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NIEUWSBRIEF
We willen u als buurtbewoner op de
hoogte houden van de voortgang
van het Doepark en 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

Cursus buurtmoestuin
De cursus buurtmoestuin is twee

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over
Doepark de Hagen

Voortgang paviljoen
Hoewel het op de locatie nog niet
zichtbaar is, gebeurt er achter de
schermen het nodige om de bouw
van het paviljoen mogelijk te maken.
De projectgroep schaaft nog aan
de laatste details van het ontwerp.
Er wordt nog gekeken naar de
deﬁnitieve plaatsbepaling van het
paviljoen, vooral ten opzichte van de
waterspeelplaats. Ook wordt er druk
overlegd over de invulling van de
horecafunctie, de inrichting van het
interieur en de energievoorziening.

Grondsanering paviljoen
Het belangrijkste knelpunt op dit
moment is de sanering van de grond.
Hierover vindt overleg plaats met de
gemeente. We willen natuurlijk niet
dat de vervuilde grond de realisatie
van het paviljoen in gevaar brengt
of langdurig stagneert. Hopelijk
kunnen we hierover in een volgende
nieuwsbrief positief berichten.

weken geleden gestart met 12
cursisten. Tijdens de cursus doen de
buurttuinders kennis en vaardigheden
op, zodat ze straks zelf een
openbare, biologische groentetuin
kunnen ontwikkelen en beheren.
“Samen met 11 andere vrijwilligers
volg ik de cursus buurtmoestuin,
gegeven door Martin Mulder en Eric
van Veluwen. We leren veel over
bodemsoorten en verschillende
teelmethodes. En we hebben al
groepjes gevormd om een teeltplan te
maken voor onze eigen buurtmoestuin
in het Doepark,” aldus Mini Eshuis.

Afvalbakken
Binnenkort worden afvalbakken
geplaatst bij de toegangswegen tot
het park. De plekken zijn inmiddels
bepaald en de gemeente zal ze z.s.m.
plaatsen.

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

Geslaagd voorlichtings
weekend paviljoen
Op 12 en 13 april waren er vier
bijeenkomsten voor de buurt over
het toekomstige paviljoen. De
bijeenkomsten vonden plaats in
een tent op de plaats waar het
paviljoen zal verrijzen. Er kwamen
in totaal zo’n 70 mensen op af.
De reacties waren, op een enkele
uitzondering na, positief en
constructief. Men is blij dat er in
het park iets gebeurt. Het wordt
nu ook zichtbaar. Heel positief
is men over de vormgeving van
het paviljoen; ‘Wel nadrukkelijk
aanwezig maar op een ingetogen
manier en passend in de omgeving.’

Vrijwilliger uitgelicht!
“Ik ben buurtbewoner, naober
van het Doepark. En ik voel
mij als naober verantwoordelijk
voor het Doepark, het samen te
ontwikkelen en te onderhouden.
En het is prachtig om te zien
hoe het park vorm krijgt. Na
de waterspeelplaats zijn nu de
contouren van de buurtmoestuin
zichtbaar en de eerste aardappelen
staan reeds boven de grond,”
vertelt Mini Eshuis.

Vrijwilliger uitgelicht:
Mini Eshuis

Mini Eshuis is
bestuurslid en
helpt bij de
aanleg en het
onderhoud van
het Doepark
Mini Eshuis is als vrijwilliger regelmatig op zaterdag te vinden in het Doepark.
Vanuit Groei& Bloei zit ze in het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo, ze
maakt deel uit van de projectgroep paviljoen en ze coördineert de werkgroep
interieur paviljoen. “Met een enthousiast groepje werken we ideeën uit om
een sfeervol en praktisch ingericht paviljoen tot stand te brengen. Waar alle
aangesloten ‘groene’ verenigingen zich thuis zullen voelen.“

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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