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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,
0546 812 849
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Groot Hoefblad
Eén van de vroege bloeiers in het voorjaar is groot
hoefblad. Je vindt ze vooral langs de oever van sloten en
kanalen. Bijvoorbeeld langs de Aa bij het DoePark.
Hun grote bloeitrossen vallen al van verre op.
De bladeren zie je dan nog niet, die komen later pas.
Die bladeren zijn trouwens enorm, net rabarber, zo
groot. Een leuk weetje is, dat je bij groot hoefblad apart
mannetjes- en vrouwtjesplanten hebt. Let maar eens
op de bloemen, de mannetjes hebben meeldraden, de
vrouwtjesplanten alleen bloemen met stampers.
Geniet van het voorjaar!

Contact Stichting Natuurhus Almelo:
Deldensestraat 205, 7601 RT Almelo
Geopend op maandag, dinsdag en woensdag van
13.00 - 16.00 uur. Telefonisch bereikbaar tijdens
openingstijden: 0546 451 483

Inhoudsopgave

Drukwerk: Blad.nl
Heeft u een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact
op via info@natuurhusalmelo.nl. Sluitingsdatum kopij
voor het volgende nummer is 20 april 2020.

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
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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 het bestuur

de gemeente, gebruikers, gasten, vrijwilligers, medewerkers en stagiaires. Het is goed om te zien hoe mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt in het geheel
meewerken. Zijn verhaal gaf de projectgroep en de werkgroep interieur veel inspiratie.

De werkgroep interieur was al eerder in het jaar op
bezoek geweest. Tijdens het bekijken van het grote
binnen- en buitengedeelte van het Duurzaamheidscentrum kon elke vrijwilliger ook ideeën opdoen voor
zijn eigen specialiteit, zoals de kruidentuin, educatie,
tentoonstelling en het doepark.
Op de terugweg stopten we bij restaurant Rheezerbelten
in Hardenberg voor een heerlijk stamppotbuffet. Om
19.00 uur kwamen we moe maar voldaan in Almelo aan.
Vol ideeën voor ons eigen park en toekomstig paviljoen.
Mini Eshuis, mede namens alle vrijwilligers, heel hartelijk bedankt voor het bedenken en organiseren van dit
uitstapje en de eerste opzet van dit verslag.
Foto’s van Janine van der Linden en Yvonne Kuiphuis.

Vrijwilligersuitje
Ineke van den Berg, Natuurhus Almelo
Op initiatief van het bestuur van de Stichting Natuurhus Almelo werden alle vrijwilligers van de
zes verenigingen, het Tijdelijk Natuurhus en de Doe-Park groep uitgenodigd voor een vrijwilligersuitje. Op zondag 3 november vertrokken we om half één, vanaf de Schelfhorst, met een
bijna volle bus richting Assen.
In de bus wisselden we een paar keer van plaats,
zodat er een praatje gemaakt kon worden met minder
bekenden en soms onbekenden, met als doel de onderlinge band te verstevigen.
Ons reisdoel was het Duurzaamheidscentrum Assen
(DCA). Daar werden we hartelijk ontvangen in één van
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de ruimtes met zelfgemaakte appelcake en koffie.
De bedrijfsleider horeca Bert Bruinig, gaf ons een indrukwekkende presentatie waarin hij ons vertelde over de
manier waarop hij met zijn creativiteit en energie zich
inzet om het DCA tot een groot succes te maken.
Als een spin in het web onderhoudt hij de contacten met
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Vrijwilligers gezocht
Lijkt het u leuk en hebt u tijd en zin om als vrijwilliger mee te helpen met de vele werkzaamheden voor het Natuurhus Almelo? Dat kan bij de diverse verenigingen Astrona, Groei en Bloei,
‘t Iemenschoer, IVN, KNNV en NIVON.
Daarnaast hebben we de komende tijd veel helpende
handen nodig in het park bij de bouw van het Paviljoen.
Het gaat vooral om het verrichten van hand- en spandiensten. Denk hierbij aan het egaliseren van grond,
afvoeren van materiaal, hulp bij meer specifieke bouwwerkzaamheden, zoals het plaatsen van kozijnen of het
afwerken van het gebouw van binnen en/of de omgeving van het gebouw.

Meer informatie of aanmelden?
Dat kan via de coördinatoren van de park-vrijwilligers:
Martin Peeters 06 13 82 88 19 of
Hans van Gerwen 06 51 06 57 70.
Kijk ook op: www.natuurhusalmelo.nl of meld u aan via
de website van één van de zes verenigingen.
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Een uitdaging…
Albert Eshuis, IVN Almelo
Op 4 december 2019 werd het Biodifestival georganiseerd door de partners Natuur voor elkaar
Overijssel. Het geheel vond plaats bij Woody’s op de Holterberg.
Het programma bestond uit een aantal inleidingen en
vele workshops, die alle te maken hadden met vele
aspecten die belangrijk zijn voor het vergroten van de
biodiversiteit. In totaal waren er ruim 400 deelnemers
onder wie 3 IVN-leden van onze afdeling. Het was een
super geslaagde dag waar we veel inspiratie opdeden om
je omgeving ‘groen’ te doen.
Ik zelf bezocht de inleiding van Arnold van Vliet, bioloog
van Wageningen University en coördinator van de
website www.naturetoday.com die een gratis nieuwsbrief uitgeeft. Hij komt vaak in beeld als we het hebben
over de bestrijding van de eikenprocessierups, die ook al
schertsend de ‘proseccorups’ wordt genoemd. De processierups is inmiddels wel bij iedereen bekend en menig
deskundige heeft wel een oordeel over de beste bestrijding van dat beest. Het blijkt dat naast het ophangen
van nestkasten ook de verandering van de biodiversiteit
een goed bestrijdingsmiddel kan zijn.

Daartoe gaf hij 16 tips:
1.		 Leef duurzaamheid
2.		 Geef waarnemingen van planten en dieren door
		via waarneming.nl
3.		 Stem op de juiste partij
4.		 Leg nieuwe contacten, lokaal en internationaal.
5.		 Lees Nature Today.
6.		 Bedenk welke kennis nodig.
7.		 Vergaar nieuwe kennis.
8.		 Vertel het door aan anderen.
9.		 Bedenk oplossingen op kleine en grote schaal.		
10. Richt je tuin en je omgeving goed in.
11. Reserveer budget.
12. Pas beleid aan.
13. Doe de klimaattest voor natuurgebieden.
14. Werk samen, zoek elkaar op.
15. Gebruik weersextremen.
16. Hou je koppie erbij!

Arnold hield een inspirerend verhaal. Het mooiste vond
ik zijn opvatting dat iedereen actie zou kunnen ondernemen om de biodiversiteit te vergroten.
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Meer weten? Kijk ook op
www.natuurvoorelkaar.nl.

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
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Groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo
De groene bibliotheek vindt u in het Natuurhus.
Nieuwsgierig? Kom langs!

Eik en Beuk

Jeugdflora

Auteur: Jac. P. Thijsse

Auteur: Annette Fienieg

Dit Verkade-album van Jac. P. Thijsse gaat over drie
bomen: de beuk, de winter- en de zomereik. Per
boomsoort wordt de komst, de groei, de gallen en de
flora en fauna van de bossen van deze boomsoorten
beschreven. Hoewel de oorspronkelijke tekst al lang
geleden geschreven is, klopt de inhoud van deze eerste
uitgave na 1995 nog prima. Over zaken waar wij nu
anders tegenaan kijken of die wij anders benoemen, is
achterin het album een
aanvulling gegeven.
Door de nieuwe druktechnieken is het een
hele mooie uitgave
geworden. Het is een rijk
geïllustreerd, boeiend
en vlot leesbaar boek
over imposante bomen
die we overal in onze
omgeving kunnen
tegenkomen.

Landleven Special ‘Vlinders’
Auteur: Uitgave van het tijdschrift
Landleven en de Vlinderstichting
In deze special lees je alles over vlinders in Nederland
met heel veel portretten,
beschrijvingen, foto’s en tekeningen. Lees hoe je je tuin
kunt inrichten tot een echt
vlinderparadijs en vergroot je
kennis met de vlinderherkenningskaart.
Daarnaast zijn er ook
creatieve tips te vinden in
deze uitgave. Bijvoorbeeld
hoe je een vlinder tekent
of een insectenhotel kunt
maken. Een prachtige
uitgave voor jong en oud.
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In de natuur zijn heel veel prachtige bloemen en planten
te vinden. In deze jeugdflora, voor kinderen vanaf 8 jaar,
worden 80 soorten beschreven. Elke bloem, plant wordt
in één bladzijde behandeld. Boven aan de bladzijde staat
waar de plant groeit, direct
daaronder een natuurgetrouwe tekening waardoor
de plant snel te herkennen
is. Daarna volgt een duidelijke korte beschrijving,
informatie en bijzonderheden over de betreffende
bloem of plant. Een heel
mooi boek voor kinderen,
maar zeker ook goed te
gebruiken door volwassenen.

Kindertuinboek
Auteur: Francis van Arkel
In dit leuke boekje met veel illustraties en korte teksten,
leren kinderen tuinieren. Heel veel onderwerpen komen
aan bod. Van het bedenken van hoe je tuintje eruit
moet zien tot het het omspitten van de grond, zaaien,
verpotten, onkruid wieden, snoeien en water
geven. Het gaat over
groente, kruiden
en fruit, bloemen
en struiken, en een
kleine vijverbak
maken. Heb je geen
tuin? Geen nood!
Er staan ook tips in
voor groen bezig zijn
met plantjes in potten
voor in de vensterbank
en op het balkon.
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De adder
Ron Poot, KNNV
Als in maart het voorjaar zich voorzichtig aandient, komt de natuur langzaam weer tot leven.
Ook in veengebieden, zoals de Engbertsdijksvenen. Eén van de dieren die zich daar weer laat
zien, is de adder. Deze zeldzame slang is echt een soort van heiden en venen en is wettelijk
beschermd. Als je er een tegen komt: wees rustig en houd afstand. Niet alleen omdat het een
bedreigde diersoort is, maar ook omdat je een giftige beet van het dier kan oplopen.
De adder is een slang en behoort tot de reptielen. Je
herkent de adder aan zijn opvallende zigzagpatroon. Een
geweldige schutkleur, want als hij stil tussen het gras of
dode bladeren ligt zie je hem nauwelijks. De kop heeft
meer kleur: wat witte vlekken en het oog is rood. Als je
goed naar de kop kijkt, zie je de tong voortdurend heen
en weer flitsen. Niet om te likken, maar zo ‘ruikt’ de
slang of er een prooi in de buurt is. Het reukorgaan zit
in de bek, het wordt ook wel het orgaan van Jacobson
genoemd.

Een zeldzaam verschijnsel in de paartijd is de adderdans.
Deze vindt niet plaats tussen man en vrouw maar tussen
twee mannetjes om te bepalen wie met een vrouwtje
mag paren. De vrouwtjes paren trouwens niet elk jaar,
maar eens in de twee jaar. Dan doen ze het wel met
meerdere mannen. Adders zijn eierlevendbarend en dat
houdt in dat de eieren in het lichaam worden uitgebroed.
Het aantal eitjes kan sterk variëren, van 4-20, afhankelijk
van leeftijd en conditie van moeder adder. In augustus
komen de jongen ter wereld.

Zoals alle reptielen is de adder koudbloedig. Dat wil
zeggen dat hij geen eigen lichaamswarmte produceert,
maar afhankelijk is van de buitentemperatuur. De
zonnewarmte heeft hij dus hard nodig om op temperatuur te komen en zich voort te kunnen bewegen. Vaak
zie je ze ’s morgens vroeg op een beschutte zuidhelling
opwarmen. Voor de mannetjes is dit extra belangrijk,
omdat de voorjaarswarmte ook nodig is om de zaadcellen te laten rijpen.

Een adder is op zich niet agressief, maar als hij zich
bedreigd voelt, kan hij gemeen bijten. Voor fotografen
is het aan te bevelen met een telelens te fotograferen
en niet dichtbij te komen. De beet is zeer pijnlijk en kan
gevaarlijk zijn. Het is verstandig snel naar het ziekenhuis
te gaan voor behandeling.
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Honingbij
De honingbijen beginnen vanaf eind maart weer hun
broednestje uit te bouwen. Het zou jammer zijn dat
de honingbijen daarbij al veel van het eerste stuifmeel
zouden moeten missen, omdat sommige bollen en
planten al zijn uitgebloeid. Net als voor ons vers en
gezond eten belangrijk is, is dat ook voor een bijenvolk
belangrijk en moet er vanaf het begin van het seizoen
vers en divers stuifmeel en nectar aangevoerd worden
om weer een goede start te maken met het nieuwe
broednest.

Mens
Ook wij ervaren de natuur en verwonderen ons over
de wijze waarop de natuur zich aanpast en zo nodig
herstelt bij weersomstandigheden die jaar na jaar grilliger
worden. Wij spelen daar als mens op in en kijken hoe wij
onder andere onze huisvesting hierop kunnen aanpassen.
Maar dat niet alleen, ook onze voeding ondergaat wijzigingen en soms betrekken wij de natuur in ons voedingspatroon en/of natuurlijke geneeswijzen.
De honingbijen zijn met de stoffen die zij produceren
onderdeel van ons voedingspatroon en helpen daarmee
bij het in stand houden van onze gezondheid. Zo zijn
er mensen die het hele jaar zorgen dat zij regelmatig
honing en/of stuifmeel eten, zodat zij minder of geen

last meer ondervinden van hun allergie in het pollenseizoen. Stuifmeelkorrels helpen hier ook bij en zorgen ook
voor de nodige vitaminen en mineralen als onderdeel van
ons ontbijt.
De pure honing wordt naast consumptie gebruikt voor
wondgenezing bij onder andere diabetes patiënten (zie
ook een artikel uit TC Tubantia op 26 april 2018: Honing
is van grote waarde in het ziekenhuis Almelo)
Verder verzamelen honingbijen harsen als basismateriaal
op knoppen van populieren, berken, dennen, enz. Door
te kauwen en speeksel toe te voegen, ontstaat er uiteindelijk propolis.
Propolis is een natuurlijke antibioticum wat ontstekingsremmend werkt. Als tinctuur kan het onder andere bij
aften in de mond worden gebruikt. Ook is het in de vorm
van zalf verkrijgbaar. Wel eerst uittesten of je niet allergisch bent voor het middel en niet gebruiken bij kinderen
onder de 1 jaar.
Ik heb hier nog maar een tipje van de sluier opgelicht
over de mogelijkheden en het gebruik van verschillende
bijenproducten. Ben je geïnteresseerd in meer mogelijkheden voor het gebruik van bijenproducten, zoek dan via
internet onder apitherapie.

Niet de kalender,
maar de natuur
regelt het!
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Het jaar 2020 is eigenlijk nog maar net begonnen op 19 januari en de kalender zegt winter. Maar
zo ziet het er op dit moment buiten niet uit! Bij een wisselend weertype dat zacht is met soms
temperaturen van boven de 10 graden en soms eronder, zie ik onder andere de snottebellen van
de hazelaar al bloeien.
Bij meer winterse omstandigheden komt de hazelaar pas
in februari tot bloei. Dat is voor sommige insecten fijner,
omdat ze meer koude gevoelig zijn en op dit moment
helaas nog niet kunnen mee snoepen van het eerste
stuifmeel. De honingbijen blijven dan ook nog even
lekker binnen.
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Hommel
Maar een hommel kun je al wel spotten en die heb ik
dan ook op de gevoelige plaat vastgelegd. Deze prachtige hommelkoningin deed zich tegoed aan de bloeiende
Lonicera fragrantissima in mijn tuin en had zoals je kunt
zien al heel wat stuifmeel verzameld aan haar achterbeentjes. Bijzonder want de meeste hommels beginnen
pas vanaf eind maart weer hun nest te bouwen.
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<< Cydonia oblonga (kweepeer)
Meerstammige bomen worden minder hoog, maar wel
breder. Zorg dat er geen verharding op de plek boven de
wortels zit, dus op voldoende afstand van terras of oprit.
Het verschilt per boom wanneer je hem het best kunt
planten.

Bomen ook in een kleine tuin
Naast bescherming tegen hitte en inkijk, is ook eetbaarheid of sierwaarde een uitgangspunt. Zelfs in een kleine
tuin kun je genieten van een boom. In het voorjaar de
bloesems, mooie herfstkleuren of de oogst, want in
iedere tuin kun je een fruitboom planten. Natuurlijk moet
je rekening houden met de beperkte ruimte.
Past er maar één boom in je tuin of op het balkon?
Kies dan een zelfbestuivende fruitboom. Zo’n boom
kan vruchten vormen met stuifmeel van dezelfde boom.
Kweeperen, krieken, perziken, abrikozen en mispels zijn
zelfbestuivende fruitsoorten. En ook van andere fruitsoorten vind je zelfbestuivende rassen, zoals Discovery
of Santana voor appel, Conference of Beurré hardy voor
peer, Queen victoria voor pruim, Lapins voor kers). Deze
zijn ideaal voor een kleine tuin.

Waarom
een boom in de tuin?
Annelieke Huurneman, Groei & Bloei
Helaas is het nu in de mode onderhoudsvrije tuinen te creëren, die helemaal bestraat zijn, met
hoogstens hier en daar een plantenbak. Uit onderzoek is gebleken dat een groene tuin veel
koeler is dan een bestrate tuin. Daarom is het zo belangrijk om tegels te vervangen door beplanting. Een belangrijk element is een boom in de tuin.

Bomen met een grote sierwaarde
voor een niet te grote tuin zijn:
- Chinese vernisboom (Koelreuteria paniculata). Dit is
een meerstammige hoge struik tot middelgrote boom
met groot geveerd blad. Het blad is in het voorjaar
bronskleurig en verkleurt in de herfst naar geel tot
oranje. Na de bloei verschijnen circa 4 cm grote blaasvruchten, die van groen naar brons kleuren.
- Malus red sentinel heeft in april/mei mooie witroze
bloesem en daarna donkerrode appeltjes. De sierappeltjes blijven tot ver in de winter aan de boom hangen.
- Japanse kornoelje (Cornus kousa). De sierwaarde
van de Cornus kousa zijn de schijnbloemen. Deze
verschijnen in juni na het uitlopen van het blad.

Met een boom in de tuin volg je de seizoenen. Je ziet
het uitlopende blad, de bloei, de herfstkleuren en
vruchten en als laatste het silhouet van de kale takken.
Maar bomen hebben nog meer goede eigenschappen.
Ze bieden nestgelegenheid voor vogels en voedsel voor
mensen en dieren. Ze absorberen stof, zuiveren de lucht
en ze zorgen voor privacy.
Als je een boom in de tuin plant, is het belangrijk om de
juiste boom op de juiste plek te zetten. Voor iedere tuin
en voor iedere grondsoort is wel een geschikte boom te
vinden. Zoek een boom die bij de grootte van de tuin
past. Een kleinere boom wordt 6 tot 10 meter hoog, een
middelgrote boom 10 tot 20 meter hoog.
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Liquidambar styracyflua Worplesdon (amberboom)
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Cydonia oblonga (kweepeer)

Amelanchier (krentenboom)
Na de bloei worden er meestal veel framboosachtige
vruchten gevormd. Deze zijn roze/rood van kleur en
blijven tot het najaar aan de boom. Ook heeft de
Cornus kousa een prachtige herfstkleur.
- Krentenboom (Amelanchier) bloeit in april/mei met
mooie witte bloemtrossen. De bladeren zijn bij het
uitlopen bronskleurig en in de herfst is het blad oranje/
rood. De eetbare vruchten trekken veel vogels aan.
- De amberboom ‘Liquidambar styracyflua Worplesdon’
is gekweekt in Engeland. Deze boom kan beter tegen
‘natte’ omstandigheden dan andere soorten van de
amberboom. De boom wordt 10 tot 20 meter hoog en
is een langzame groeier. Hij houdt van halfschaduw/
zon. En groeit uit tot een ronde vorm. Vooral het blad
geeft een frisgroene kleur in de lente/zomer en verandert in de herfst naar een spektakel van rood/oranje/
geel. Deze boom is het hele jaar te planten, behalve bij
vriezend weer.
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De zeven zussen
krijgen bezoek!
Edwin Sarink, AstronA

Op opnames van de sterrenhoop kun je zien dat het
licht van de sterren gereflecteerd worden door een nevel
(reflectienevel). Zie voor de Plejaden ook het logo van
AstronA. De ster in de ‘O’ van onderwijs heet Alcyone.
Het is de helderste ster van de groep. Het is een zogenoemde emissiester; een ster die zo snel roteert (in dit
geval met 215 km/s) dat er door de middelpuntvliedende
kracht een schijf van gassen om de evenaar van de ster is
ontstaan.
Zo zie je maar weer dat AstronA het onderwijs hoog in
het vaandel heeft staan!

Venus
Op 4 april krijgen de Plejaden bezoek van een beroemde
godin: Venus, de Romeinse godin van de liefde. Na de
zon en de maan is de planeet Venus het helderste object
aan de hemel. De planeet schittert de hele maand april
in het westen en gaat pas vier uur na de zon onder. Niet
van astronomisch belang, maar leuk om te weten: de
Plejaden staan model voor de populaire bestseller ‘De
zeven zussen’ van Lucinda Riley. En, de Japanse naam
voor de Plejaden is Subaru.

Heb je het sterrenstelsel M31 nog niet gespot met een
verrekijker? Zet hem dan op je ‘To-do-lijstje’! De lilakleur
op de kaarten is onze Melkweg.

Lees meer over het Spook van Cassiopeia in het artikel
van Dave Mason.
Bron: onder andere Wikipedia, de sterrenkaarten zijn
gemaakt met Skychart

Nog een familie
Op onderstaande sterrenkaart zien we drie sterrenbeelden: vader Cepheus (te herkennen als ‘scheef huis’),
moeder Cassiopeia en dochter Andromeda.

Sterrenkaart: 4 april 2020, 21:00 uur. De Australische Aboriginals (oorspronkelijke bewoners) behoorden tot de
eerste mensen ter wereld die ideeën over astronomie ontwikkelden. Zij zijn ongeveer 65.000 jaar geleden aangekomen in Australië. Op dat moment in de ijstijd lag de zeespiegel veel lager dan nu (ca. 150 meter), waardoor
het grootste deel van de zee tussen Zuidoost-Azië en Australië droog lag. De Aboriginals namen de zon, maan,
planeten en sterren waar en zochten verklaringen voor de relatie met de mensen en de natuur. Mogelijk zijn hun
interpretaties de oudste, levende ter wereld (Roslyn D. Haynes (1992). ‘Aboriginal Astronomy’ Australian Journal
of Astronomy).

De Plejaden
De Sterrengroep de Plejaden (M45), ook wel Zevengesternte genoemd, staat in het sterrenbeeld Stier. Het is in
veel oude culturen van grote betekenis. Bij de Aboriginals
is Kungkarungkara de oermoeder. Zij probeerde volgens
een legende de ‘zeven zussen’ met een roedel dingo’s te
beschermen, toen zij bedreigd werden door Njiru (Orion).
Het ging er niet zachtzinnig aan toe. Ik zal u de details
maar besparen.
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De naam Plejaden zoals wij die kennen, stamt uit de
Griekse mythologie. Het zijn de zeven zussen die door
Zeus aan de hemel geplaatst zijn. Zij waren de dochters
van Atlas en de waternimf Pleione.
De prachtige open sterrenhoop is al goed met het blote
oog te zien. Het is een mooi testobject voor je ogen en
de lichtvervuiling. Kun je in een donkere omgeving
9 sterren onderscheiden, dan heb je haviksogen!
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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 de contactpersoon uit de activiteitenkalender. 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.
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

Gamma Cas en het
Spook van Cassiopeia
Dave Mason, AstronA

Het sterrenbeeld Cassiopeia bevindt zich aan de noordelijke sterrenhemel. Het is vernoemd naar koningin Cassiopeia uit de Griekse mythologie. Cassiopeia is zogenaamd
circumpolair, dat wil zeggen dat het draait rondom de
Poolster en is het hele jaar door te zien. Het sterrenbeeld
heeft een kenmerkende W-vorm (of M-vorm afhankelijk
van het jaargetijde) waaraan het sterrenbeeld gemakkelijk is te herkennen aan de sterrenhemel.
Gamma Cassiopeia, oftewel Gamma Cas, is de middelste
ster in het sterrenbeeld Cassiopeia. Het is een blauwwitte
variabele ster (dat is een ster waarvan de helderheid aan
variaties onderhevig is) omgeven door een gasvormige
schijf. Het heeft 17 keer de massa van de zon en straalt
evenveel energie uit als 34.000 zonnen! De ster ligt
ongeveer 550 lichtjaren van de Aarde en is ongeveer
8 miljoen jaar oud, vrij jong dus!
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De buitenste atmosfeer heeft een temperatuur van
25.000 K, waardoor deze blauwwit gloeit.
Op de foto is de nevel IC 63 te zien, een eigenaardig
gevormde nevel. Ook bekend als het Spook van Cassiopeia. IC 63 wordt gevormd door straling van Gamma
Cas, die langzaam de spookachtige wolk van stof en
gas erodeert (ook al bevindt IC 63 zich enkele lichtjaren
verwijderd van de ster). De foto laat zien hoe IC63 en
Gamma Cas eruitzagen 550 jaar geleden, het licht heeft
immers 550 jaren nodig gehad om de camera sensor te
bereiken!

Foto boven: Dave Mason, gemaakt met een 80 mm
apo refractor telescoop en een ZWO ASI 071 MC Pro
gekoelde astro camera. Totale belichting: 10 uur.
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Adressen activiteitenkalender:
Natuurhus:
Beeklust:
Canisius:
Doepark de Hagen:
Erve Peeze:
Fayersheide:
De Horst:
Korenmolen:
Krikkenhaar:
‘t Maatveld
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
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Tusveld 31-33, Almelo
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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20.00-22.00

19.30-21.30

Tijd

De Schouw

Noordikslaan

Plaats/vertrek

niet nodig

www.AstronA.nl

Aanmelding

Groei & Bloei

AstronA

Vereniging

10.00-12.30

Ben van Veenen 06-21882551

IVN/KNNV

10.00

volgt

Lezing over bomen

19.30

Natuurhus

zo 28

www.almelo.groei.nl

niet nodig

10.00-17.00

za 27 en

Open Tuinen Weekend

Henri Jansen 06-20080033

Natuurhus
				

18.30-21.00

ntb

Nivon

Groei & Bloei

Laura Brummelhuis 06-30520322 IVN

Midzomer-avondwandeling

wo 24

ntb

ntb

ntb

Zonnekijkdag

zo 21

Hans Rijper, 06-18783009
f2hh.rijper@hetnet.nl

NS-station
				

10.00

volgt
Wandelen ca. 9 km

10.00-12.30
zo 14

IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

Verplicht bij: Martin Mulder

Vereniging

Landelijke slootjesdag voor alle scharrelkids

Natuurhus

Aanmelding

zo 14

10.00-14.00

Plaats/vertrek

IVN

06-51483463

Bomenexcursie Poortbulten/Lutte

za 6

Tijd

mmmulder57@gmail.com

Martin Mulder,

robertkramer59@gmail.com

Nivon

				

Activiteit

Datum

JUNI 2020

				

do 28

				

Fietsen ca. 40 km

Robert Kramer, 06-10687885;

Natuurhus

do 21

10.00-14.00

IVN

Laura Brummelhuis 06-30520322		

Weidevogels/ Overtoom

Wijkcentrum schelfhorst

ntb

Nivon

				

za 16

jongeren 12 +

9.30

scharrelkids@natuurhus.nl

Vogels ringen of excursie naar melkveebedrijf

ntb

za 16

ntb

ntb

Hans Rijper, 06-18783009

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

Sterrenkijkerbouw

NS-station

Groei & Bloei

Vereniging

IVN

Nivon

IVN/KNNV

Groei & Bloei

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

do 16

10.00

bij ‘t Maatveld

vanaf 09.45 verzamelen

Natuurhus (SPOA)

niet nodig

f2hh.rijper@hetnet.nl

Wandelen ca. 9 km

naar de Doorbraak		

Scharrelkids 8 - 12 jaar: Op fotosafari

10.00-12.30

10.30 -16.00 Beeklustpark

Plaats/vertrek

				

zo 10

zo 10

Scharrelkids 4-6 en 7 jaar:

zo 10
In mei leggen alle vogels een ei

Lentefair

za 9

Tijd

Aanmelding

Activiteit

Datum

MEI 2020

Wijkcentrum schelfhorst

scharrelkids@natuurhus.nl

9.30

Wandklimmen jongeren 12 +

zo 19

Theo van Dijk, 0546-456933

Ben van Veenen 06-21882551

niet nodig

info@nivonalmelo.nl

Natuurhus

Natuurhus

Beeklust

				

10.00

10.00-14.00

9.30-10.30

geen

ntb

bijdrage reiskosten

leden gratis, niet-leden € 3

Kosten

geen

geen

vrije gift en carpoolkosten

leden gratis, niet-leden € 3

ntb

bijdrage reiskosten

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

Kosten

leden gratis, niet-leden € 3

geen

carpoolkosten

Fietsen ca. 40 km

€ 10 (+ bij carpoolen

zo 19

Groei & Bloei

Voorjaarsbos/ Bentheim

www.almelo.groei.nl

leden gratis, niet leden € 3

zo 19

Woonboulevard, Almelo

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

gratis

10.00-16.00

Natuurhus

leden gratis, niet leden € 3

leden € 20, niet-leden € 25

Kosten

Plantenruil

Voorjaarsexcursie naar Zwolle en Heino

za 11

10.00-12.30

Groei & Bloei

Vereniging

Stadsboerderij Erve van Marle scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

za 18

Scharrelkids 8-12 jaar: De lente komt er aan!

zo 5

10.00-12.30

Natuurhus

Plaats/vertrek

kosten chauffeur)

Scharrelkids 4-6 en 7 jaar: Stadsboerderij

zo 5

10.00-12.00

Tijd

€ 1, niet leden € 3

voor leden van Groei & Bloei€

leden gratis, niet-leden € 3

Kosten

						

Bloemschikworkshop

Activiteit

APRIL 2020

Kwekerij De Beemd					

Informatieavond, over rozen door

za 4

Datum

wo 25

Sterrenkijkavond (bij bewolking verplaatsen

do 19
naar 20/21 maart of week later)

Activiteit

Datum

MAART 2020

<< Wulp (foto van Gerrit Schepers)
Scholen kunnen met de klas komen kijken of een
dagdeelprogramma volgen, waarbij kinderen vanaf 8 jaar
aan de slag gaan, met allerlei opdrachtjes om zodoende
op een leuke manier heel veel op te steken over het
leven van deze bijzondere vogels.
Er wordt hard gewerkt aan een leskist voor de scholen.
Deze kist kan te zijner tijd geleend worden bij onze
onderwijsdienst. Wij hopen de leskist begin maart aan te
kunnen bieden aan de basisscholen.
Wilt u dit mooie project bezoeken? De familie Mensink
heet u van harte welkom. Naast het weidevogelgebied
hebben ze een paardenpension met prachtige springweides en zijn ze een rustpunt. U kunt er dus volop
activiteiten doen en op uw gemak uitrusten en een kopje
koffie of thee drinken. Vogels bekijken vanuit de vogelkijkhut inclusief het gebruik van de verrekijkers is gratis.
Het informatiecentrum is vrij toegankelijk.
Erve Vleerboer, Vleerboersweg 28, 7665 ST Albergen,
telefoon: 06 10 87 06 08 of kijk op:
www.ervevleerboer.nl.
Tip: fietst u langs het kanaal Almelo-Nordhorn
richting Albergen, let dan op het bordje ‘Rustpunt’.

Tureluur

Weidevogelseizoen
is begonnen
Truus Hoesseler, IVN Almelo
Het weidevogelland inclusief het plas-dras gebied lag er in februari al weer helemaal top bij.
Door het omhoog halen van het waterpeil was er volop water voor de inmiddels terugkerende
weidevogels. Het weiland is drassig en in het wat diepere watergebied vinden de vogels volop
voedsel om aan te sterken na hun lange reis. Al met al het perfecte broedgebied voor deze
vogels. Er worden paartjes gevormd, nesten gemaakt en binnenkort komen de eerste
weidevogel-kuikens uit. We hopen natuurlijk op een zeer vruchtbaar seizoen.
Tot 15 juni wordt het 7 hectare grote gebied volledig met
rust gelaten. Zo hebben de vogels alle tijd en ruimte om
hun eieren uit te broeden en de kuikens kunnen ongestoord groeien. Afgelopen jaar is er een prachtige, grote
vogelkijkhut geplaatst van waaruit bezoekers de vogels
met verrekijkers kunnen gade slaan bij onder andere hun
baltsvlucht, territoriumgedrag en verdediging van de
jongen. Een spectaculair gezicht!
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Het IVN Almelo heeft een informatiecentrum in de
ontvangstruimte gerealiseerd. Er hangen grote posters
van de diverse weidevogels. Ook kunt u boeken, folders
en films bekijken. En er ligt een leuk spel om met
kinderen te spelen.
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Hondius schreef:

“Ën als buyten onse boden
In de keuken onbedacht
Van het water zijn versoden:
Wert haer Donderbaert gebracht;
Die gereet staet bij der hant
Op een ouwen want.”
Huislook bevat looistoffen, slijmstoffen, hars, calcium,
zouten en appelzuur. De eigenschappen van de plant
zijn krampopheffend, samentrekkend, verwekend en
wondhelend. Karel de Grote, die zich bezig hield met de
geneeskrachtige werking van diverse planten, schreef het
kweken van huislook voor in de koninklijke tuinen.

Geneeskrachtig en eetbaar
Huislook is vooral bekend om de verkoelende werking bij
brandwonden. Huislooksap werd als schoonheidsmiddel
toegepast om een gladde en mooie huid te krijgen en
om zomersproeten te verdrijven. Jonge huislookbladeren
werden vroeger als sla gegeten. Om de liefde wat op te
vijzelen, wikkelde men gedroogde maagdenpalm met
wormen in huislook en at hiervan tijdens de maaltijden.

Huislook
Wiepke van de Vliet, IVN Almelo
“Donderbare, die daar, stille,
‘t schamel boerenvolk te wille,
‘t lijvig dakstroo ingeklast,
waakzaam zit, en wortelvast.
Angst- en vreesloos wonen ze, onder
uw bewaken, voor den donder:
viel hij ‘t vunzig dakstroo in,
schâloos bleef al ‘t huisgezin.”

Gedicht van Guido Gezelle

Huislook is afkomstig uit de zuidelijke Alpen en hun voorgebergten en groeit vooral in rotsspleten.
Sinds de Middeleeuwen wordt hij ook elders gekweekt. De plant heeft een voorkeur voor oude
muren en daken van oude boerenerven. Hij kan rietdaken beschermen tegen storm en regen.
Huislook heeft een wortelstok van waaruit zich een grote
wortelrozet vormt, die aan de uiteinden roodachtig zijn.
Vanuit het midden van de bladrozet komt een 20 tot
40 cm lange witwollige, vlezige steel. In de top groeien
roze getinte en klierachtig behaarde bloemen van 2 tot
3 cm groot met donkerder strepen. Ze vormen een tros
van soms 20 bloemen aan de uiteinde van de steel.
De meeldraden zijn roze en de stampers oranje. De bloeitijd is van mei tot augustus. De kokervruchten openen
zich met een spleet. De zaden in de vruchten zijn in twee
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rijen gerangschikt. De plant smaakt zurig (lookachtig),
vandaar de naam van de plant.

Donderbaard
Huislook was vroeger een normaal verschijnsel op boerderijen. Men koesterde de plant omdat men dacht dat
die hen behoedde tegen blikseminslag: een grote ramp
voor ieder huis. De plant werd daarom ook wel donderbaard genoemd. Men kweekte huislook in potjes en in
tuinen om hem in tijd van nood bij de hand te hebben.
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- Mannetjes • Lichte vlekken of licht centrum in bruine
borst (soms is het bruin sterk gereduceerd). • Bruine
i.p.v. grijze kleur op flanken. • Witte halsring breder
dan normaal (meer dan ca. 1 cm breed) of juist ontbrekend. • Let op, bij de wilde eend is de halsring meestal
onderbroken in de nek. • Soms witte vlekken op kop
nabij snavelbasis.
- Vrouwtjes • Witte halsring (volledig of gedeeltelijk).
• Opvallend lichte grondkleur ‘gebleekt’ bruin, licht
kaneel- of strokleurig, vaak met gereduceerde donkere
tekening. • Opvallend donkere kleur, met weinig of
geen contrast tussen donkere en lichtere veerdelen. •
Snavel vaak egaal donkergrijs zonder oranje of geel,
maar dit komt ook wel voor bij wilde eend.
- Kuikens • Egaal geel of juist donker(bruin) donskleed.

Alarm voor
onze vertrouwde
wilde eend
Truus Hoesseler, IVN Almelo

We moeten eerst weten wat de oorzaken van de achteruitgang van de aantallen wilde eenden zijn. Pas dan
kunnen we beschermen. Er zijn vreemde dingen gaande.
Zo daalt alleen bij ons, en niet in de ons omringende
landen, het aantal broedparen en lijkt het kleinere aantal
overwinteraars niet te linken aan de klimaatverandering,
zoals je zou verwachten.

Meer mannen dan vrouwen?
Het aantal mannen en vrouwen in de populatie van
de wilde eend lijkt niet in balans te zijn. Er zijn meer
mannetjes dan vrouwtjes waarschijnlijk. Hangt de
scheve verhouding samen met de achteruitgang van de
populatie? Is de verhouding in de winter anders dan in
het broedseizoen? Wat zijn mogelijke oorzaken van de
scheve verhouding?

Raadsels rond kuikenoverleving
Er is nog veel onduidelijk, maar helemaal met lege
handen staan onderzoekers en beschermers gelukkig niet.

Met het doorrekenen van bestaande gegevens is
inmiddels duidelijk dat de oorzaak van de daling van het
aantal broedvogels niet zit in een slechter broedresultaat.
Uit elk succesvol nest lopen nog steeds ruim acht jongen
weg. Het moet dus ergens tussen die jonge-kuikenfase
en de volwassenheid mis gaan.

Minder insecten, meer vijanden
Opgroeien vraagt veiligheid en eten. Waterverontreiniging en gifstoffen hebben de hoeveelheid insecten
enorm doen dalen. Eendenkuikens hebben veel insecten
nodig. Het aantal belagers, zoals snoek, blauwe reiger,
buizerd en ooievaar, lijkt te zijn gestegen.

Help mee kuikens tellen
Hoeveel kuikens worden er groot? Deze vraag willen
onderzoekers graag beantwoord hebben. Iedereen kan
meehelpen door kuikens van wilde eenden te melden.
Meer weten? Kijk op: www.jaarvandewildeeend.nl
en ga mee op ontdekkingstocht om het mysterie van de
wilde eend te ontrafelen!

De wilde eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hebben dat het er de laatste
decennia langzaam steeds minder worden. Sinds 1990 is er al 30% van de broedparen
verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten uit
andere landen, worden zelfs 40% minder. Onderzoeken laten zien dat er geen sprake is van
verhoogde sterfte onder de volwassen eenden, maar wat is dan wel de oorzaak? Om daar achter
te komen, is veel meer onderzoek nodig.
Daarom komt Vogelbescherming Nederland samen met
Sovon Vogelonderzoek Nederland in actie en is 2020
uitgeroepen tot ‘het jaar van de wilde eend’. Er zijn veel
eenden die op de wilde eend lijken, de zogenaamde
park- en soepeenden.
Soepeend is eigenlijk een rare benaming voor een
eend die er net iets anders uitziet dan de wilde eend.
Soepeenden hebben een kleurafwijking in het verenkleed
en worden apart geteld. Ze zijn nakomelingen van wilde
eenden die, vaak in gevangenschap, gekruist zijn met
andere eendensoorten. Ze bestaan in allerlei kleurvariaties. Van volledig wit tot bijna identiek aan wilde eend.

24

Soepeend
Een eend is een soepeend wanneer hij één van de
volgende kenmerken heeft:
- Alle kleden: • Duidelijke witte plekken in verenkleed
(anders dan halsring van mannetjes). • Egaal wit of
juist donker kleed, vooral op kop, flanken en onderdelen. • Soms zeer langgerekte bouw en rechtopstaande houding op land (‘loopeend’). • Bouw meestal
echter gelijk aan wilde eend. Soms opvallend klein of
juist groot. • Soms een kuifje op de achterkant van de
kop.
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Gespecialiseerd in
spelt en desem
producten
Ootmarsumsestraat 28, Almelo
Telefoon 0546 - 813211

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Bounty
met tarwekiemen
Eric van Veluwen, Natuurhus Almelo
Wat eten we vandaag? Denkt u wel eens aan de vergeten groenten of wat maakt u klaar uit uw
eigen tuin? Eric van Veluwen deelt zijn heerlijke recepten met u.

Tussendoortje voor 4 personen
Heerlijke en gezonde snack: Hiermee trakteer je iedereen op een verantwoorde bite!
Bereidingstijd: 15 minuten en 3 uur opstijven in de koelkast

Ingrediënten:

Bereiding

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Kook de quinoa 8 minuten in de melk en voeg er na
5 minuten de kokos en de tarwekiemen aan toe.
2. Laat het even doorkoken gedurende een minuut en
haal de pan van het vuur.
3. Voeg de gesneden banaan, de gehakte walnoten en
de kaneel met de suiker eraan toe en dan pas de
chocolade.
4. Meng ze goed totdat de chocolade gesmolten is, doe
ze in een met plastic beklede bakblik en druk goed aan,
bestrooi ze met kokosschaafsel.
5. Als je ze 3 uur in de koelkast laat opstijven is ze snijdbaar en klaar om op te eten!

2 dl melk*
50 g quinoa
1/2 banaan, in plakjes
1 bakje tarwekiemen
3 el kokos
1 tl kaneel
1 el gehakte walnoten
1 tl bruine suiker
200 g chocolade
kokos schaafsel

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

* Je kunt de melk ook vervangen door kokosmelk.
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Scharrelkids 2020

Meedoen? Meld je aan via
scharrelkids@natuurhusalmelo.nl
tot twee dagen voor de activiteit.
Kijk voor meer informatie over tijd
en locatie op www.ivn.nl/afdeling/almelo.

Linda Groenewoud, Yvonne Kuiphuis
en Harry Brummelhuis, IVN Almelo

Wand-klimmen
Merijn Knippers en anderen helpen jullie om veilig langs
een klimwand omhoog te klimmen. Jullie worden natuurlijk gezekerd met touwen etc., zodat je niet van 4 meter
naar beneden valt. Een uitdaging om de top te bereiken!
Datum: Zondag 19 april
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
(voor jongeren van 12+)
Locatie: Verzamelen bij winkelcentrum Schelfhorst

Stadsboerderij
We gaan op excursie naar de stadsboerderij. Welke
dieren zijn er allemaal te zien en wat gebeurt er op een
boerderij?

In mei leggen alle
vogels een ei

Datum: Zondag 5 april
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 7 jaar)
Locatie: Erve van Marle, Mooie Vrouwenweg 45,
7608 RC Almelo

Hoe groeit een kuiken in een ei? We gaan het hebben over
vogels en gaan er naar op zoek!

Fotosafari naar
de Doorbraak
Fotograferen met de gele camera’s! Op fotosafari naar
‘De Doorbraak’ Bornerbroek. We gaan wandelen langs de
Doorbraak bij Krikkenhaar en we leren onderweg over
dit gebied. Tijdens de wandeling werken we in groepjes
allerlei leuke foto-opdrachten uit die we later in het jaar
tijdens een activiteit gaan bespreken. Voor drinken en
wat lekkers onderweg wordt gezorgd! Bij regen hebben we
een leuke binnenactiviteit in de Horst.

Datum: Zondag 10 mei
Tijd: 09.45 - 12.30 uur
(voor kinderen van 8 t/m 12 jaar)
Locatie: Verzamelen bij restaurant ’t Maatveld,
Tusveld 31 - 33

Datum: Zondag 10 mei
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en 7 jaar)
Locatie: Natuurhus (SPOA)

De lente komt
er aan!
Kijk eens om je heen, de lente komt er aan. De natuur
wordt weer wakker! We gaan op excursie naar het weide
vogelgebied Erve Vleerboer in Albergen. Dit gebied is een
paar jaar geleden aangelegd voor de weidevogels en heeft
nu ook een ontvangstruimte met infocentrum. Er is een
mooie vogelkijkhut van waaruit we de vogels kunnen
observeren tijdens de baltsvlucht, het territoriumgedrag of
het voeren van hun jongen. We kunnen daar verschillende
opdrachten doen waardoor we veel over weidevogels te
weten komen.

Datum: Zondag 5 april
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 8 t/m 12 jaar)
Locatie: Natuurhus
28
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Helpen met
vogels ringen
Waarom worden vogels geringd? Het ringen van vogels
is belangrijk voor vogelonderzoek. Bijvoorbeeld waar
trekken ze in het najaar naartoe, wat is hun trekroute
en hoe oud worden ze? Wat is het voedselaanbod en hoe
is de sterfte van een soort? Als het mogelijk is, gaan we
helpen met het ringen van vogels. Mocht dat niet in te
plannen zijn in mei, dan gaan we op bezoek bij een groot
melkveebedrijf met melkrobot, waar we kunnen zien hoe
de koeien gemolken worden, hoe ze gevoerd worden en
kijken bij de kleine kalfjes.
Datum: Zondag 16 mei
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
(voor jongeren van 12+)
Locatie: Verzamelen bij winkelcentrum Schelfhorst

Slootjesdag
Zoek de grote spinnende waterkever. Of ontdek wie er
in de zomer op het water kan schaatsen. En probeer
de snelste zwemmers van de sloot te vangen. Het kan
allemaal tijdens de slootjesdagen. Wij staan klaar met
schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om je alles te laten
beleven en te leren over de natuur in de sloot. Neem je
ouders, opa of oma mee en trek je laarzen aan en kom met
ons meedoen.
Datum: Zondag 14 juni
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor alle leeftijden)
Locatie: volgt

Eekhoorn
Ron Poot, KNNV
De gewone eekhoorn wordt ook wel de rode eekhoorn
genoemd. Dat dankt hij aan zijn warme bruinrode kleur.
Wie kent deze acrobaat niet, die met groot gemak van
tak tot tak door de boomkruinen springt? Met zijn prachtige zachte staart is de eekhoorn het troeteldiertje van
iedereen.
Eekhoorns bouwen nesten in de bomen, meestal zijn het
slaapnesten en meerdere bij elkaar in de buurt.
In de paartijd slapen man en vrouw bij elkaar, daarbuiten
leven ze apart. De paartijd begint al in december. In mei
begint er opnieuw een voortplantingsperiode. Als er
jongen komen, maakt het vrouwtje een kraamnest, dat

wat steviger in elkaar zit. Voor de bekleding van het nest
strippen de eekhoorns schors van takken in lange repen.
Je vindt de eekhoorns in bosrijke gebieden en parken,
het liefst leven ze in grote bomen. Ze leven van allerlei
noten zoals eikels, beukenootjes en hazelnoten. Paddenstoelen eten ze ook wel. Ook dennenappels knagen ze
graag af, die zie je op de bosbodem terug als rafelige
resten.
Een bedreiging voor onze rode eekhoorn is de grijze
eekhoorn. Deze exoot is ingevoerd vanuit Noord
Amerika en heeft in Groot-Brittanië de rode eekhoorn al
verdrongen.
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Groene visite:
Vrijwilligers gezocht
Lijkt het je leuk om mensen een gezellige ochtend of
middag te bezorgen? Doe dan mee met de groene visite!
Samen met een collega-vrijwilliger bezoekt u een groep
dementerende, somatische bewoners of deelnemers van
de dagopvang binnen een instelling in de buurt.
Aan de hand van grote foto’s en allerlei spulletjes uit de
natuur (passend bij het jaargetijde) gaat u samen met
de groep herinneringen ophalen, interessante weetjes
delen of misschien wel zingen. Het werk is ontzettend
dankbaar!

Word ook natuurouder!
Anneke Hoppenbrouwer, IVN Almelo
IVN Natuurouders zijn (groot)ouders die de leerkracht op
een basisschool ondersteunen bij natuuronderwijs.
Dat kunnen natuuractiviteiten in de klas zijn, maar vooral
ook activiteiten buiten, op het schoolplein, in een park
of natuurgebied. Op verschillende scholen in Almelo zijn
reeds vele jaren natuurouders actief.
Zo organiseren natuurouders bijvoorbeeld diersporenexcursies, waterdiertjes scheppen, kabouterpaden en
vele andere leuke activiteiten. Kinderen op een positieve
manier in contact brengen met de natuur. Ervarend leren!
De cursus IVN Natuurouder is een cursus van negen
bijeenkomsten van 2,5 uur op maandagavond in het
Natuurhus en een aantal excursies. Deze worden voorbereid en verzorgd door een cursusteam vanuit IVN-Almelo.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: diersporen,
kringlopen, vogels, bomen & planten, waterdieren,
bodemdieren, seizoensbeleving in lente en herfst,
paddenstoelen en meer overkoepelende onderwerpen als
duurzaamheid en de groene leeromgeving.

Programma 2020

Komt u ons team versterken? Of heeft u vragen of wilt
u meelopen? Neem dan contact op met Laura Brummelhuis, 06 30 52 03 22 of via:
laura.brummelhuis@gmail.com.

Het programma van 2020 is bekend:
13/01 Informatieavond
20/01 Diersporen
10/02 Kringlopen
16/03 Duurzaamheid
20/04 Vogels & voorjaarsverschijnselen
18/05 Bomen & planten
15/06 Waterdieren
24/08 Groene leefomgeving
14/09 Bodemdieren
05/10 Paddenstoelen
02/11 Herfst & Afsluiting
De cursussen vinden plaats in het Natuurhus, Deldensestraat 205, Almelo op maandagavond van 19.30 - 22.00
uur. Deelname wordt betaald door het IVN Almelo.
Meer weten? Neem contact op met
Anneke Hoppenbrouwer: 06 20 58 43 47 of via
natuurouders.almelo@gmail.com.
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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!

Natuurhus Almelo | Maart 2020

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

Natuurhus Almelo
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