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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

Buurtmoestuin
De vrijwilligers zijn iedere
woensdag en zaterdag aan het
werk in de buurtmoestuin. De
aardappelplanten, de kruiden, de
bonen en de zonnebloemen slaan
goed aan. Ook is er een waterpomp
aangelegd in de moestuin. In
september worden de piepers
geoogst en die eerste oogst vieren
we met een pieperfestival in het
park! De uitnodiging hiervoor
ontvangt u begin september.

Excursie cursisten
De cursisten van de moestuincursus
hebben de meeste lessen erop
zitten, ze moeten in september
een plan presenteren voor de aanleg
van de buurtmoestuin. Ter inspiratie
zijn de moestuinders op 4 juli naar
het Hof van Hackfort geweest. De
moestuin bij Kasteel Hackfort in
Vorden wordt ook gerund door

vrijwilligers en staat vol met
groenten en kruiden die deels
worden verwerkt in de ‘Keuken van

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

Hackfort’. De vrijwilligers hebben
in de tuin allerlei groenten geoogst
en daarmee zelf een smakelijke
en gezonde maaltijd bereid. De
excursie was een groot succes!

Bouw paviljoen
Bij de bouw van het paviljoen
kunnen we t.z.t. nog hulp gebruiken.
We hebben ondersteuning nodig
bij het plaatsen van de houten
buitenwanden, bij het afvoeren
van materialen, bij het leggen van
dakplaten, bij het egaliseren van
het maaiveld, bij het plaatsen van
de kozijnen etc. We zoeken nog
vrijwilligers die ons willen helpen
met deze werkzaamheden. Ook
als u bijvoorbeeld een keer in de
twee weken beschikbaar bent, zijn
we al geholpen. Heeft u interesse?
Fijn! U kunt zich melden bij Hans
van Gerwen (zie hiernaast).

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.

Bouwvergunning
Door de verscherpte regeling t.a.v.
de stikstofdepositie (PAS) moeten
we wachten op toestemming van
de provincie om de vergunning af
te geven. Veel bouwaanvragen, dus
ook de onze, lopen daardoor enige
vertraging op.

Maaien
We hebben een ruwterreinmaaier
aangeschaft om selectief te maaien
en om wandelpaden aan te leggen
in de niet gemaaide delen.

Vrijwilliger uitgelicht!
Samen met andere vrijwilligers
buiten aan het werk zijn, dat bevalt
Piet Entius erg goed. “Iedereen
heeft zijn of haar eigen taak. De
ene keer is dat alg weghalen uit
de vijver, de andere keer rommel
verwijderen met grijpers of het gras
maaien. Tijdens het werk gaat het
verstand op nul en ben ik lekker
bezig. En tussendoor drinken we
gezellig samen koffie. Ik blijf dit
zeker nog een tijd doen!”

Samen met de
andere vrijwilligers
verwijdert Piet algen
uit de vijver.

Vrijwilliger uitgelicht:
Piet Entius
Door de oproep van IVN Almelo, afgelopen januari, om 500
nestkastjes te timmeren, kwam Piet Entius voor het eerst bij
het Tijdelijk Natuurhus. Samen met een groep vrijwilligers ging
hij aan de slag en kreeg de smaak te pakken. Want nadat de
nestkastjes klaar waren, is Piet de ploeg in het Doepark komen
versterken. “Ik ben hier vooral op de zaterdagmorgen, deze
ochtend zijn we zelfs met 17 vrijwilligers aan het werk. Dat is
toch geweldig!”
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