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NIEUWSBRIEF
We willen u als buurtbewoner op
de hoogte houden van de voortgang
van de aanleg van het Doepark
en de realisatie van het paviljoen.
Daarom verspreiden we 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

Verlichting in het park
De gemeente heeft aangegeven dat
ze begin maart de verlichting in een
deel van het park zullen plaatsen.
Het wordt geplaatst langs de
hoofdstructuur-paden. De nieuwe
verlichting heeft sensoren, dat wil
zeggen dat de verlichting aan gaat
als er activiteit op de paden is en
meebeweegt met de passanten.

Projectgroep van start
Voor de bouw van het paviljoen
is een projectgroep in het leven
geroepen, onder leiding van
Harrie Wijermars. Harrie heeft
veel ervaring in soortgelijke
bouwprojecten en hij zal er op
toezien dat ook de aanleg van het
paviljoen goed verloopt. Er wordt
momenteel hard gewerkt aan het

deﬁnitieve ontwerp. De foto is een
sfeerimpressie van het toekomstige
paviljoen. Binnenkort gaan we met

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

de buurt en bewonersverenigingen
in gesprek over de bouw van het
paviljoen. Hiervoor ontvangt
u nog een uitnodiging van ons.

Gemeenteraad
op
bezoek in het Doepark
De raadsleden komen op zaterdag
9 maart op bezoek in Doepark de
Hagen. Het bezoek aan het park
maakt deel uit van een raadsbezoek
aan de binnenstad. De voorzitter
van stichting Natuurhus Almelo zal
de raadsleden iets vertellen over de
voortgang van de aanleg. Daarnaast
is het de bedoeling dat de raadsleden
gezamenlijk met vrijwilligers een
wandeling door het park maken.
Coverfoto: Jan Bril

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 Martin Peeters : 06-13828819

Leerlingen Zone College
maken banken en zitjes
Leerlingen van het Zone College
gaan dit schooljaar nog aan aan
de slag voor het Doepark. De
groep leerlingen maakt deel uit
van het zaagteam Axetreme. Ze
willen met kettingzagen bankjes,
zitjes en omhulsels voor de
afvalbakken maken. Hiervoor
maken ze zelf de ontwerpen, het
is de bedoeling dat ze creatief
omgaan met de boomstammen.
Door de keuze voor natuurlijke
materialen heeft alles in het park
straks een natuurlijke uitstraling.

Martin is
vrijwijwilligerscoördinator en helpt
bij de aanleg en het
onderhoud van het
Doepark

Vrijwilliger uitgelicht!
“Het park krijgt volop aandacht
van de vrijwilligers. We houden
o.a. de waterspeelplaats netjes en
schoon. We ruimen afval op, halen
stickers van de speeltoestellen
en als het nodig is vullen we het
zand bij.” Martin geniet er van om
zijn kennis over de natuur met
anderen te delen. Zelf volgt hij een
natuuroudercursus bij IVN om
zijn kennis verder te verbreden.
“Nu kan ik mijn kennis delen met
bezoekers van het park,” vertelt
Martin lachend.ark

Vrijwilliger uitgelicht:
Martin Peeters
Samen met Hans van Gerwen is Martin vrijwilligerscoördinator
van het Doepark. Dus als je wilt helpen in het park kan je je bij
Martin en Hans aanmelden. Zij hebben een lijst waarop precies
staat waar vrijwilligers bij willen/ kunnen helpen en op welke
dagen ze beschikbaar zijn. Via whatsapp houden ze contact
met de actieve vrijwilligersgroep. Ook is Martin zelf iedere
woensdag en zaterdagochtend in het Doepark te vinden. Hij
voelt zich erg betrokken bij de natuur en natuurontwikkeling.

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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