
11.00 – 16.00 uur
Locatie: Kasteel Ophemert
Kijk ook op www.almelo.groei.nl.

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

De zes verenigingen hebben samen een heel gevarieerd en breed activiteitenaanbod voor hun
leden (samen bijna 1.000) en belangstellend publiek.
Zo heeft het NIVON een leeskring en er zijn werkgroepen fotografie, olieverf-schilderen, patchwork/quilten en tekenen/schilderen. In deze groepen staat het gezamenlijk bezig zijn met de
hobby centraal, soms wordt iemand uitgenodigd voor het geven van instructie. Groei & Bloei
organiseert onder andere lezingen over tuinonderwerpen en excursies naar fraaie tuinen.
Het KNNV verricht veel veldonderzoek naar planten en dieren. Bijenvereniging ’t Iemenschoer
geeft informatie over het houden van bijen, AstronA geeft educatie op het gebied van de sterrenkunde en IVN schenkt veel aandacht aan educatie over duurzaamheid, natuur en milieu.
IVN - KNNV excursieprogramma
Als de excursie per auto is, worden de deelnemers (ook de automobilisten) vriendelijk verzocht
zich aan te melden. Bij de dagexcursie lunchpakket en drinken meenemen. Houd ten allen tijde
rekening met het weer en de weersverwachting. Waar nodig: minimaal 24 uur van te voren
aanmelden. Instappen? Carpoolen op basis van het delen van de reiskosten.
Vaste activiteiten van NIVON
Onderstaande binnenshuis-activiteiten vinden plaats in het Nivon-nus, Smetanastraat 55A,
Almelo (Aalderinkshoek):
Maandag 13.30 uur (wekelijks): Olieverfschilderen
Meer informatie via Marjolein Haaksman, 06 46 03 16 14, marjolein.haaksman@live.nl
Dinsdag 13.30 uur (wekelijks): Patchwork en quilten
Meer informatie via Janny Hammink, 0546 81 04 32, henkhamm@hetnet.nl
Diverse keren op donderdag 14.00 uur: Leeskring
Meer informatie via Hannie Snel, 0546 45 97 59, hanniesnel@gmail.com

(Vertrek)adressen activiteitenkalender:

Natuurvoeding
BIOLOGISCH AVONTUUR VOOR AL UW
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

Wij verkopen producten uit de biologische landbouw waar product,
kwaliteit en respect voor mens, dier en plant voorop staat.

www.hansnatuurvoeding.nl
Schuttenstraat 4, 7607 JA Almelo
Tel.: 0546 810025

Openingstijden:
ma t/m vrij 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Natuurhus:
Deldensestraat 205, Almelo
Beeklust:
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Canisius:
Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld
Doepark De Hagen:
Tussen Action en Wok, Almelo
Erve Peeze:
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Fayersheide:
Walstraat, Vriezenveen
De Horst:
Deldensestraat 248, 7601 RK Almelo
Korenmolen:
Korenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71a, Almelo
Kwekerij de Aadijk:
Almeloseweg 75, Almelo
Krikkenhaar:
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Meestershuis:
Ypeloschoolweg 2a, parkeren bij het Akkerhus (naast de school de Akkerwal)
NIVON-nus:
Smetanastraat 55A, Almelo
Noordikslaan:
Noordikslaan 47, Almelo
NS-Station:
Voorzijde NS-station (centraal) Almelo
Ootmarsum:
Parkeerplaats hoek Oldenzaalsestraat en Wolfsbree
Oude weverij:
Sluiskade NZ 14, Almelo
De Pook:
Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van het einde van de Gravenallee
Schelfhorst:
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (sporthal)
De Schouw:
Kerkplein 3, Almelo
Stadsboerderij Erve van Marle, Mooie Vrouwenweg 45 Almelo
Zwembad:
Het Sportpark, Sluiskade NZ 126, Almelo

Hieronder vindt u de activiteitenkalender. De meest
actuele versie vindt u op www.natuurhusalmelo.nl
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Tip! De activiteitenkalender is uitneembaar, dus
bewaren aan het prikbord kan!
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10.00

NS-Station

De Horst
robertkramer59@gmail.com

05.30-12.00

www.almelo.groei.nl

Groei & Bloei

leden € 20

carpool vervoerskosten

Kosten

leden € 1, niet leden € 3

Lentefair
Wandelen omgeving Diepenheim ca 12 km

za 11
zo 12

Scharrelkids 7-12 jaar het Bos!
Themamiddag Zon

zo 19
zo 19

Fietsen Hemelvaartsdag

do 30

Nationale tuinweek

za 8 t/m

Open tuinenweekend

za 15 en

zo 16

Scharrelkids 4-12 jaar Landelijke IVN slootjesdag

Waarnemen van vleermuizen 1

zo 16

Natuurhus

Plaats/vertrek

10.00

NS-Station

www.groei.nl www.groei.nl

04.15

Tijd

10.00-12.30

10.00-18.00

21.00

Meestershuis

www.almelo.groei.nl

Natuurhus

Herickhave (12,5 km)			
do 13

ma 10

Wandelen over de landgoederen Baasdam en

Zwermende vleermuizen bij een kolonie

do 6

zo16

Activiteit

Datum

JUNI 2019

Theaterhotel

Bij Intratuin

				

10.00

11.00-16.00

€ 15 p.p. voor hele cursus

incl. koffie/thee

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

€ 15 p.p. voor hele cursus

niet leden € 14,50 / € 17,50

leden € 9,50 / € 12,50

bijdrage in de reiskosten

gratis

Kosten

carpool vervoerskosten

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3		

Groei & Bloei

KNNV

NIVON

Groei & Bloei

KNNV

Vereniging

NIVON

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

€ 15 p.p. voor hele cursus

bijdrage in de reiskosten

www.groei.nl

€ 15 p.p. voor hele cursus

Kosten

gratis

‘t Iemenschoer gratis

KNNV

AstronA

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

niet nodig

secretaris@twenthe.knnv.nl

06 18 78 30 09

f2hh.rijper@hetnet.nl,

www.groei.nl

secretaris@twenthe.knnv.nl

Aanmelding

06 10 68 78 85

robertkramer59@gmail.com

info@iemenschoeralmelo.nl

Bijenvereniging Info stand

za 25

Natuurhus

secretaris@twenthe.knnv.nl

20.00-22.00

Kennismaking met de sonar

do 23

aanmelden verplicht via

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

www.AstronA.nl

Natuurhus

De Horst

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

				

20.30-22.30

10.00-12.30

10.00-12.30

Doepark De Hagen

Scharrelkids 4-6 jaar De vier elementen en modder

KNNV

zo 19

secretaris@twenthe.knnv.nl

Natuurhus

Kennismaking met vleermuizen

do 16

20.00-22.00

4061 BL Ophemert 			

Groei & Bloei

zo 19			

De Dreef 2,

niet nodig

09.30-17.00

wo 15 t/m

Gardenista op Landgoed Ophemert

Groei & Bloei

Vereniging

IVN/KNNV

NIVON

Hans Rijper, f2hh.rijper@hetnet.nl NIVON

niet nodig

06 18 78 30 09

NS-Station

Beeklustpark

Plaats/vertrek

				

10.00

11.00-16.00

Tijd

Aanmelding

Activiteit

MEI 2019

Sportpark

Datum

10.00-16.00

Ron Poot, 06 22 99 71 49

info@nivonalmelo.nl

Dagexcursie voorjaarsplanten in Sammerrot

NIVON-nus

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

zo 14

10.00

De Horst

Groei & Bloei
scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

0546 45 69 33

Fietsen

zo 14

10.00-12.30

Natuurhus

				

Scharrelkids 7-12 jaar

zo 14

Bijen en hoe kunnen we ze helpen!

10.00-12.30

niet nodig

Scharrelkids 4-6 jaar De Kringloop van het leven

Beeklust

zo 14

10.00-11.00

gratis

AstronA

Plantenruil

verplicht via www.AstronA.nl

za 13

Noordikslaan

incl. koffie

20.30-22.30

						

Sterrenkijkavond

leden gratis, niet-leden € 3

Natuurhus

IVN/KNNV

Vereniging

Groei & Bloei

do 11

10.00-12.00

Henri Jansen, 0546 87 05 86

Aanmelding

niet nodig

1 tegel

niet leden € 25

Workshop bloemschikken

Zwembad

Plaats/vertrek

APRIL 2019

De Schouw

Intratuin Almelo

incl. koffie

leden gratis, niet-leden € 3

www.almelo.groei.nl

€3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

Kosten

						

za 6

Vroege vogelexcursie naar de Korhoenders

za 6

Tijd

20.00-22.00

op de Sallandse Heuvelrug		

Activiteit

Datum

Andries Bierling

Informatieavond Salvia’s en botanische rariteiten

wo 27

10.00-15.00

Groei & Bloei

Tegel eruit, plant erin

za 23

niet nodig

de landelijke sterenkijkdagen					

AstronA

za 16

zie www.AstronA.nl

verplicht via www.AstronA.nl

20.00-23.00

Sterrenkijkavond in het kader van

Groei & Bloei

vr 15 of

Kwekerij de Aadijk
www.almelo.groei.nl

20.00

NIVON

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

				

Workshop Hanging Basket

Vereniging

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

voor 10 maart via

Wandelen

zo 10

10.00-12.30

De Horst

Aanmelding

ma 11

Scharrelkids 7-12 jaar Levend Ganzenbord

zo 10

10.00-12.30

Plaats/vertrek

06 10 68 78 85

Scharrelkids 4-6 jaar Zaden en zaaien

zo 10

Tijd

				

Activiteit

Datum

MAART 2019

Er zijn op de wereld zo’n 1.000 vleermuissoorten en er
worden nog altijd nieuwe soorten ontdekt. In Nederland
zijn tot nu toe meer dan 20 vleermuissoorten gezien.
De helft van deze soorten is wel heel zeldzaam of zelfs
uitgestorven, maar er worden ook wel nieuwe soorten
ontdekt. De meest voorkomende soort in Nederland is de
gewone dwergvleermuis.

Nachtdieren
Vleermuizen slapen overdag. Ze zoeken dan een plek
waar het donker is en waar ze zich veilig voelen.
Vleermuizen kunnen niet zelf een nest maken maar
maken gebruik van wat ze in hun omgeving vinden.
Sommige soorten gebruiken holtes in bomen, bijvoorbeeld een oude spechtenholte of in een gescheurde tak,
andere soorten zitten liever in rotsspleten of gebouwen,
bijvoorbeeld onder de dakpannen of in de spouwmuur
(de smalle holte tussen de binnenmuur en de buitenmuur
van een gebouw).’s Nachts gaan de vleermuizen op jacht.
Dan hebben ze minder last van vogels die ook insecten
eten en roofvogels.

Wat eten vleermuizen?

Vleermuizen
bijzondere plaats
		 in de natuur
Ben van Veenen, KNNV
Vrijwel iedereen heeft wel eens een vleermuis gezien: ‘s avonds in de tuin, op straat of in het
park. In de schemering komen ze te voorschijn om als ware luchtacrobaten achter muggen en
motjes aan te jagen. Voor sommige mensen een fascinerend tafereel, voor anderen een ware
nachtmerrie. Vleermuizen roepen bij veel mensen akelige gedachten op. Zo zouden vleermuizen
in je haren vliegen en je aanvallen om bloed te zuigen en zouden ze allerlei ziektes verspreiden.
Niets is minder waar. Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker op voor vleermuizen.
Dat vleermuizen heel bijzondere dieren zijn en een belangrijke plaats in de natuur innemen,
beseffen maar weinig mensen.
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Alle Nederlandse vleermuizen zijn insecteneters. Een
vleermuis moet tot wel een derde van zijn lichaamsgewicht aan insecten eten. Voor de meeste vleermuizen
betekent dat per nacht zo’n 300 muggen, motjes of
kevertjes. Verschillende soorten vleermuizen zijn over
het algemeen geen voedselconcurrenten van elkaar.
Bijna elke soort heeft zijn eigen voorkeur voor soorten
insecten of voor de plek waar ze jagen. Een watervleermuis grist bijvoorbeeld zijn prooi van het wateroppervlak
af. Andere soorten jagen hoog boven het water, of in het
bos of boven een weiland.

Waarom botsen ze niet?
Vleermuizen zijn zoogdieren die kunnen vliegen. Ze
vliegen met hun handen. In de avondschemering verlaten
ze hun verblijfplaats om te gaan jagen. Meestal jagen
ze maar een paar uur en keren dan in de loop van de
nacht weer naar de verblijfplaats terug. Alleen op warme
avonden en als ze jongen hebben gaan ze in één nacht
meerdere keren op jacht.
Om in het donker op insecten te kunnen jagen hebben
vleermuizen aan alleen hun ogen niet genoeg. Daarom
kijken ze ook met hun oren. Om zich te oriënteren zendt
een vleermuis een signaal uit dat weerkaatst op voorwerpen in de omgeving. De weerkaatsing (echo) vangt
de vleermuis op met zijn oren en daardoor kan hij de
plaats (locatie) en de vorm van die voorwerpen bepalen.

Leefwijze
In het late voorjaar gaan de vrouwtjes van een familiegroep (oma’s, moeders, dochters, tantes en nichtjes) bij
elkaar wonen op een droge warme plek. Hier krijgt ieder
vrouwtje meestal een jong. Deze groep heet een kraamkolonie. De jongen worden meestal in juni geboren. De
jongen drinken vier of vijf weken melk bij de moeder.
‘s Nachts gaan de moeders op jacht, maar ze komen
regelmatig terug van het jagen om hun jong te zogen.
Meestal blijven er een paar vrouwtjes bij de jongen om
op te passen. Na ongeveer vier weken leren de jongen
vliegen.
Augustus/september is voor veel vleermuizen in Europa
de paartijd. Met een lokroep probeert een mannetje een
vrouwtje te vinden. De bevruchting vindt niet vlak na de
paring plaats. Het vrouwtje slaat het sperma op in een
klier in haar lichaam. Pas als ze in goede conditie wakker
wordt uit de winterslaap bevrucht ze zichzelf.
Als het zo koud wordt, dat er geen insecten meer te
vinden zijn, gaan vleermuizen in winterslaap. Hiervoor
kiezen ze een plekje waar het (net als in de zomer)
donker en veilig is, maar nu moet het er juist vochtig en
koel zijn (maar niet vriezen).

Vleermuis gevonden?
Als een groep vleermuizen bij je in de spouwmuur of
onder het dak zit, zal je er meestal niet veel last van
hebben. Ze maken in elk geval niks kapot, want ze
kunnen niet knagen, zoals muizen. Heb je er toch last
van dan kun je via www.vleermuis.net een deskundige
bellen. Die kan dan vaak wel vertellen om welke soort
het gaat en of ze lang bij je zullen blijven wonen, want
meestal vertrekken ze na een paar weken weer. Als een
vleermuis per ongeluk ergens binnen zit, maar niet ziek
of gewond is, kun je het beste ’s avonds een raam open
zetten en het beestje een half uurtje met rust laten.
Meestal vindt hij dan zelf de weg naar buiten.
(bron: www.vleermuis.net)
De KNNV afdeling Twenthe organiseert een vierdaagse
cursus ‘Vleermuizen waarnemen’. De cursus is dé gelegenheid om je te verdiepen in de soorten, hun leefwijze
en hoe de vleermuizen zijn waar te nemen. Lees meer
over de cursus op pagina 33.
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Broedende- en
overwinterende wulpen
Onze broedvogels vertrekken na het broedseizoen in juni
naar Zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli
en april afgelost door wulpen afkomstig uit een gebied
ver in Rusland. Deze vogels overwinteren hier met name
in het Waddengebied.

Weidevogels hebben het moeilijk

er behalve voldoende voedsel, ook rustplaatsen zijn in de
buurt van die voedselrijke plekken. Daar wordt dit jaar
onderzoek naar gedaan. Door al deze activiteiten hopen
de twee organisaties deze bijzondere vogelsoort beter te
kunnen beschermen.
De zang van de wulp is te horen op
www.vogelbescherming.nl.

Vooral de broedvogels hebben het heel moeilijk in
Nederland. Dit komt door de intensieve landbouw, het
vroeg maaien, het veel vaker maaien, het gebruik van
gif en de veel te droge gronden. De Vogelbescherming
wil de overlevingskansen voor de soort verbeteren door
in agrarische gebieden een deel van de weilanden om te
vormen tot natte en kruidenrijke graslanden.

We weten nog niet alles
We weten nog lang niet alles over de wulp. Sovon gaat
extra tellingen uit voeren om meer zicht te krijgen op de
verspreiding van de soort en de plekken waar zij in grote
groepen overnachten.
Tevens worden gegevens van de afgelopen decennia
geanalyseerd om een overzicht te krijgen van hoe de
populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren
daarop van invloed zijn. Voor wulpen die in het Waddengebied overwinteren, is het bijvoorbeeld van belang dat

De vogelsoort
van 2019 is… de Wulp!
Truus Hoesseler, Stichting Natuurhus
Met deze benoeming willen de Vogelbescherming en SOVON deze zeer bedreigde weidevogel,
die zelfs op de rode lijst staat, in de schijnwerpers zetten.
De wulp is een heel herkenbare vogel met zijn mooie,
bruine kleuren en lange poten. U kent misschien het
ezelsbruggetje ‘een wulp kijkt naar zijn gulp’. Dit slaat
op de grote, kromme naar beneden gebogen snavel.
Bijzonder is dat de snavel van het vrouwtje langer is dan
die van de man. De wulp is geliefd om zijn prachtige,
jodelende baltszang.

Leefwijze
Er broeden nog zo’n 4.300 paren jaarlijks in ons land,
voornamelijk in open graslanden, akkers, heide, hoog-
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veen en open duingebied. Wulpenmannen zijn goede
vaders. Man en vrouw wisselen elkaar af op het nest
en tijdens die twee tot drie uur durende ‘dienst’ gaat
degene die niet aan de beurt is op zoek naar voedsel.
Als de kuikens zijn uitgekomen laat het vrouwtje het
grootbrengen aan het mannetje over.
Wulpen eten wormen, geleedpotigen, kreeftachtigen,
bessen en zaden. Soms kleine vissen, amfibieën, hagedissen, jonge vogels, muizen, maar vooral regenwormen,
insecten, larven en schelpdieren.
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Beheer weidevogelgebied
Van 15 februari tot en met 15 juni wordt het gebied met
rust gelaten en wordt het gras niet gemaaid.
Zo hebben de vogels alle tijd en ruimte om nesten te
bouwen en eieren uit te laten komen. Ieder voorjaar
wordt het weidevogelgebied gerasterd.
Zo zijn de vogels, maar vooral de eieren en de kuikens,
zoveel mogelijk beschermd tegen de vos. De vrijwilligers
van de Grutto en de wildbeheereenheid Tubbergen/
Zenderen helpen bij de afrastering.

Gebied uitbreiden
In de toekomst zouden vader en zoon het kerngebied
verder willen uitbreiden met 5 hectare grond die aan
het plas-dras gebied grenst. Het gaat om een laaggelegen perceel waar vroeger veel weidevogels broedden.
Hoe groter het gebied hoe meer weidevogels hier hun
broedplek zullen kiezen. Het zou de stabiliteit van het
project ten goede komen. Helaas heeft de familie niet de
financiële ruimte om de grond te kopen. Misschien biedt
het Deltaplan Biodiversiteit mogelijkheden.

Weidevogels spotten
bij Erve Vleerboer
Truus Hoesseler, Stichting Natuurhus Almelo
Harrie Mensink van Erve Vleerboer uit Albergen en zijn zoon zijn erg begaan met het lot van de
weidevogels. In 2016 hebben zij een gebied van 7 hectare ingericht als weidevogelgebied. Bij ons
eerste bezoek konden we al volop genieten van diverse soorten weidevogels, zoals de grutto, de
tureluur en de wulp. Inmiddels zijn steeds meer agrariërs in de buurt bereid om mee te werken
door het gras later te maaien.
Dit jaar wil Vogelbescherming Nederland, in het kader
van het Jaar van de Wulp, veel aandacht besteden aan
het realiseren van grotere weidevogelgebieden. Samen
met de familie Mensink gaan we onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om het gebied verder uit te breiden.

Aanleg plas-dras gebied
Van oudsher waren in het gebied Broekzijde-Wateregge
e.o. heel veel weidevogels aanwezig. Nestbesparende
maatregelen, in samenwerking met Leonard Rouhof van
de vogelvereniging De Grutto, bleken lang niet genoeg
effect te hebben. Het aantal weidevogels bleef drastisch
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Vogelkijkhut
Begin 2019 wordt er een vogelkijkhut gerealiseerd,
dankzij de financiële steun van het SBNL Natuurfonds.
Bezoekers kunnen nu met verrekijkers de weidevogels
van dichtbij observeren. Een echte aanrader! De familie
probeert een aantal kijkers ter beschikking te hebben
maar heeft u een verrekijker, neem die dan mee!
De familie Mensink kan groepen ontvangen in een mooi
verbouwde schuur. De familie hoopt op veel belangstelling, ook vanuit het onderwijs. Schoolklassen zijn van
harte welkom.
De aanleg van het plas-dras gebied is mede mogelijk
gemaakt door subsidie van het gebiedscollectief Noordoost Twente. De vogelhut is mogelijk gemaakt dankzij de
financiële steun van het SBNL Natuurfonds.
Ook weidevogels spotten? Bezoek Erve Vleerboer,
Vleerboersweg 28, 7665 ST Albergen,
telefoon: 06 10 87 06 08.
Of kijk op www.ervevleerboer.nl.
De weidevogels zijn te bewonderen in de periode van
15 maart t/m 15 juni.

dalen. Er moest dus iets ander gebeuren. In overleg
met het gebiedscollectief Noordoost Twente hebben ze
besloten om een plas-dras gebied aan te leggen.
Het grasland moest flink veranderd worden. Er werden
drassige gebieden gecreëerd en een plas aangelegd.
In het weiland groeien niet alleen speciale grassen maar
ook verschillende kruidensoorten, die voor deze vogels
belangrijk zijn. Tijdens de bloei kunt u een prachtige zee
van kleuren zien. De plas-dras is in 2016 gerealiseerd.
Sindsdien hebben steeds meer weidevogels de weg naar
dit gebied gevonden.
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Zoals elk geneeskrachtig kruid, heeft bloemkool veel
belangrijke inhoudsstoffen voor de mens. De belangrijkste zijn: glucosinolaten of wel mosterdglicosiden.
Verder is bloemkool rijk aan vitamine U, methionine,
indolen, vitaminen een mineralen.

Kool bevat veel vitamine C, wat in de winterse periode
de weerstand tegen infecties verhoogt. Maar kool voorkomt ook maagklachten en bevordert leverontgifting.

Goed tegen maagklachten
Vitamine U is een bioactieve stof: Het is aangetoond
dat ze een beschermende en weefselversterkende
invloed heeft op het maagslijmvlies. Heliobacter pylori,
de veroorzaker van maagzweren, kan door omzetting
van de stof glucorafanine in sulfarofaan worden afgeremd. Maar ook basische mineralen en de stof allantoïne
dragen bij aan de bescherming van de maagwand. Dat
geldt ook bij maag- en darmzweren, maagpijn en oprispingen.

Voorkomen ontstaan kankercellen
Kolen bevatten ook organische zwavelstoffen die samen
met de stof methionine leverontgifting bevordert en
het ontstaan van kankercellen helpt voorkomen. Dat is
soms de reden om kolen in te zetten bij ontstekingen
aan de lever en/of pancreas. Kolen bevatten ook stoffen,
indolen, die bij vrouwen het oestrogenen metabolisme
(stofwisseling) regelt en er minder schadelijke stoffen
ontstaan. Het risico op borstkanker wordt daardoor
verlaagd.
Ik eindig als gebruikelijk, ga niet zelf voor dokter
spelen. Als u het niet vertrouwt, ga naar de huisarts.

Bloemkool
Brassica oleracea L.
Pierre Marnette, KNNV
Wat vindt u de lekkerste groente om te eten? Wist u dat veel groentes een geneeskrachtige
werking hebben? Zo ook bloemkool, ofwel Brassica oleracea L. en wel de variatie Capitata.
We telen in ons land een aantal familieleden van de bloemkool. Wat dacht u van witte kool,
Chinese kool, groene kool, rode kool, boerenkool, spruitkool (spruitjes), savooi kool.
Ze behoren allemaal tot de familie van de Brassicaceae. We gebruiken meestal niet de gehele
plant, maar de bovengrondse delen en het sap.
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Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
Ootmarsumsestraat 28, Almelo
Telefoon 0546 - 813211
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Haal meer natuur
		
in je tuin
Annelieke Huurneman, Groei & Bloei
Doe je deur open en stap in de tuin. De natuur begint buiten. Met wat kleine aanpassingen
haal je meer natuur in je tuin. Natuurlijk zijn de meeste tuinliefhebbers al bezig hun omgeving
te vergroenen. Hoe doen ze dat? Door eenvoudig een tegel weg te halen en een plant erin te
zetten.
We zijn eraan gewend geraakt de leefomgeving totaal
naar ons gemak in te richten. Een stenen, onderhoudsvrije tuin is een modetrend. Maar.. de negatieve gevolgen
hiervan worden onderschat. Te veel bestrating in onze
tuinen zorgt voor problemen tijdens de hoosbuien en bij
aanhoudende droogte. Het zorgt ook voor vermindering
van het leefgebied van de dieren in je tuin.
Dit wordt het jaar waarop we ook onze buren zo ver zien
te krijgen dat ze hun tegel verruilen voor groen. Iedere
tegel eruit telt want groen is leven. Operatie Steenbreek
geeft tips om meer natuur in je tuin te krijgen:
- Bloeiende struiken en planten trekken insecten en
daardoor vogels aan.
- Een kleine schaal of vijver trekt o.a. vogels, egels en
kikkers aan.

- Bloemen met veel nectar zijn onmisbaar voor vlinders
en bijen.
- Een rommelhoekje in de tuin, een stapeltje takken of
wat blad trekken egels en padden aan.
- Een heg is aantrekkelijk voor vogels.
Kortom: Geniet van de foto’s uit de tuinen van Groei &
Bloei leden en kom in actie.

Tegel eruit, plant erin
Groei & Bloei afdeling Almelo staat met een kraam op
23 maart 2019 bij Intratuin Almelo van 10.0 -15.00 uur
voor de actie ‘Tegel eruit, plant erin’.

Dotterbloem
Ron Poot, KNNV
Het voorjaar begint pas echt als de dotterbloem bloeit. Met zijn grote goudgele bloemen is het
een sieraad langs de oevers van sloten en kanalen en in vochtige bossen en bronnen. De populariteit van de dotter blijkt ook wel uit het feit dat het een geliefde vijverplant is.
De naam ‘dotter’ stamt uit het Duits en betekent eierdooier, waar de glanzend gele bloemkleur inderdaad aan
doet denken. Iets donkerder dan de boterbloem, waar
de dotter nauw aan verwant is. Beiden horen tot de
ranonkelfamilie.
Dotterbloemen houden van vochtige standplaatsen. In
de laagveengebieden is de soort daarom algemener dan
op de zandgronden in het oosten van het land. Door
de verdroging is de soort in onze buurt flink achteruit
gegaan. Langs de oever van het kanaal Almelo-Norhorn
kun je hem hier en daar nog vinden. Vroeger was het
zelfs een algemene soort in het Gravenbos in Almelo,
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maar daar is hij inmiddels vrijwel verdwenen. Vochtige
schrale graslanden met dotterbloemen zijn eveneens
schaars geworden. Helaas, want ze zijn interessant,
omdat er naast dotters vaak nog meer bijzondere planten
voorkomen. De Fayersheide is daar een voorbeeld van. In
vochtige bossen zoals in bronbossen en langs beken kom
je dotters nog wel tegen.
Dotterbloemen zijn enigszins giftig, zoals vele ranonkels.
Toch werd de plant ooit wel als geneesmiddel gebruikt,
onder andere tegen geelzucht. Vroeger werden de
bloemknoppen ingelegd in azijn en gebruikt als kappertjes.
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Scharrelkids 2019

Het bos
We maken een bomenpaspoort en in het bos maken we
samen een echte boshut. In het bomenpaspoort schrijf je
alles op over de boom die jij hebt uitgezocht. Je leert hoe
je een echte wind- en waterdichte boshut kunt maken.

Yvonne Kuiphuis en Lynn Smit, IVN

Meedoen? Meld je aan via
scharrelkids@natuurhusalmelo.nl
tot twee dagen voor de activiteit.

Datum: Zondag 19 mei
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)
Locatie: De Horst

Zaden en zaaien
Planten kunnen niet lopen, maar hebben allerlei
verschillende manieren gevonden om hun zaden te
verspreiden. Aan de hand van grappige spelletjes gaan
de kinderen ervaren hoe planten dit doen. En we gaan
zelf zaadjes zaaien, zodat we de komende tijd kunnen
kijken hoe onze plantjes groeien.

Datum: Zondag 10 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: De Horst

Levend
ganzenbord
‘Levend ganzenbord’ is een natuurverkenningsspel waarbij de Scharrelkids in groepjes opdrachten
uitvoeren. De dobbelsteen bepaalt welke opdracht ze
uitvoeren. De kinderen leren hierbij met en van elkaar.

Datum: Zondag 10 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)
Locatie: De Horst

30

Bijen en hoe we ze
kunnen helpen?

De vier elementen
en modder!

Wisten jullie dat honing behalve lekker ook een wondermiddel is? En dat bijen ook wonderen doen in de natuur?
Vandaag kijken we samen waarom bijen zo belangrijk voor
ons en de natuur zijn. En hoe we ze kunnen helpen, want
ze hebben onze hulp nodig!

Als je aarde met water mengt krijg je.......... modder!
Trek kleren aan die vies mogen worden, want vandaag
gaat het over de 4 elementen: water, aarde, lucht en vuur.
Inclusief spelen met modder!

Datum: Zondag 14 april
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus

Datum: Zondag 19 mei
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Doepark De Hagen

De kringloop
van het leven
Het leven op aarde is al miljoenen jaren oud. Sindsdien
worden er mensen en dieren geboren en zijn plantensoorten ontstaan. Wat hebben ze nodig en waar halen ze
hun voedsel vandaan? En wat betekenen de verschillende
soorten voor elkaar?

Landelijke
IVN Slootjesdag!
We gaan kijken wat er leeft in en langs de sloot of beek.
Daarvoor gaan we waterdiertjes vangen, en doen ze in
een aquariumbak. Daarna kijken met loepjes wat we
gevangen hebben. Hoe bewegen de diertjes zich, hoe zien
ze eruit en hoe halen ze adem?
Datum: Zondag 16 juni
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 12 jaar)
Locatie: Meestershuis in Ypelo

Datum: Zondag 14 april
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)
Locatie: De Horst
Natuurhus Almelo | Maart 2019
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In mei en juni geeft hij voor het KNNV een aantal keren
een vleermuizencursus en trekt er met de cursisten op uit
om vleermuizen bij hun verblijfplaats te observeren.
Aan zeer diverse doelgroepen heeft hij al voorlichting
over natuur gegeven.
Cees had al jong belangstelling voor de natuur. Hij trok
er op uit met de KJN, ging in Wageningen studeren.
Aanvankelijk hadden planten zijn belangstelling, maar al
snel kwamen daar ook dassen en veel andere natuurverschijnselen bij.

Vleermuizen tellen
Sinds 1994 telt hij in Ommen een aantal vleermuisverblijven. Alle vleermuizen zijn beschermd. Als mensen
overlast ervaren van vleermuizen, wordt zijn hulp
ingeroepen. Daar is nogal een ongegronde angst
voor, bijvoorbeeld als men een groep vleermuizen ziet
zwermen. Of ze zitten in een spouwmuur die gevuld
moet worden met isolatie. Het is absoluut niet nodig
om de beestjes dan te verjagen. Cees zet een vleermuizenkast in de muur en de rest kan gewoon opgevuld
worden.

Zelf aanpakken met blote handen raadt hij niet aan.
Ze zijn klein, maar hebben heel scherpe tandjes. En het
zijn nu eenmaal wilde dieren; ze dragen waarschijnlijk
ziektes bij zich. Hondsdolheid is overigens zeer zeldzaam.
In Nederland is er één geval bekend van een vleermuis
die was besmet met rabiës.
Zijn mooiste ervaring is volgens hem nog altijd, wanneer
vlak voor zonsopgang vleermuizen uit een kolonie rondzwermen, elkaar ongetwijfeld vertellend waar het beste
jagen is: ‘daar bij die holle boom, aan de rand van het
bos.’ “Een knetterbende”, op de batdetector.
Voor de cursus in mei en juni zijn er vindplaatsen in
Almelo en omgeving nodig. Weet u er eentje?
Geef het door aan het KNNV via
secretaris@twenthe.knnv.nl. of cees@zoon-ecologie.
Kijk ook op www.vleermuis.net.

Cursus vleermuizen
De KNNV afdeling Twenthe organiseert de cursus ‘Vleermuizen waarnemen’. De cursus bestaat
uit vier bijeenkomsten en is dé gelegenheid om je te verdiepen in de soorten, hun leefwijze en
hoe de vleermuizen zijn waar te nemen. Het is niet alleen boeiend om meer van vleermuizen te
weten te komen, je kunt je kennis ook gebruiken om vleermuizen te inventariseren, bijvoorbeeld
wanneer de gemeente een gebied opnieuw wil inrichten.
Cursusdata
16 mei 2019
23 mei 2019
6 juni 2019
13 juni 2019

Cees Zoon:

Batdetector

niet bang in het donker
Jenny van Dorsten, IVN
Hij merkte als jonge jongen al dat hij goed de weg kon vinden in het donker en was niet bang.
Mensen zeggen weleens: “Ben je niet bang voor enge mannen?” Dan zegt hij: “Die enge man
ben ik waarschijnlijk zelf.” Aan het woord is Cees Zoon, opgeleid als bioloog in Wageningen.
Hij heeft sinds 1990 een ecologisch onderzoeksbureau.
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Thema							Bijzonderheden
Kennismaking met vleermuizen				
binnen
Kennismaking met de sonar				
binnen/buiten
Zwermende vleermuizen bij een kolonie (vroege ochtend)
buiten
Waarnemen van vleermuizen				
buiten

Voor de meeste mensen zijn vleermuizen niet hoorbaar.
Met behulp van een ultrasoon-ontvanger, een zogenaamde batdetector, zijn de geluiden van vleermuizen
voor mensen hoorbaar te maken. In de cursus kun je
leren met zo’n batdetector vleermuizen te ontdekken.
Aanmelden voor de vier cursusavonden kan via
secretaris@twenthe.knnv.nl.
De cursus bedraagt € 15,- p.p. incl. koffie/thee.
Vanwege het aantal bat detectors kunnen maximaal
10 cursisten meedoen. Bij overtekening gaan leden van
de KNNV-afdeling Twenthe (Almelo) voor.
Overigens ben je al lid van de KNNV voor € 25,-.
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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
Erve Van Marle
Voskamp Zonnepanelen
Waterschap Vechtstromen
Woningstichting Beter Wonen
Woningstichting St Joseph

		
-

Nielz
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)

Vrienden van Natuurhus Almelo
-

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

Vriend worden?

Het Magazine Natuurhus is een gezamenlijke uitgave van:

AstronA

Groei & Bloei

AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) is
een groep van vijf enthousiaste amateurastronomen die met hun interesse en
kennis van sterrenkunde willen delen met
jong en oud in en om Almelo. Zij geven lezingen en
verzorgen lessen waarbij uiteraard ook telescopen niet
ontbreken. Leden van AstronA kunnen deelnemen aan
de activiteiten.
www.astrona.nl

Imkersvereniging ‘t Iemenschoer
’t Iemenschoer is de imkersvereniging van
Almelo en omstreken en is een van de
220 afdelingen van de Nederlandse bijenhoudersvereniging NBV. Hoofddoel is het
bevorderen van de bijenteelt door onder
andere voorlichting op scholen en markten, organisatie
van thema-avonden en begeleiding van nieuwe imkers
die naast een persoonlijk mentor traditiegetrouw hun
eerste bijenvolk van de vereniging krijgen.
www.iemenschoeralmelo.nl

IVN
Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) is
een vereniging van vrijwilligers
en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en
een betere kwaliteit van het milieu, door middel van
voorlichting en educatie. Almelo is een van de 180
IVN-afdelingen die in Nederland actief zijn. IVN Almelo
organiseert cursussen en activiteiten. Leden ontvangen
het kwartaalblad ‘Mens & Natuur’.
www.ivn.nl/afdeling/almelo

Vriend

Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus Almelo?
Meld u aan via www.natuurhusalmelo.nl/vrienden.

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 huis-
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kamer van een sportvereniging, wijkcentrum of
bibliotheek. Zo hebben meer mensen leesplezier! Alvast bedankt voor uw medewerking!
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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.

Groei & Bloei maakt mensen
bewust en enthousiast voor een
groene omgeving in en rondom
huis en in de natuur in het algemeen. De vereniging
Groei & Bloei heeft landelijk 147 afdelingen. De afdeling
Almelo en omstreken organiseert informatie-avonden,
excursies, workshops, cursussen, plantenruildagen en
open tuinenweekenden. Leden ontvangen het maandblad ‘Groei & Bloei’.
www.almelo.groei.nl

KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke
vereniging voor veldbiologie. De leden
houden zich actief bezig met natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.
KNNV organiseert excursies, lezingen, dia- en filmavonden. Er is ook een inventarisatiewerkgroep actief.
Leden ontvangen het kwartaalblad ‘Natura’. De afdeling
Almelo bestaat al meer dan 100 jaar en was de eerste
KNNV-afdeling in Twente.
www.knnv.nl/twenthe

NIVON
NIVON-Almelo is een afdeling van het
Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON).
Het NIVON is er voor iedereen die zichzelf
en anderen wil versterken in de zoektocht naar een
eerlijke en groene toekomst. Leden ontvangen het kwartaalblad ‘Toorts’ en korting op het verblijf in NIVONaccomodaties in binnen- en buitenland.
www.nivon.nl

- U ontvangt 4 x per jaar het gezamenlijke Natuurhusmagazine per post.
- U ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief.
- Gratis koffie, thee en fris (kleine groepen) in het
Tijdelijk Natuurhus (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.
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Een nieuwe pas
aanvragen

tijdens uw
lunchpauze.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.
De meeste bankzaken regelt u makkelijk en snel online. Gewoon op het
moment dat u dat wilt. Dus ook het aanvragen van een nieuwe bankpas heeft u
via rabobank.nl of de Rabo Bankieren App in een handomdraai geregeld.

Ga naar www.rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App
Een aandeel in elkaar

Stichting Natuurhus Almelo is door de
belastingdienst erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).

leverancier van, zuiver,
zacht en
zinnenprikkelend water

Een instelling kan alleen een ANBI
zijn, als ze zich voor minstens 90%
inzet voor het algemeen nut.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, onder meer voor
schenkingen, donaties en legaten.
- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor
erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het
algemeen belang.
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang,
dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
- Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energie
belastingen.
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder
bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften,
moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een
overeenkomst.
- Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
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Uw voordelen:
- Glanzend sanitair
- Kalkaanslag verdwijnt
- Nazemen douchecabine overbodig
- Langere levensduur van apparatuur
- Geen ontkalkingsmiddelen meer nodig
- Besparing in de portemonnee
- Heerlijke thee zonder aanslag
- Minder zeepverbruik
- Een zachte huid

15 jaar garantie

Meer weten? Bel of mail Karst Rodenstein voor een vrijblijvend
advies via 06-51065737 of karst@ikwilkalkvrijwater.nl
en bezoek de website
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