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Zonnebloemen
Een blij gezicht, al die zonnebloemen in de buurtmoestuin van Doepark de Hagen. De hoeveelste generatie zou
dit zijn? In elk geval de vierde generatie. Want zo lang
zaaien wij al zonnebloemen in onze eigen moestuin.
De generatie in de buurtmoestuin komt voort uit onze
oogst van vorig jaar.
In de vroege zomer is het een gezoem van belang van
ontstellend veel verschillende soorten insecten, die zich
tegoed doen aan deze bloemen. En elk najaar genieten
er veel vogels van de zaden. Wat er overblijft, is nog
steeds overvloedig en is in de winter voer voor zowel
vogels als muizen. En ... een deel kan in het voorjaar
weer gezaaid worden voor een volgende generatie.
Dat wordt weer genieten!

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
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- AstronA: info@astrona.nl
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Contact Stichting Natuurhus Almelo:
Deldensestraat 205, 7601 RT Almelo
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13.00 - 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar tijdens
openingstijden: 0546 451 483
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Emailadressen Natuurhus Almelo
Algemeen mailadres (webmaster):

info@natuurhusalmelo.nl

Bestuur stichting Natuurhus Almelo (secretariaat): secretaris@natuurhusalmelo.nl
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Doepark de Hagen:

park@natuurhusalmelo.nl

Foto’s en artikelen voor het Natuurhus blad:

redactie@natuurhusalmelo.nl

Aanmelden van vrijwilligers:

vrijwilliger@natuurhusalmelo.nl

Natuur- en milieueducatie scholen:

onderwijs@natuurhusalmelo.nl

Jeugdactiviteiten Scharrelkids:

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Adreswijzigingen en aanmeldingen vrienden:

administratie@natuurhusalmelo.nl
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Stadslandbouw

natuurproducten

scharrelvlees - eieren - honing - kaas - mogelijkheid aandeelhouderschap
Mooie Vrouwenweg 45, Almelo - www.ervevanmarle.nl
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<< Van links naar rechts staand: Ab Bent, Ineke van den Berg, Ben van Veenen, Mini Eshuis, Karst Rodenstein,
Geesje Vinke, Hans Oude Luttikhuis. Hurkend van links naar rechts: Edwin Sarink, Henk Jansen

Het ‘kwartiermaken’ om te zorgen voor een vlekkeloze
operationele organisatie staat eveneens hoog op onze
agenda. Denk hierbij aan vrijwilligersbeleid, beheer en
onderhoud park, bemensing paviljoen, enz. Dit vraagt
veel afstemming en overleg. Als de bouw is gestart, zal

het bestuur met de aangesloten partners de exploitatiebegroting definitief moeten invullen, zodat de toekomst
van het prachtige paviljoen temidden van een geweldig
Doepark is gegarandeerd.

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Natuurvoeding

Van het bestuur
Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo
Het bestuur van de Stichting Natuurhus Almelo heeft in de afgelopen maanden nogal wat
wijzigingen ondergaan. Met het vertrek van Marcel Mulder (Groei & Bloei) en Egbert Plender
(penningmeester) voelde het bestuur zich genoodzaakt om de vacatures in te vullen. Mini Eshuis
(Groei & Bloei), Ineke van den Berg (IVN) kwamen vanuit hun vereniging het stichtingsbestuur
versterken en met het aantrekken van Ab Bent, die zich in het vorige nummer heeft voorgesteld,
is het bestuur nu weer op de gewenste negenkoppige sterkte.
De aanvullingen in het bestuur zijn zeer gewenst, want
er staan behoorlijk veel uitdagingen op de agenda. Zo
is de start voor de bouw van het paviljoen nog steeds
in het najaar gepland. De daarbij behorende invulling
van de horeca vereist ook een serieuze afweging en in
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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

combinatie met de plannen voor de versmalling van de
Aa en het Tiny Forest, die we hopelijk mogen aanleggen,
betekent dit een behoorlijke puzzel qua planning en
organisatie.

Natuurhus Almelo | September 2019

Natuurhus Almelo | September 2019

5

Terug naar de natuur spreekt natuurlijk het meest aan,
zeker bij de natuurliefhebbers. De grote vraag is dan wel
of die natuur in staat is om in de grote voedselbehoefte
te voorzien. Mijn overtuiging is dat we beide methodes
nodig zullen hebben. De ene kan overigens ook niet
zonder de ander bestaan. De natuur zal altijd de basis
blijven voor onze behoeften aan drinkwater en gezond
eten. Maar voor de massaproductie zullen we ook
aangewezen blijven op intensieve teelten.

Aanpassen gedrag

Hagenpark als voedselbos?
Martin Mulder, IVN Almelo
Ik schrijf dit stukje op de dag dat het 75 jaar oude nationale hitterecord verbroken is van 38,60C
naar 40,40C. Verontrustend. De huidige klimaatverandering heeft als gevolg dat het weer extremere vormen aanneemt en dat de natuur verandert. Bestaande planten- en dierensoorten
verschuiven hun leefgebied naar het noorden en vanuit het zuiden vestigen zich nieuwe soorten.
De aarde heeft een dynamische natuur, die nooit gelijk is
geweest. Dus klimaatverandering en als gevolg daarvan
natuuraanpassing (adaptatie) is van alle tijden. Maar
het tempo waarin de laatste decennia de veranderingen
optreden, ligt wel heel erg hoog. Veel soorten kunnen
dit tempo niet aan of kunnen geen nieuwe geschikte
leefgebieden vinden, met als gevolg dat er nu te snel
veel soorten uitsterven. De wereldwijde biodiversiteit, het
aantal soorten planten en dieren, neemt in hoog tempo
af. Naast klimaatverandering is vooral de mens zelf daar
ook schuldig aan. Door te intensieve landbouwmethoden, delfstofwinning, vervuilende industrie, plastic-soep in de zee, etc. is er steeds minder ruimte voor
andere levensvormen. Hoever kunnen we daar mee door
gaan tot dat het voor de mens ook onleefbaar wordt op
grote delen van de aarde? Niemand weet het precies,
maar dat er wat moet gebeuren, dat staat vast.

Het belangrijkste is dat we ons consumentengedrag gaan
aanpassen. Nu eten we te veel dierlijk eiwit in de vorm
van vlees, we reizen te vervuilend (vooral vliegen) en de
afvalstromen zijn onvoldoende circulair (denk aan de
plastic-soep). We hebben nu 3-5 keer de aarde nodig,
dus we plegen massaal roofbouw op de aarde; we zijn
de aarde aan het opeten.
Gaan we daar mee door dan zal het voor de mens
geschikte ecosysteem verdwijnen. De aarde blijft nog
wel 5-7 miljard jaar bestaan, maar hoe lang zijn wij als
mensheid in staat om die aarde voor onze soort leefbaar
te houden?
Het verhogen van het consumentenbewustzijn, awareness, is daarom noodzakelijker dan ooit. De overheid is
zich daar bewust van en zoekt oplossingen in klimaatplannen, energietransities en nieuwe landbouwmethoden.

Wat kan Stichting Natuurhus doen?
Wij hebben een prachtig Hagenpark tot onze beschikking, waar elk onderdeel en elk plantje een verhaal
vertelt over hoe het anders en meer milieubewust kan.
Het Doepark heeft veel natuur- en milieu-educatieve
doelen: laten zien hoe natuur er uit behoort te zien en
hoe op een duurzame manier voedsel gekweekt kan
worden. En het park geeft aanleiding voor kinderen om
op een avontuurlijke manier weer te kunnen spelen. Het
waterpark is nu al een groot succes.

Wat zijn de trends?
Binnen natuur- en milieu-educatie is het momenteel ‘in
de mode’ om voedselbossen aan te leggen en kleine
snelgroeiende bosjes te ontwikkelen. De zogenaamde
Tiny Forests. Samen met IVN Zwolle en de gemeente
Almelo willen we zo’n Tiny Forest realiseren. Niet alleen
de aanleg is belangrijk, maar vooral ook om dit te realiseren samen met kinderen van de basisscholen. Kinderen
worden ‘eigenaar’ van het bosje en zullen een aantal
jaren het bosje gaan volgen in de ontwikkeling. Dat is
goed voor de bewustwording!
Wat we natuurlijk ook doen in ons Hagenpark, is laten
zien hoe je op een biologische manier voedsel kunt
produceren in harmonie met de natuurlijke begroeiingen
in het park. We werken aan een voedselbos, een eetbare
bostuin, we doen aan agro-forestry, aan forest gardening

Keuze 1: Wereldwijd de groente-, vis- en vleesproductie
maximaal intensiveren. Eigenlijk wat Nederland al doet,
maar dan overal zo. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
nieuwe, duurzamere, intensieve verticale teelten in de
steden met bijvoorbeeld ‘voedselflats’. Biotechnologen
zijn met moderne veredelingstechnieken als CRISPR-cas9
bezig om geschikte rassen te veredelen, zodat ze ziektebestendiger worden, beter in zoute, droge of juist natte
milieus willen groeien en hogere opbrengsten opleveren.
Keuze 2: Voedsel produceren in harmonie met de
natuur. De mens trekt zich meer terug uit de natuur en
zorgt dat die natuur zich weer kan herstellen tot leverancier van voedsel, bouwmaterialen, medicijnen, enz..

Kringloop van grondstoffen
De productie van consumentengoederen moet naar een
circulair systeem, waarbij de behoefte aan grondstoffen
uit de recycling komt (cradle to cradle systeem). De voedselproductie kent twee oplossingsrichtingen die door de
wetenschap worden onderzocht op de vraag of we daar
nu en in de toekomst zo’n 9 tot 10 miljard mensen mee
kunnen voeden.
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en nog veel meer. We laten zien hoe je in een natuurlijke
omgeving van grote bomen, struiken en wilde bloemenvelden het beste voedsel kunt produceren. Met deze
boslandbouwmethode willen we in het park een rijke,
stabiele biosfeer creëren die vooral haaks staat op de
westerse veelal monocultuur voedselproductiemethoden.

Moestuincursus
We hebben dit jaar aan een deel van de doeparkvrijwilligers een moestuincursus aangeboden. Een korte cursus
om meer kennis binnen de groep op te bouwen die de
‘voedselproductie’ in het park in goede banen moet gaan

leiden. Het enthousiasme in de groep is groot. Na de
zomer worden er door drie groepen teeltplannen voor
de omheinde moestuin gepresenteerd. Het beste plan
stellen we samen vast en daar gaan we mee werken.
Het zal sowieso een plan zijn waarin veel soorten
groenten en fruit elkaar langjarig zullen afwisselen per
teeltvak. Een mix zoals je die ‘in de natuur’ ook zou
kunnen aantreffen. Samen met de fruitbomen, en nog
te planten bessen- en frambozenstruiken maken we zo,
gebaseerd op natuurlijke bosordeningsprincipes, van het
Hagenpark een waar voedselbos.

Natuuroudercursus
Anneke Hoppenbrouwer, IVN Almelo
Afgelopen schooljaar was er weer een natuuroudercursus. De groep enthousiaste deelnemers
eindigde de cursus met het thema waterdiertjes. Een ‘spetterende’ afsluiting, waarbij de schepnetten veel waterleven naar boven brachten. Daarna was het tijd voor de uitreiking van de
certificaten en is het IVN Almelo weer 11 natuurouders rijker!
De natuuroudercursus is bedoeld voor ouders van
kinderen op de basisschool, die de school willen ondersteunen met natuuronderwijs. Leerkrachten zien vaak
weinig mogelijkheden om met de klas de natuur in te
gaan of natuur gerelateerde activiteiten te ondernemen
vanwege gebrek aan begeleiding en/of kennis. Natuurou-
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ders zijn dan zeer welkom en zorgen ervoor dat kinderen
toch de mogelijkheid krijgen die belangrijke natuurervaringen op te doen! Een natuurervaring die ze wellicht de
rest van hun leven bijblijft en hun kijk op deze wondere
wereld mede bepaalt.
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Er zijn echter nog meer doelgroepen waarvoor de
basiskennis die de natuuroudercursus biedt heel goed te
gebruiken is. Uiteraard voor ouders die willen helpen bij
de Scharrelkids, omdat dit vergelijkbaar is met wat je op
een school kunt aanbieden, maar ook voor de Groene
Visite bijvoorbeeld. Ondanks dat de inhoud van de cursus
is toegespitst op kinderen, hebben de twee dames van
de Groene Visite veel aan de cursus gehad om ouderen
in zorginstellingen meer van de natuur te laten beleven.

Beleven van natuur
Wat leer je zoal in de natuuroudercursus? De cursus
bestaat uit negen avonden. Elke avond behandelen we
een ander thema. De thema’s hangen samen met wat er
dat seizoen in de natuur te beleven is. Zo komen in het
najaar de bodemdieren, herfstverschijnselen en paddenstoelen aan bod en in het voorjaar de vogels, bomen en
planten en waterdiertjes. In de winter zijn diersporen
goed zichtbaar en is ruimte om thema’s als kringlopen en
duurzaamheid te behandelen.
Elke avond wordt verzorgd door een docent die vol
passie zijn of haar kennis deelt. Dat maakt de cursus
zeer afwisselend, want iedereen doet dit op zijn eigen
manier. We staan als organisatie overigens nog wel voor
de opgave om de cursus beter te laten aansluiten op
de huidige lesmethodes en interesses van kinderen. De
basiskennis van de natuur verandert misschien weinig,
maar de scholen des te meer. Hier willen we natuurlijk
graag op inspelen.

Leskisten
Natuurouders maken veelal gebruik van de leskisten die
bij het Natuurhus te leen zijn en deze worden momenteel
nagelopen op actualiteit en bruikbaarheid. Daarnaast is
er heel veel lesmateriaal (digitaal) beschikbaar via diverse
websites of boeken. Ook dit willen we graag verder in
kaart brengen en aanreiken aan de natuurouders, zodat
ze inspiratie kunnen opdoen voor de lessen die ze willen
voorbereiden. Zo hopen we de nieuwe cursus verder te
moderniseren en nog praktijkgerichter te maken.
Kijk voor de volgende natuuroudercursus op
www.ivn.nl/afdeling/almelo.
Mailen kan ook via natuurouders.almelo@gmail.com.
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Terwijl er nog steeds foto’s en attributen rondgaan,
worden ook de dierenknuffels tevoorschijn gehaald. Hier
wordt wisselend op gereageerd. Het eendenknuffeltje
dat kwaakt wanneer je erin knijpt, blijkt een succes. De
glimlach op de gezichten van de heren die zich vermaken
met het kwakende pluizenbolletje spreekt boekdelen.
Eén van de heren gaat ervandoor en sommigen beginnen
alweer te dommelen. Tijd om af te ronden.
De activiteitenbegeleidster spreekt van een succes. Ze
benadrukt nog hoe goed de persoonlijk aandacht van
de vrijwilligers werkt op de groep. De vrijwilligers zien

Groene Visite
		
bij het Meulenbelt
Sandra Luppens, IVN Almelo

De eerste keer is altijd extra spannend: hoe zou de
groep zijn en hoe reageren ze? Even aftasten dus. Na
de kennismaking beginnen de vrijwilligers met het
klaarzetten van alle materialen. Er worden bloemetjes
op tafel gezet en de natuurfoto’s worden erbij gepakt.
Langzaamaan beginnen de deelnemers binnen te rollen
en wandelen. Opvallend is dat het alleen maar mannen
zijn. Na een gesprekje met de activiteitenbegeleider blijkt
dat het om een mannengroep gaat. Dat is even omschakelen, een mannengroep heeft een andere dynamiek.
Bovendien gooien de heren graag hun charmes in de
strijd.

Heren én dames opgelet
De koffie is inmiddels gearriveerd en we kunnen
beginnen. Dan gebeurt er iets waar de heren niet op
gerekend hadden: enkele dames sluiten aan bij de
visite. Onder de heren is blijkbaar een virus uitgebroken,
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De natuurkoffer is geschikt voor zowel dementerende als somatische cliënten.
De Groene Visite is te reserveren via Laura Brummelhuis,
laura.brummelhuis@gmail.com.

Nieuws van de
tentoonstellingswerkgroep
Maryke Kwant, IVN Almelo
Dit jaar is de tentoonstelling voor groep 7 en 8 in het stadsmuseum. Ondertussen hebben de
scholen de tentoonstelling al bezocht.

Mensen die niet goed ter been zijn de natuur laten beleven, zonder dat zij daarvoor de deur uit
hoeven. Dat is het doel van de IVN natuurkoffer. De natuurkoffer wordt al met veel enthousiasme en succes ingezet bij diverse zorginstellingen.
Ik liep als projectmedewerker bij IVN Overijssel een
ochtendje mee met een Groene Visite bij Het Meulenbelt
in Almelo. Deze Groene Visite werd uitgevoerd door de
vrijwilligers Trinette, Joke en Wim van IVN Almelo. Zij
organiseren regelmatig Groene Visites, maar vandaag
was de eerste keer bij Het Meulenbelt.

nog ruimte voor meer interactie met de groep. Niet alle
attributen werkten even goed en ze hadden toch liever
met zijn allen aan een lange tafel gezeten in plaats van
in een cirkel. Het was een bijzondere ervaring om mee te
mogen maken en petje af voor de vrijwilligers die zich zo
inzetten om meer groen de zorginstellingen in te krijgen!

Daarna hebben we ook nog zaadbommetjes gemaakt.
Wat voor zaad? Dat is nog een verrassing, maar wel
bijenvriendelijk.
De tentoonstelling was tot eind augustus te bezoeken.
Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen voor
de volgende tentoonstelling.

waardoor een flink aantal niet kan aansluiten. De dames
hadden wel oren naar een gezellige, groene bijeenkomst
en nemen de plaatsen van de zieken in. Dit veroorzaakt
wat commotie, in een herengroep horen toch zeker geen
dames. Gelukkig is het snel vergeven wanneer Trinette,
Joke en Wim beginnen met een rondje met natuurfoto’s.

Meer informatie? Kijk ook op www.ivn.nl/afdeling/
almelo of volg ons via: www.facebook.com/
IVN-Almelo.

De tuin van vroeger
Het thema van de visite is lente. Op de foto’s staat dan
ook van alles wat groeit en bloeit in de lente: narcissen,
tulpen, takken met besjes en viooltjes. De foto’s gecombineerd met de persoonlijke aandacht van de vrijwilligers
blijken erg goed te werken. De deelnemers herkennen
flink wat planten, bloemen en dieren en beginnen ondertussen verhalen te vertellen over bijvoorbeeld de tuin van
vroeger.

De geur van Buisman
Trinette gaat rond met een blikje Buisman. De activiteitenbegeleidster vertelt dat geur één van de belangrijkste
en meest effectieve manieren is om herinneringen op
te roepen. Dit is ook te merken aan de deelnemers.
Iedereen herkent de geur en sommigen weten nog
precies te vertellen in wat voor blikje het zat en waar
deze vroeger precies in huis stond.
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Er was dit jaar een uitgebreid programma. Behalve de
tentoonstelling, gingen we met de kinderen naar de Aa
Iedereen kon kijken hoe schoon de Aa is, met onder
andere een ‘Secchischijf’. Daarna gingen we aan het
werk.
Aan de hand van vragen en opdrachten keken we of
het waar was wat we zagen. We keken onder andere
naar de kleur, waar rook het naar en de PH-waarde.
Conclusie: de Aa is schoon.
Natuurhus Almelo | September 2019
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Nieuw in onze
Groene Bibliotheek
Truus Hoesseler, Stichting Natuurhus Almelo

Het bos; het handboek voor elke
boswandeling

Het verborgen leven van bomen
voor kinderen

Auteur: Peter Wohlleben

Auteur: Peter Wohlleben

De schrijver is in eerste instantie vooral bekend als de
Duitse boswachter die zijn bospercelen op een natuurlijke wijze beheert. Weg met de grote machines. Laat
natuurlijke processen de bossen beheren. Dan krijg je
een bos in evenwicht. Dat is zijn overtuiging.
Hij begon te schrijven om ons te laten zien hoe uniek
het bos is. In dit boek neemt Peter Wohlleben ons mee
op een ontdekkingsreis door de verborgen wereld van
bomen en het bos. Hij schrijft in een leuke stijl, vertelt
daarbij hoe we verschillende bomen en hun eigenschappen kunnen onderscheiden. Daarnaast geeft hij
talloze tips en adviezen over hoe je je weg kunt vinden
zonder kompas of GPS, onder welke bomen je moet
schuilen tijdens een storm, welke bessen en paddenstoelen eetbaar zijn, hoe je dierensporen moet lezen en
welke natuurlijke insectenverdelgers je kunt gebruiken
tegen muggen, mieren en teken.
Met kinderen het bos verkennen? Daar heeft hij ook
leuke tips voor. En na het lezen van dit boek kun je best
een nacht alléén in het bos doorbrengen! Een boek
zonder afbeeldingen, maar toch heel goed leesbaar.

Het klimaatkenniskwartet
Auteur: Nanda Verbeek
Dit informatieve kwartet gaat over het klimaat, klimaatverandering en wat we daar aan kunnen doen. Het
bestaat uit 9 kwartetten: Duurzame energie, Wat is
er mis?, Wat kun je zelf doen?, Wat kunnen je ouders
doen?, Wat kan je school doen?, Het beste dat iedereen
kan doen, Wat kunnen bedrijven doen?, Wat kan de
overheid doen?, Moeilijke woorden en besparen.

Het kwartet kan gespeeld worden door kinderen vanaf
7 jaar. Zeer bruikbaar, ziet er mooi uit. Kinderen leren op
een leuke manier heel veel over klimaat en duurzaamheid.

Dit is werkelijk een schitterend mooi boek. De informatie
gaat veel verder dan in de doorsnee boeken over bomen.
Peter Wohlleben schreef ook een boek voor volwassenen over bomen ‘Het verborgen leven van bomen’. De
informatie is hetzelfde, maar dit boek is in alle opzichten
duidelijk aangepast aan kinderen vanaf ongeveer 9 jaar.
De tekstblokken zijn kort en overzichtelijk dus prettig
leesbaar. Er is volop afwisseling tussen tekst en mooie
foto’s, tekeningen etc.
Het boek laat zien dat wij wel een aantal dingen over
bomen weten, maar dat dat lang niet alles is. Dat
bomen er in het bos ook familieleven op nahouden, dat
ze elkaar verhalen vertellen, dat bomen kunnen ruiken
en horen, dat bomen ademhalen, of dat bomen bang
kunnen zijn, maar ook dapper. Samen met een overvloed
aan bosproefjes, weetjes en quizvragen wordt de informatie toegankelijk, verleidelijk en op een inspirerende
wijze gebracht.
Een super leuk boek voor kinderen, maar eigenlijk ook
voor volwassenen. Het laat zo mooi zien hoe je kinderen
op een hele leuke uit kunt leggen hoe het allemaal in
elkaar zit. Ik heb het in één ruk uitgelezen!

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
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Mac
Oska
HV Polo
Cavallaro
Juffrouw Jansen
Aventures des Toiles
www.splitlevel.nl
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penis breekt af en hij valt achterover dood naar beneden.
Het abdomen (de buik) wordt zeer stijf wanneer de dar
zijn penis naar buiten brengt en het dunne membraam
rond de eikel explodeert, soms met het geluid van een
ballonnetje. De flarden bungelen uit de angelkamer van
de koningin en dat is dan het fameuze bevruchtingsteken waaraan de imker kan herkennen dat zijn koningin
gepaard heeft. (Bron: Aloïs Schotanus)
Maar de koningin heeft deze ervaring, in tegenstellig
tot de dar vaker. Want zij paart met 10 tot 20 darren,
in meerdere vluchten. Daarvoor moet de volgende dar
wel eerst de restanten van zijn voorganger verwijderen
voordat hij opnieuw met de koningin kan paren. Zo heeft
de koningin binnen zeer korte tijd een aantal minnaars,
waardoor zij in het bezit raakt van een diversiteit aan
zaadpakketjes.

Darren, de mannen
in een bijenvolk
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Je ziet de meeste darren in het actieve bijenseizoen, gemiddeld eind mei tot en met augustus.
Ze zijn goed herkenbaar aan hun grote ogen en stevige lichaam. Ze zijn er in eerste instantie
voor het bevruchten van de koningin en eind augustus moeten ze het veld ruimen, omdat
het volk zich gaat voorbereiden op de naderende winter. Imkers spreken dan ook wel van de
‘darrenslacht’.

Van ei tot dar

Op vrijersvoeten

De dar doet er het langst over om van ei bij te worden,
24 dagen. In tegenstelling tot de koningin, die maar
16 dagen nodig heeft en een werkster 21 dagen.
Ondanks dat hij veel tijd nodig heeft om een bij te
worden, leeft hij het kortst, gemiddeld 20 dagen, terwijl
een werkster gemiddeld 6 weken kan leven en de
koningin zelfs enkele jaren oud kan worden.

Luilekkerland
Een dar lijkt zich wel in luilekkerland te wanen. Als hij
net geboren is, bedelt hij om eten en laat zich door de
werksters voeren met honing en pollen. Naarmate hij
ouder wordt, gaat hij zelf op zoek naar voedsel dat in
de cellen van de raat ligt opgeslagen. In zijn korte leven
moet hij zich snel ontwikkelen tot de Don Juan die de
koningin kan gaan bevruchten. Daarvoor is een menu
van eiwitten, stuifmeel en koolhydraten nodig, zodat hij
bronstig kan worden en op paringsvlucht kan gaan.
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De darren gaan acht dagen nadat ze zijn geboren
oriëntatievluchten maken, waarbij ze zich ontlasten.
Zij hebben geen vaste tijden waarop ze gaan vliegen,
maar meestal ligt het tijdstip tussen 13.00 en 16.00 uur.
Omdat ze best lang op pad zijn, moeten ze tussentijds
snacken. Zij krijgen daarvoor altijd toegang tot een willekeurige bijenkast. Ze zoeken naar zogenaamde darrenverzamelplaatsen om daar een maagdelijke koningin
te vinden en te bevruchten. Als dit niet lukt, trekken ze
verder weg van hun geboorteplek naar een andere verzamelplaats om daar hun geluk te beproeven.

Hoogtepunt met een knal!
Op meer dan 10 meter hoogte en in volle vlucht, bestijgt
de dar de koningin aan de achterkant. Zijn penis ploft als
het ware in de gepaarde eileider. Terwijl hij zijn sperma
ejaculeert, krimpt zijn achterlijf en stijft het op. Hij lost
zijn greep op de koningin, hij nijgt achterwaarts, zijn
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Lukt het de dar niet een koningin te bevruchten, dan zal
hij terugkeren naar zijn geboorteplek of hij vraagt asiel
bij een ander bijenvolk.

Zaad
Een gezonde dar produceert zowat tien miljoen spermatozoa; een gezonde koningin kan ca 5,5 miljoen
zaadcellen in haar spermatheca opslaan. Toch mogen
we daaruit niet concluderen dat het sperma van één
dar voldoende is om een maagdelijke koningin te
bevruchten. De zaadproductie van een dar heeft het
hoogtepunt tussen de tiende en de vijftiende dag na
het uitlopen van de dar. Zoals ik hierboven al beschreef,
heeft de eiwitvoeding van de dar een hele grote invloed
op zijn seksuele rijpheid. Sommige darren kunnen
daarom wel bronstig zijn, op paringsvlucht gaan en
met de koningin paren, maar bijvoorbeeld desondanks
toch steriel blijken te zijn. Verder zijn ras, leeftijd en de
verzorging van de koningin door de hofstaat van invloed
op het resultaat van het zaad en de productie van de
koningin.

Gelukkig zijn er ook auteurs die de verdediging van
darren op zich nemen, zoals Allen Latham. Hij schreef:
‘... Ik geloof dat werksterbijen in kolonies met veel
darren, harder werken dan de werksters in kolonies met
weinig darren. Ik acht het voor waarschijnlijk dat de
loutere aanwezigheid van darren, de werksters tot een
grotere activiteit stimuleert. Iedereen weet dat jonge
vrouwen ‘s zomers zich stierlijk vervelen op het strand
wanneer er geen kerels in de buurt zijn. Hoewel de
werksterbij slechts een onvolmaakt vrouwelijk wezen is,
kan de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat ze erg
geprikkeld kan worden door de aanwezigheid van de
mannetjes. Ook heb ik nog nooit minder honingvoorraden aangetroffen in een kast met veel darren, dan in
een kast met weinig darren. De hoeveelheid honingvoorraad in de kast wordt bepaald door de activiteit van
de werksters en ik heb altijd al opgemerkt dat bijen het
meest actief waren in kolonies waar de darren talrijk
waren. (Bron: Allen Latham: ‘Allen Latham’s Bee Baak’ Hale Publishing Company - Hapeville, 1949)

Darrenslacht
Neem het niet letterlijk, want darren worden niet door
de werksters gedood. Wel wordt er geen darrenbroed
meer aangezet in juli/augustus en de aanwezige darren
worden niet meer gevoerd. Het gaat richting het eind
van het bijenseizoen en dan verdrijven de werkbijen
de darren uit het volk. Je ziet dan dat de werkbijen de
darren letterlijk naar buiten slepen en van de vliegplank
gooien. Ze mogen niet meer naar binnen.
Aan de vooravond van de maand september waarin we
de volken voorzien van wintervoer zijn de darren nagenoeg uit de volken verdwenen.

Darren in het volk
Een bijenvolk zal alleen maar darren produceren als de
drachtomstandigheden gunstig zijn. Het volk zal ook niet
meer darren genereren als het kan dragen. De darrenvertegenwoordiging kun je dus zien als een verwijzing naar
de conditie van het volk.
Darren en darrenbroed dragen bij tot het globale metabolisme van de kolonie. Hun lichaamsmassa zorgt voor
warmte in de tros op kille dagen en tijdens de koude
nachten. Het darrenbroed genereert ook warmte en
omdat dit broed zich meestal aan de rand van het nest
bevindt, werkt het als een buffer voor het werksterbroed.
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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.
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 Henri Jansen, telefoon 0546 87 05 86. Dit nummer kunt u ook bellen voor
nadere informatie. Tenzij anders vermeld, is het verzamelpunt: zwembad het Sportpark aan de
Sluiskade N.Z. in Almelo. 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.

De schubbige
bundelzwam
Ron Poot, KNNV
De bosbeheerders en fruittelers zien deze paddenstoel liever niet verschijnen. De schubbige
bundelzwam is een gevaarlijke parasiet, die loofbomen aantast. Vooral op fruitbomen kan deze
zwam veel schade toebrengen.
Voor de natuurliefhebber en fotograaf is het een
wondermooie paddenstoel die je algemeen in bossen en
parken kunt aantreffen. Vanaf september verschijnen ze
aan de voet van loofbomen. Bij uitzondering tref je ze
ook wel aan op naaldhout.
Eerst is de hoed nog een bolhoedje, rolrond. Je vindt ze
in groepen bij elkaar, in bundels, zoals de naam al
zegt. En vol met schubben op de hoed. Als de zwam zich
verder ontwikkelt, spreidt de hoed zich uit en kun je de
steel en onderzijde bekijken. De hoed is uitgespreid zo’n
acht centimeter in doorsnee en daarmee is het een flinke
paddenstoel. Omdat ze in bundels staan vallen de vruchtlichamen nog meer op in het bos.
De schubbige bundelzwam is een plaatjeszwam. De
onderzijde van de hoed zit vol lamellen, de plaatjes.
Daar ontstaan de sporen waarmee hij zich voortplant.

16

Onder de hoed zie je de steel en ook die zit vol oranjerode schubben. Al die schubben geven deze parasiet een
bijzonder en macaber uiterlijk. Tegelijkertijd zijn het ook
fraaie details om te bekijken of op de foto te zetten.
Deze soort ruikt wat naar radijsjes, maar proef hem maar
niet. Het is een bittere en giftige paddenstoel, die je
darmen behoorlijk van streek kunnen maken. Na koken
schijnt het gif geneutraliseerd te zijn, maar je kunt het er
beter niet op wagen.
Je kunt deze soort verwarren met de sombere honingzwam, die ook in bundels op bomen groeit en dezelfde
kleur kan hebben. Deze honingzwam heeft echter een
flinke ring aan de steel en witte sporen. Ook zijn de
schubben bij de schubbige bundelzwam veel markanter.
De schubbige bundelzwam op de foto is gefotografeerd
in het Nijreesbos te Almelo.
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Vaste activiteiten van NIVON
Onderstaande binnenshuis-activiteiten vinden plaats in het Nivon-nus, Smetanastraat 55A,
Almelo:
- Maandag 13.30 uur: Olieverfschilderen
Informatie via Marjolein Haaksman, 06 46 03 16 14, marjolein.haaksman@live.nl
- Dinsdag 13.30 uur: Patchwork en quilten
Informatie via Janny Hammink, 0546 81 04 32, henkhamm@hetnet.nl
- Diverse keren op donderdag 14.00 uur: Leeskring
Informatie via Hannie Snel, 0546 45 97 59, hanniesnel@gmail.com

Adressen activiteitenkalender:
Natuurhus:
Beeklust:
Canisius:
Doepark de Hagen:
Erve Peeze:
Fayersheide:
De Horst:
Korenmolen:
Kwekerij de Aadijk:
Krikkenhaar:
Meestershuis:
NIVON-nus:
Noordikslaan:
NS-Station:
Ootmarsum:
Oude weverij:
De Pook:
Schelfhorst:
De Schouw:
Stadsboerderij Erve van Marle:
Zwembad:

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

Hieronder 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!
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Avondexcursie naar het Plantzoentje, Albergen

do 5

18.00-20.00

Tijd
carpoolen vanaf

Plaats/vertrek

Eerste Pieperfestival

gratis voor buurtbewoners

volgt

nog niet bekend

Foto trilogie: Nabespreking foto’s

20.00-22.00

Natuurhus

natuurwandeling in de Gravenallee			

Nacht van de Nacht voor kinderen en volwassenen

Lianne Pot

Kabouterpad Scharrelkids 4 -6 jaar
Paddenstoelen zoeken in het Nijreesbos

zo 10
zo 10

Kindersterrenkijkavond
Informatieavond Bollen en knollen van Zuid-Afrika,

do 21
wo 27

Activiteit
Kerstworkshop
Kerstballen speurtocht Scharrelkids 4-6 jaar
Kerstballen speurtocht Scharrelkids 7 jaar
Bomen in de winter Scharrelkids 8-12 jaar
Eindejaarswandeling IVN leden

Datum
za 7
zo 8
zo 8
zo 8
zo 22

Hans Huizing

Mercuriusovergang over de zon

Scharrelkids 8-12 jaar

Paddenstoelen zoeken in het Nijreesbos

ma 11

zo 10

Excursie naar Diepholz

za 02

Scharrelkids 7 jaar

Activiteit

Datum

De Horst

SPOA bij Natuurhus

Sportpark

Plaats/vertrek

volgt

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

volgt

Tijd

20.00-22.00

18.30-20.30

13.30-16.30

volgt

Natuurhus

De Horst

SPOA bij Natuurhus

Natuurhus

Plaats/vertrek

IVN/KNNV

Vereniging

KNNV

niet nodig

www.astrona.nl

Groei & Bloei

Vereniging

Info volgt van IVN bestuur

IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

Groei & Bloei

AstronA

AstronA

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

www.astrona.nl

gratis

leden € 1, niet-leden € 3

info volgt

gratis

gratis

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

nog niet bekend

Kosten

leden € 1, niet-leden € 3

€ 1,-

volgt

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

Vervoerskosten delen

Kosten

info volgt

KNNV/Groene loper

IVN/Astrona/

Groei & Bloei

KNNV

IVN

Groei & Bloei

KNNV

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

Henri Jansen 06 20 08 00 33

Aanmelding

DECEMBER 2019

De Schouw

Noordikslaan

volgt

10.00-12.30 De Horst

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-19.00

Tijd

www.knnv.nl/twenthe

Ron Poot, 06 22 99 71 49 of

06 30 52 03 22

Laura Brummelhuis

niet nodig

of www.knnv.nl/twenthe

NOVEMBER 2019

				

di 29

za 26

De Schouw

20.00-22.00

wo 23

Informatieavond: Siergrassen en prairietuinen,

trimbaan Nijreesbos

			

Nijreesweg,

Ron Poot 06 22 99 71 49

09.00-12.00

za 19

Fototrilogie: Foto-excursie

alleen voor leden

De Horst

				

10.00-12.30

niet nodig voor alle Scharrelkids

Feest 25 jarig bestaan IVN Jeugdgroep

zo 13

Stadsboerderij Beeklust

niet nodig

9.30-10.30

Plantenruil

Ron Poot 06 22 99 71 49

za 12

Natuurhus

of www.knnv.nl/twenthe

20.00-22.00

				

Fototrilogie: Inleiding

info volgt

Natuurhus

wo 9

niet nodig

gratis

Doepark

Doepark de Hagen

IVN/KNNV

’t Iemenschoer gratis

Vereniging

						

13.00-16.00

Nijreesbos start Nijreesberg niet nodig

niet nodig

Aanmelding

Kosten

zo 6

14.00-15.30

Beeklust

Plaats/vertrek

Groei & Bloei

Paddenstoelenwandeling

niet nodig

OKTOBER 2019

De Schouw

zo 6

13.00-16.00

Tijd

20.00-22.00

Infostand

leden gratis, niet-leden € 3,

wo 2

AstronA

Activiteit

www.astrona.nl

leden gratis, niet-leden € 3

Datum

Noordikslaan

scharrekids@natuurhusalmelo.nl IVN

leden gratis, niet-leden € 3

leden € 1, niet-leden € 3

20:00-22:00

De Horst

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

leden gratis, niet-leden € 3

Demonstratie bloemschikken door Anneke Dekker

Sterrenkijkavond

do 19

10.00-12.30

Natuurhus

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

gratis

Kosten

wo 25

Herfstverschijselen Scharrelkids 8-12 jaar

zo 8

10.00-12.30

SPOA bij Natuurhus

Groei & Bloei

Vereniging

inclusief koffie/thee

Kriebelbeestjes Scharrelkids 7 jaar

zo 8

10.00-12.30

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

						

Het leven van een uil Scharrelkids 4-6 jaar

zo 8

			 Woonboulevard

Activiteit

Datum

SEPTEMBER 2019

Tot slot ijzerhard; Verbena bonariensis. Voor de
Romeinen was dit een heilig kruid. Het was een offerplant en veelzijdig geneeskruid. De naam dankt de plant
aan de harde vierkante stengel. Een stevige weefplant,
die in tuinen tot diep in het najaar het zicht bepaalt, het
is een weefplant die tot 2 meter hoog kan worden. Zaait
zich makkelijk uit in wat omgewoelde aarde. IJzerhard
trekt veel vlinders aan.

Prachtige plantennamen

IJzerhard trekt veel vlinders aan, zoals de atalanta

IJzerhard

		
in onze taal
Annelieke Huurneman, Groei & Bloei
Al tijden verbaas ik mij over de namen die wij naast de Latijnse naam aan onze planten hebben
gegeven. Bladerend in een plantenboek kwam ik tegen: beenbreek, brave hendrik, hazenpootje
en vergeet-mij-nietje.
Of grootmoeders oorbel; Leycesteria formosa. Deze plant
wordt ook wel fazantenbes genoemd. De plant heeft
bloemen en later bessen die lijken op lange oorbellen.
Op een zonnige plek wordt de struik ongeveer 2 meter
hoog.

Stachys monieri ‘Hummelo’

20

Planten worden ook genoemd naar degene die ze geselecteerd heeft. Of naar de plaats waar de kweker woont.
Bijvoorbeeld Hummelo. Stachys monieri ‘Hummelo’ is de
plant op de foto. Stevige vaste plant, een andoorn, die je
veel ziet in tuinen die door Piet Oudolf zijn ontworpen.
Ga maar eens kijken in de Vlinderhof, onderdeel van het
Maximapark in Vleuten. Het park is gratis toegankelijk.
Natuurhus Almelo | September 2019
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<< Messier 27 (Halternevel) - Telescoop: TS 80mm
refractor – Camera: Canon 40D dslr – Locatie: achtertuin
– Belichting: 1uur 30 min

De dichtstbijzijnde planetaire nevel is de Helixnevel (NGC
7293) in Waterman op een afstand van 655 lichtjaar.
De naam planetaire nevel werd in 1784 of 1785 door
William Herschel aan deze objecten gegeven. Hun vorm
lijkt op die van de grote planeten wanneer ze met een
kleine telescoop waargenomen worden, maar ze zijn in
werkelijkheid niet gerelateerd aan planeten, laat staan
aan de planeten in ons zonnestelsel. De nevels bevinden
zich immers om andere sterren buiten ons zonnestelsel.
Herschels benaming planetaire nevel is daarom strikt
genomen niet correct, maar wordt tot op de dag van
vandaag gehanteerd.
Op 12 juli 1764 ontdekte Charles Messier deze nieuwe
en fascinerende klasse van objecten en beschrijft deze als
een ovale nevel zonder sterren. Overigens had Messier
geen gelijk, omdat planetaire nevels –zoals de Halternevel– weliswaar geen (zichtbare) planeten bevatten,
maar wel een centrale ster.
M27 ligt ongeveer op 1200 licht jaar van de aarde in het
sterrenbeeld Vosje. Je vindt dit kleine sterrenbeeld tussen
Zwaan en Pijl.
Bronnen: Spacepage & Wikipedia

Planetaire Nevels
Dave Mason, AstronA
Nevels en sterrenstelsels behoren tot de meest spectaculaire objecten uit de astronomie vanwege
hun enorme afmetingen, kleuren en verschillende vormen. Bij de nevels bestaan verschillende
soorten, naargelang hun vorm. De meest fascinerende zijn wellicht de planetaire nevels. Deze
ringvormige objecten zijn weggeblazen resten van stervende sterren en zijn eigenlijk de kleine
broertjes van supernova’s.
Planetaire nevels ontstaan uit sterren met een massa
tussen 0,5 en 8 zonnemassa’s, terwijl zwaardere sterren
hun leven eindigen met een supernova-explosie. Het
gas van een planetaire nevel wordt door de ultraviolette
straling van de achtergebleven hete kern van de centrale
ster tot lichten gebracht.
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Op de foto is Messier 27 te zien, ook wel de Halternevel
genoemd. Dit is misschien wel de mooiste planetaire
nevel aan de hemel en was de eerste planetaire nevel
ooit ontdekt. Het is ook een van de helderste.
In 1999 waren 1510 planetaire nevels bekend in ons
melkwegstelsel en veel meer in andere sterrenstelsels.
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O, kom er eens kijken!
Edwin Sarink, AstronA

Nacht van de nacht
De overzichtskaart toont de sterrenhemel, zoals we deze kunnen waarnemen tijdens de Nacht
van de Nacht op 26 oktober. De prachtige planetaire nevels M57 en M27 (zie ook artikel en
foto van Dave Mason in dit magazine) moet je toch één keer in je leven met eigen ogen gezien
hebben! We gaan op een donkere locatie staan, zodat we naar alle waarschijnlijkheid ook iets
van de Melkweg kunnen zien. Er is geen storend maanlicht deze avond.

Mercurius overgang
Nee, dit is geen kwestie van hormoonbalans, maar het verschijnsel waarbij de kleinste planeet
van ons zonnestelsel vanaf de aarde gezien voor de zon langs beweegt. Mercurius is kleiner dan
Ganymedes, de grootste maan van ons zonnestelsel. Planeten bewegen in een baan om de zon
en manen bewegen in een baan om een planeet. Ganymedes draait om Jupiter.
Net zoals bij de planeet Venus, kijken we bij het waarnemen van Mercurius vanaf de aarde gezien altijd
richting de zon. De beide planeten noemen we daarom
binnenplaneten: ze bevinden zich binnen de baan van de
aarde om de zon.

overgangen alleen voorkomen als beide planeten in
de buurt van de snijlijn van deze vlakken staan. Zo’n
snijpunt wordt knoop genoemd. De aarde staat alleen
in de maanden mei en november in een knoop van het
Mercuriusbaanvlak.

We kunnen Mercurius en Venus waarnemen als ochtendster of avondster. Maar soms dus ook later overdag, als
ze als kleine zwarte vlekjes voor de zon langs bewegen.
Vanwege de korte omlooptijd (rondje om de zon) van
Mercurius zien we vaker een Mercuriusovergang dan een
Venusovergang. De Mercuriusovergang is gemiddeld
14 keer per eeuw.

Op maandag 11 november 2019 is het weer raak. De
overgang van Mercurius begint om 13:35 uur en duurt
tot 19:04 uur. Omdat de zon bij ons om 16:54 uur
ondergaat kunnen we de tweede helft van de overgang
niet waarnemen in Nederland. De periode tussen twee
opeenvolgende Mercuriusovergangen is minimaal drieënhalf jaar en maximaal dertien jaar. De volgende Mercuriusovergang vindt plaats op 13 november 2032.

Overgang Mercurius
in mei en november
Doordat de baanvlakken van de Aarde en Mercurius iets
ten opzichte van elkaar hellen, kunnen Mercurius-

Bij onbewolkt weer gaan we de overgang waarnemen
met telescopen met speciale beschermende filters. Kijk
begin november op www.astrona.nl voor meer details.

Sterrenkaart: 26 oktober 2019, 20:00 uur
Natuurlijk is het ook mooi om de diverse sterrenbeelden
met behulp van deze sterrenkaart te vinden. Sterrenkijken zonder een telescoop is op een donkere locatie
prachtig. Saturnus met zijn ringen en zijn maan Titan
staan ook op het menu tijdens de Nacht van de Nacht.
Kom kijken en neem een verrekijker mee! Naast het sterrenkijken wordt er deze avond onder meer een nachtwandeling georganiseerd door IVN Almelo. Kijk voor
meer informatie op www.astrona.nl.
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Foto pagina 25: Op 10 mei 2016 hebben bezoekers bij
het Natuurhus een Mercuriusovergang waargenomen.
Dave Mason maakte deze fraaie opname waarop ook
een vliegtuig (Fokker) te zien is. Het kleine stipje links
onder het vliegtuig is Mercurius. Boven de linkervleugel
is zonnevlekgroep 2542 te zien en bij de andere vleugel
zonnevlekkengroep 2543.
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Modemerken vernietigen nieuwe kleding liever dan ze
af te prijzen of te recyclen. Ze willen hun merk niet in de
uitverkoopbakken zien: merkbescherming dus. Recyclen
is vaak duurder dan verbranden. Schenken aan landen
in Zuid-Amerika of Afrika wordt ook minder gedaan
vanwege de merkbescherming. Bovendien willen heel
veel landen onze kleding niet meer, omdat ze hun eigen
textielmarkt willen beschermen.

Wat kunnen wij doen?
Van de kledingindustrie valt niets te verwachten; de
industrie wil meestal alleen maar groeien. Wij, de consumenten, moeten ten eerste al gaan beseffen dat we vaak
al meer dan genoeg kleding hebben: gemiddeld zo’n
175 kledingstukken waar er meestal zo’n 50 van het hele
jaar in de kast blijven liggen. Dus:
- We zouden minder kleding moeten gaan kopen.
- Hoewel tweedehandskleding een slecht imago heeft
(vies etc.) verdient ze dit niet. Alle kleding wordt
gewassen tegenwoordig en geselecteerd op of het er
nog mooi uit ziet en niet kapot is. Ook kun je kleding
regelmatig ruilen met die van vrienden, familie.

de kwaliteit is beter en de stijl is vaak tijdloos.
- Laat je minder beïnvloeden door mode. Winkels
wisselen steeds vaker de collectie (soms elke week) om
je de indruk te geven dat je ‘uit’ bent. Je moet nodig
iets nieuws kopen is de boodschap. Trap er niet in.
- Breng de door jou afgedankte kleding die nog goed
is naar een kringloopwinkel. Vaak heeft een ander er
nog veel plezier van en zo voorkom je dat alles in de
verbrandingsoven gaat. (60 procent van de kleding in
kringloopwinkels wordt weer als kleding gebruikt, dat
is toch een aanzienlijk deel).
- Breng kleding die niet meer door anderen gedragen
kan worden naar de kledingcontainer. Gelukkig zijn er
steeds meer bedrijven die er iets anders van maken:
poetsdoeken, onderbekleding voor vloerbedekking,
vulling voor matrassen, verhuiskleden, etc.
- Bedenk dat het wassen van onze kleding ook heel
veel milieuschade met zich meebrengt. Een gemiddeld gezin gebruikt hierbij alléén al meer dan 13.000
liter water per jaar. Dan komt het energieverbruik
nog om de machine te laten draaien en het water te
verwarmen. Daarnaast gebruiken we wasmiddel dat

T-shirts, truien, broeken ...

Onze kledingberg groeit!
Kan het ook wat minder???
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo
Zuchtend onderschep ik weer een aantal zakken afgedankte kleding van onze zoon en dochter.
Kleding op weg naar de grijze container. Zakken vol met, in mijn ogen, goede, mooie kleding die
maar heel kort en soms zelfs niet gedragen is.
Mijn man en ik zeggen vaak tegen elkaar: “Ze hebben
in 20 jaar meer kleding ‘versleten’, dan wij in ons hele
leven.” Ik breng de door hen afgedankte kleding altijd
naar de kringloop in de hoop dat er anderen blij
mee zullen zijn .Ook gaat het soms naar een gezin
waarvan ik weet dat ze het goed kunnen en willen
gebruiken.
Als ik na mijn reddingsactie in het net binnengekomen
tijdschrift van het Wereld Natuurfonds blader, zie ik een
artikel over de kledingberg en blijkt dat wij het goed
zien: kleding is een wegwerpartikel geworden en dat
wordt een groot probleem. Daarna lees ik verschillende
artikelen over dit onderwerp en blijkt het allemaal nog
veel erger te zijn dan ik dacht.
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- Als je kleding nieuw koopt ga dan voor slow-fashion
in plaats van fast-fashion. Fast-fashion kleding is
een snel, erger vervuilend productieproces dan bij
slow-fashion. De kleding is vaak slecht van kwaliteit,
verliest snel de goede pasvorm, er vallen gaatjes in
etc. Deze kleding wordt meestal gemaakt in Azië waar
volwassenen en kinderen onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken in de kledingindustrie.
slow-fashion kleding wordt vaak duurzamer gemaakt,

De voetafdruk van 1 spijkerbroek: 20.000 liter
water, 32 kg co2 (= 150 km auto rijden) en
enorm veel pesticiden en chemicaliën!

vaak fosfaat bevat dat ook weer heel erg schadelijk
is voor het milieu. Kleding moet worden gewassen,
dat is duidelijk. Maar kies dan voor een ecologisch
wasmiddel. Dat is duurder, maar ik koop het altijd als
het in de aanbieding is en dan is het zelfs goedkoper
dan de andere wasmiddelen. Ook kun je veel schade
voorkomen door heel zuinig te zijn met het wasmiddel.
Je hebt maar heel weinig nodig. En natuurlijk was je
ook zoveel mogelijk met een volle trommel!

Wat is het probleem?
De kledingproductie is de afgelopen tien jaar toegenomen met 400 procent! De gemiddelde levensduur
van een kledingstuk wordt steeds korter. Door overproductie komt 30 procent van de kleding nooit in iemands
kledingkast. Van die 30 procent (zo’n 235.000 kilo per
jaar alléén in Nederland) gaat 70 procent direct zonder
enig gebruik de verbrandingsoven in.
Als je dan bedenkt dat het maken van kleding één van
de grootste vervuilende activiteiten ter wereld is. Denk
hierbij aan de enorme CO2-uitstoot, aan de miljoenen
gekapte bomen, aan de inmense hoeveelheden water,
verfstoffen, plastics. Een kwart van alle pesticiden wordt
alléén al in de katoenteelt gebruikt.
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Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
Ootmarsumsestraat 28, Almelo
Telefoon 0546 - 813211
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Scharrelkids 2019
Yvonne Kuiphuis, Lynn Smit
en Renate Fikkert, IVN Almelo

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

Kabouterpad en
paddenstoelen
We gaan op zoek naar paddenstoelen in het bos. We hopen
dat we ze kunnen vinden! Hoe komt het dat er paddenstoelen groeien? En als ze er niet zijn, waar ligt dat dan
aan?

Datum: Zondag 10 november
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: SPOA-gebouw bij het Natuurhus

Kriebelbeestjes
In juni was er een Slootjesdag en keken we wat er in de
sloot leeft. Deze maand gaan we kijken wat voor leuke
kleine beestjes er allemaal op en in de grond in een
natuurlijke tuin leven in de herfst.

Zoek de kerstballen in het bos! Na de wandeling hebben
we warme chocolademelk en iets lekkers.

Datum: Zondag 8 september
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen 7 jaar)
Locatie: Natuurhus

Datum: Zondag 8 december
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen 7 jaar)
Locatie: De Horst

Paddenstoelen
zoeken

Het leven van
een uil
Waar wonen uilen eigenlijk? Heb je overdag wel eens
een uil gezien? Hoe kun je zien dat ergens een uil is
geweest? Dat en meer gaan we ontdekken over de uil!

We gaan op paddenstoelentocht! Trek je laarzen aan en
neem een klein spiegeltje mee als je die hebt. Als er nog
geen paddenstoelen zijn, is er een alternatief programma.

Datum: Zondag 8 september
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: SPOA-gebouw bij het Natuurhus

Datum: Zondag 10 november
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen 7 jaar)
Locatie: de Horst

Dierenfestijn

Kerstballenspeurtocht

Vandaag is het feest! De Scharrelkids bestaan 25 jaar en
dat gaan we vieren met een heus dierenfestijn! Je mag
verkleed komen als een dier! Wat we verder doen, is een
verrassing!

Het is bijna kerst! We gaan op zoek naar kerstballen in de
natuur en lekker buiten spelen. Als we het koud krijgen,
gaan we naar binnen voor warme chocolademelk.

Datum: Zondag 13 oktober
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: de Horst

Datum: Zondag 8 december
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: SPOA-gebouw bij het Natuurhus
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Kerstballenspeurtocht

Feest bij de Horst!
We gaan timmeren met een bouwpakket naar keuze.
Verder is er veel lekkers om van te smullen voor iedereen!

Datum: Zondag 13 oktober
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor alle Scharrelkids)
Locatie: de Horst

Nacht van
de nacht
‘s Avonds als de klok weer een uurtje teruggaat zijn er
activiteiten voor kinderen en ouders. Hiervoor worden
ook alle Scharrelkids uitgenodigd.

Kijk voor meer informatie over tijd en locatie op
www.ivn.nl/afdeling/almelo
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Herfstverschijnselen
We gaan kijken naar de kringloop, bladherkenning,
bladverkleuring, bladval, vruchten en zaadverspreiding!
En we verzamelen natuurlijke materialen om in kleine
groepjes een natuurschilderij te maken van alle materialen die we tijdens de excursie hebben verzameld.

Datum: Zondag 8 september
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 8 t/m 12 jaar)
Locatie: de Horst

Bomen
in de winter
Waar kun je bomen in de winter aan herkennen?
Waarom verliest een boom in de herfst zijn bladeren?
Zitten er al weer nieuwe knoppen aan de takken? Is er
een verschil in het schors van de verschillende bomen?
Wat gebeurt er met een omgewaaide of omgevallen
boom? Dit alles gaan we samen onderzoeken. Ook maken
we afdrukken van de schors!

Paddenstoelen
zoeken

Datum: Zondag 8 december
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 8 t/m 12 jaar)
Locatie: Natuurhus

Wat is een paddenstoel en welk nut hebben paddenstoelen? Hoe groot worden ze? Zijn paddenstoelen lekker
en kun je ze eten? Wat zijn sporen?
Als er tijd over is maken we een muurkrant over
Paddenstoelen.

Datum: Zondag 10 november
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 8 t/m 12 jaar)
Locatie: de Horst
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Gado Gado
		

met taugé
Eric van Veluwen, Natuurhus Almelo

Wat eten we vandaag? De komende uitgaven van het Natuurhus Magazine deelt Eric van
Veluwen zijn heerlijke recepten met u, bij voorkeur met groenten uit eigen tuin!

Hoofdgerecht voor 4 personen
Een knapperig nazomers gerecht met pittige en frisse smaken. Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

4 gekookte eieren
50 gram taugé
2 tomaten
½ komkommer
100 gram boontjes
100 gram champignons
¼ bloemkool
100 gram wortelen

Voor de saus
• 1 ui, gesnipperd
• 2 tenen knoflook geperst
• 2 theelepels laos
• 1 eetlepel ketjap
• ½ theelepel trassi
• 2 eetlepels azijn
• sambal
• 250 gram goede pindakaas
• 4 dl kokosmelk
• olie om te bakken

Voor de garnering
• geroosterde uitjes
• seroendeng

Bereiding
1. Snijd de bloemkool in kleine roosjes, de wortelen in
lange reepjes en kop de boontjes.
2. Breng 2 liter water aan de kook met een eetlepel zout.
3. Kook de bloemkool, de boontjes, de wortel en de
champignons na elkaar beetgaar en spoel ze per soort
koud.
4. Kook de eieren in koud water. Zet het vuur uit als ze
koken. Zo heb je perfect gekookte eieren. Spoel ze koud
en pel ze.
5. Snijd de tomaten in 4 stukken en de komkommer in
reepjes.
6. Maak de saus door de kokosmelk te koken en alle
ingrediënten voor de saus toe te voegen.
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meer voedsel, kringloop, vrije tijd, educatie, zorg, beheer,
biodiversiteit en behoud van natuur.

Verantwoord ondernemen
“Natuur was en is erg belangrijk,” vertelt Frank op hun
boerderij met twee hectare grond. Ze zijn lid van de
Stichting Natuurboeren. Een stichting die streeft naar
meer biodiversiteit. Daar zijn ze zo lang ze aan de Mooie
Vrouwenweg wonen al mee bezig. Het perceel was
destijds vooral een kale wei en in het voorjaar van 2001
begonnen ze met de aanleg van landschapselementen
als kikkerpoelen, een boomgaard, hagen en houtwallen. Toen de kinderen groot genoeg waren en gingen
zwemmen, werden ook vijvers aangelegd.
Het land wordt beheerd volgens biologisch dynamische
principes van Rudolf Steiner. Eén dag in de week komen
jongens uit het speciaal onderwijs helpen. “Dat is onze
rustdag” zegt Frank met een knipoog. De schapen
begrazen de niet verkochte kavels en het park. Samen
met de buurt legden we bloemenlinten aan op stroken

langs de wegen en zelfs op de rotonde. “Zo haal je meer
natuur naar je toe en verlaag je de onderhoudskosten
voor de gemeente. Eigenlijk zou iedereen dat kunnen
doen in zijn of haar eigen buurt,” stelt Frank voor.
Rest natuurlijk de vraag: ‘Wat voor natuur heeft dat
opgeleverd?’ Het is in ieder geval geen oernatuur, maar
de biodiversiteit is enorm toegenomen, zowel wat
planten- als diersoorten betreft. “Wat zou het toch mooi
zijn, als iedereen in zijn of haar tuin en woonomgeving
met eenvoudige maatregelen zou streven naar meer
biodiversiteit,” bepleit Frank. “Meer natuur in de stad is
een verrijking voor iedereen en dat is veel waard. Groen
doet goed.”

Laat je inspireren!
Ga eens fietsen of wandelen in Almelo Noord-Oost en
ga kijken bij Erve van Marle en laat je, net als Frank van
Marle vroeger, inspireren om een stukje aarde te veranderen ten goede van je eigen leefomgeving.

Natuur in de stad:
stadslandbouw op Erve van Marle
Jenny van Dorsten, IVN Almelo
Langzamerhand dringt het besef door in bredere lagen van de bevolking, dat het klimaat echt
verandert. Als we de aarde leefbaar willen houden, dan moeten dingen veranderen. Daar hoort
de landbouw bij.
Nederland is na Amerika de tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld. Carola Schouten, minister
van landbouw, natuur en voedselkwaliteit koos vorig jaar
voor een omslag naar kringlandbouw in 2030. Een ambitieus plan dat niet overal juichend werd ontvangen. Toch
doet kringlandbouw volgens minister Schouten recht aan
de natuur en levert dat ook een goede boterham op.

Stadslandbouw
Eén van de vele vormen die zich onder kringlandbouw
scharen, is de stadslandbouw, zoals Frank van Marle in
Almelo beoefent. Hij is, samen met Martin Mulder, één
van de oprichters van de Stichting Natuurhus Almelo.
Hij had geen agrarische achtergrond, maar kwam als
stadskind veel bij zijn ooms in het buitengebied. Daar
ontstond zijn passie voor de natuur en boerderij. In 2000
gingen hij en zijn vrouw in het buitengebied van Almelo
wonen. Het was een bewuste keuze om hobbyboer te
worden midden in de boerennatuur.
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Kippen en een haan hadden ze al meegenomen uit de
stadstuin. Er volgden Twentse landganzen, landgeiten
lakenvelder koeien, varkens, konijnen, bijen, eenden en
Friese melkschapen. De meesten ervan zeldzame landbouwhuisdieren, die tot ons culturele erfgoed behoren
en vanwege hun relatief lage productie met uitsterven
worden bedreigd.

foto volgt?

Toen de gemeente Almelo de landelijke Agenda
Stadslandbouw ondertekende in januari 2016 was de
weg vrij om van zijn hobby zijn werk te maken. Naast
scharrelvlees en honing is er sinds kort ook schapenkaas
te koop en was er bij Erve van Marle in de afgelopen
zomers een pleisterplaats en een bloemenpluktuin.
Stadslandbouw heeft volgens de gemeenten veel maatschappelijke meerwaarde. Het uit elkaar trekken van stad
en platteland is een gemiste kans. Stadslandbouw heeft
veel functies en mogelijkheden op het gebied van onder
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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
Roel Bakker
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
Aqua Comfort - Karst Rodenstein
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?
Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus Almelo?
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.

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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Natuurhus Almelo
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
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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