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NIEUWSBRIEF

met de catering en het tegengaan
van verspilling. Bij voorbaat dank!

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

Nieuwjaarsreceptie
Op 11 januari 2020 willen we graag
met onze leden, vrijwilligers, buren
van Doepark de Hagen en overige
geïnteresseerden proosten op het
nieuwe jaar!
Dat doen we dit keer bij Hof 88,
naast de receptie is het namelijk
ook mogelijk om de film ‘The
Biggest little Farm’ te kijken.
Vanaf 14.00 uur wordt de film
vertoond en om 15.30 uur start de
receptie, deze duurt tot 18.00 uur.
Mochten er tijdens de receptie
ook nog geïnteresseerden zijn voor
de ﬁlm, dan wordt deze nogmaals
vertoond.
We hopen samen met jullie het
nieuwe jaar te kunnen inluiden!
Graag aanmelden via info@
natuurhusalmelo.nl Dit in verband

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

Bouw paviljoen
Achter de schermen wordt nu hard
gewerkt om te kunnen starten met
de bouw van het paviljoen. Er is
een dekkende ﬁnanciering voor de
bouw van het paviljoen, dit mede
door een gulle gift van de Rabobank
Noord West Twente, een LEADERsubsidie vanuit de Europese Unie
en een stimuleringsbijdrage vanuit
Spontane Binnenstad. De stichting
had al willen starten met de bouw,
dit project heeft ook te maken met
de stikstof- en PFAS-problematiek.
Door de nieuwe stikstofwetgeving
is de verlening van de vergunning
vertraagd en sinds 1 oktober is er
ook nieuwe wetgeving omtrent
PFAS. Deze chemische stoffen
zitten in de bodem, in bagger en
oppervlaktewater. De metingen
hiervoor moeten nog worden
gedaan.

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.

Parkwerkgroep
De leden van de parkwerkgroep
zijn Martin Peeters, Harry Kuiphuis,
Annelie en Ben Heerink, Martin
Bergevoet, Marthijs Ekkel, Rosaly de
Vries en Piet Entius. Martin Mulder
is de deskundige adviseur. De
Parkwerkgroep heeft tot taak het
bedenken, aansturen en uitvoeren
van het (groen)onderhoud van
Doepark De Hagen. Lees meer
over de Parkwerkgroep op onze
website.

Hans is samen
met Martin Peeters
vrijwilligerscoördinator

Vrijwilliger uitgelicht!
Sinds de start van de aanleg van het
park is Hans vrijwilligerscoördinator.
“Er zijn nu zo’n 30 actieve vrijwilligers
en met de start van de bouw in
aantocht zou het toch mooi zijn
als dat er zo’n 50 zouden zijn.
Vrijwilligers kunnen straks helpen
bij het plaatsen van buitenwanden,
materiaal afvoeren, dakplaten leggen
en kozijnen plaatsen. Hoe leuk is
het dat je straks kan zeggen dat je
hebt geholpen bij de bouw van dat
mooie, duurzame paviljoen.

Vrijwilliger uitgelicht:
Hans van Gerwen
Hans is meestal samen met zijn vrouw Marja op de woensdagen zaterdagmorgen aan het werk in het Doepark. “We hebben
een erg leuke club mensen, iedereen gaat altijd met plezier aan
de slag. Een van de eerste dingen die ik doe als ik in het park
ben is kijken of de stroming loopt, als dat niet zo is ga ik kroost
en blad weghalen om ervoor te zorgen dat het water weer
doorstroomt. Daar wordt ik nou blij van!”
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