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NIEUWSBRIEF
Om u als buurtbewoner op de
hoogte te houden over de voortgang
van de aanleg van het Doepark en
het paviljoen, 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

Nieuw tenue voor
vrijwilligers SNA
Onze vrijwilligers, die voor Stichting
Natuurhus Almelo (SNA) wekelijks
werkzaamheden verrichten in de
moestuin, het park schoonhouden,
snoeien maaiwerkzaamheden ver
richten, zijn vanaf nu herkenbaar in
het Doepark. Zij hebben een mooie
lichtgrijze polo gekregen met daar
bij een donkergrijze bodywarmer,
met het natuurhuslogo.
De vrijwilligers zijn vanaf 1410
elke zaterdagmorgen van 9.00
11.00 in het park aanwezig. Hebt u
een vraag of wilt u iets melden, de
vrijwilligers staan u met plezier te
woord. Zonodig kunt u een
mailbericht
sturen
via
doeparkwerkgroep@gmail.com.

Proostmoment start bouw
paviljoen
Op 25 september jl. was er een
moment om stil te staan bij de start
van de bouw van het paviljoen. Een
klein gezelschap woonde dit mo
ment bij met inachtneming van de
coronarichtlijnen. Aanwezig was het
Comité van aanbeveling, Gravin Els
van Rechteren LimburgBuis en Mr.
Egbert ten Cate. Helaas moest het
derde lid van het Comité, Herman
Finkers,
afzeggen.
Daarnaast
waren er ook directbetrokkenen bij
de bouw, enkele opdrachtgevers,
vrijwilligers en afgevaardigden.
Het bouwdoek werd onthuld door
Scharrelkids van het IVN, Kim (8)
en zusje Roos (2). De voorzitter van
het SNA bracht vervolgens met de
aanwezigen een toost uit op de
bouw van het paviljoen. De gasten
konden onder begeleiding van een
bestuurslid SNA in kleine groepjes
even door het Doepark wandelen
om de ontwikkelingen in het park te
bekijken. Volgens planning is het
paviljoen in de zomer van 2021
gereed in het dan deels aan
gelegde
Doepark.
Volg
de
voortgang op de website!

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

SAMEN HOUDEN WE HET
PARK NETJES EN SCHOON!
Vanaf 1410 zijn iedere
zaterdagmorgen van 9.00 uur tot
11.00 uur enthousiaste vrijwilligers
hard aan het werk in het park. Ze
helpen bij de aanleg, maar ze zorgen
er ook voor dat het park netjes en
schoon blijft. Wilt u ook meehelpen of
iets melden? Neem dan contact op
met Piet Entius 0683449564 of mail
via doeparkwerkgroep@gmail.com.

Wij zoeken jou!
De bouw van het paviljoen is in
volle gang. De komende periode
zal de kelder worden voltooid en
komt de begane grondvloer in
zicht. Vanaf 9 november hebben
we technische handen nodig want
vanaf dat moment is het tijd om
wanden samen te stellen in samen
werking met studenten en vrij
willigers. We zoeken jou om ons te
helpen met deze werkzaamheden.
Heb je enkele uurtjes, een dagdeel,
een dag of misschien meer over?
Met elke helpende hand zijn we blij!
We zorgen ervoor dat de richtlijnen
RIVM in acht worden genomen. Wil
je ons komen helpen? Bel of app
een van onze coördinatoren, Hans
van Gerwen 0651065770 of Martin
Peeters, 0613828819 of mail via
park@natuurhusalmelo.nl

Ben jij klimaatadaptief?
Zorgt klimaatverandering ervoor dat
jij een groen dak op je huis maakt,
een waterberging in je tuin hebt of
een investering hebt gedaan voor
biodiversiteit enz.? Ben jij de
pionier op dit gebied en sta je open
voor een interview om je ervaringen
te delen? Stuur dan een mail naar
secretaris@natuurhusalmelo.nl

Vrijwilliger uitgelicht:
Ellen RodensteinHollander
Gehuwd met Karst, woonachtig in Almelo samen met onze twee hondjes,
kippen en bijen. Imker, schrijver, schilder en liefhebber van natuur en dieren.
Ik ben een knutselaar die overal iets in ziet. Ik heb en bewaar daarom veel
spullen en ben altijd wel met iets bezig, soms samen met Karst. Gek op
plaatjes en ik maak daarom ook graag foto's, liefst onverwacht en natuurlijk.
Verder relax ik graag in de sauna of geniet van een leuke film of
theatervoorstelling. In mijn werk was ik secretaris en communicatiespecialist,
onder andere in verschillende ondernemingsraden. Samen iets moois maken
is mij niet vreemd, ik geniet ervan! Sinds 1 maart ben ik met pensioen en
rolde ik in werkzaamheden communicatie en secretaris bij SNA. In overleg
met alle betrokkenen heb ik deze werkzaamheden voor SNA ter hand
genomen.
Ik heb er zin in, we zien elkaar!
Ellen Rodenstein
Secretaris en PR SNA
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