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NIEUWSBRIEF
Om u als buurtbewoner op de
hoogte te houden van de voortgang
van de aanleg van het Doepark
en het paviljoen verspreiden met
enige regelmaat deze nieuwsbrief
voor de buurt. Mocht u echter nog
aanvullende vragen hebben dan kunt
u te allen tijde contact opnemen
via: park@natuurhusalmelo.nl
De eerste fase van de aanleg van
Doepark de Hagen is inmiddels
naar grote tevredenheid afgerond.
De waterspeeltuin werd op 10
oktober feestelijk geopend door
wethouder van Mierlo. En de
waterspeeltuin wordt al volop
gebruikt door de Almelose kinderen.

Aanleg buurtmoestuin
De vrijwilligers zijn gestart met de
aanleg van de buurtmoestuin. De
contouren zijn gezet en binnenkort
wordt de omheining geplaatst. Zodat
er in het voorjaar echt kan worden
gestart met de buurtmoestuin.

Bomen in het park
Op zaterdag 15 december is een
grote rode beuk naar de zuidhoek
van het park verplaatst, hierdoor
oogt het park opener. De beuk

stond op de plek waar in de
toekomst het paviljoen zal verrijzen.
Ook zijn er recent enkele bomen

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

verwijderd (waaronder zieke
bomen), dit om de open structuur
van het park te versterken.
En binnenkort zullen er jonge
fruitbomen aangeplant worden.

Nieuwjaarsreceptie bij de
Hofkamp
Graag nodigen we u uit voor onze
nieuwjaarsreceptie op zondag 6
januari van 15.00 uur tot 18.00 uur.
We hopen samen met u te toosten
op het nieuwe jaar! Dat doen we
met een lampionoptocht (met
glühwein, warme chocolademelk
en iets lekkers) door het park.
Aanmelden gewenst ivm catering,
via: info@natuurhusalmelo.nl
We zijn Zorgaccent dankbaar
dat we onze nieuwjaarsreceptie
mogen houden bij De Hofkamp,
Canisiushof 1 te Almelo.

SAMEN HOUDEN WE HET PARK
NETJES EN SCHOON!
Iedere woensdag- en zaterdagmorgen van
9.30 uur tot 12.00 uur zijn enthousiaste
vrijwilligers hard aan het werk in het park.
Ze helpen bij de aanleg, maar ze zorgen
er ook voor dat het park netjs en schoon
blijft. Wilt u ook meehelpen? Aanmelden
kan via: park@natuurhusalmelo.nl of bel
met Hans van Gerwen: 06-510655770.

S a m e nw e r k i n g m e t
Zorgaccent en St Joseph
De nieuwbouwplannen van
Zorg accent zijn door de
gemeenteraad goedgekeurd.
Stichting Natuurhus Almelo is in
goed gesprek met Zorgaccent over
de aansluiting van het te bouwen
pand met het park. Gesprekken
gaan over de inrichting van de
bouwplaats, het aan te leggen
groen en de wandel- en ﬁetspaden.

Henk is
verantwoordelijk
voor het
groenonderhoud in
het Doepark

Met St . Joseph hopen we
binnenkort een contract af te
sluiten over het groenonderhoud
dat door onze vrijwilligers
wordt uitgevoerd op het
perceel nabij de Krikkenstraat.

Vrijwilliger uitgelicht!
De betrokkenheid bij de buurt
is volgens Henk Jansen heel
belangrijk. “Ik investeer in de
buren, het is belangrijk om te
horen wat zij willen. Zo heb ik
op hun verzoek al meerdere
bome n opge schoond , die
zaten vol met bramenstruiken
en brandnetels. Een van die
bomen is nu een klimboom voor
kinderen. Mooi toch,” aldus Henk.

Vrijwilliger uitgelicht:
Henk Jansen
Als er iemand passie heeft voor Doepark de Hagen dan is
dat Henk Jansen wel. Hij is iedere woensdag en zaterdag te
vinden in het park. Voor hem staat veiligheid voorop, daarna
volgt netheid en dan pas schoonheid. “Ik zorg er voor dat er
geen takken op het ﬁets- en wandelpad liggen, ook houd ik de
putjes schoon, ruimapot glas op en dicht eventuele gaten in het
trottoir. Ik wil niet dat de vrijwilligers dat doen, maar het moet
wel gebeuren, dus daarom doe ik het.”

De aanleg van Doepark de Hagen wordt mogelijk gemaakt door: stichting Almelo Parkstad, De
Tuinen van Geerdink, Reef Infra, In het wild, Jantje Beton, Roggekamp Peitschfonds, Pom &
Floor, De Windhoek, De Passie, Zone College, ROC van Twente en Hogeschool Saxion.
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