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Magnifiek
Soms is het heerlijk om net als vroeger in de herfst
bladeren omhoog te schoppen. Wandelen in een blaadjesfeest, spelen in het bos.
Tussen de bladeren ligt een bijzonder raadselachtig beest.
Een rups, dat is duidelijk. Groen, met inktzwarte vlekken,
gele borstels en een rode stekelvormige borstel aan
een uiteinde. Of dit nou schepping was of evolutie, de
uitkomst is magnifiek. Zou dit uiterlijk goed beschermen
tegen opgegeten worden?
De rups wordt een nachtvlinder met een raadselachtige
naam. Meriansborstel. Borstel ligt voor de hand.
De vernoeming is verder naar de bekende vlinder- en
insectenschilderes Maria Sibylla Merian. Zo opvallend als
de rups is, zo onopvallend de vlinder. Maar eerst wordt
het winter. Tijd voor de rups om weg te kruipen tussen
het afgevallen blad en daar te wachten tot ze vrijuit de
lente in mag vliegen.
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Helaas niet samen vieren
Successen moet je vieren en met een kleine groep genodigden, hoe welkom ook, viert dat toch even wat anders
dan met alle verenigingen, sponsoren en belanghebbenden samen.
Wie hadden we willen uitnodigen?
- Alle leden van de 6 verenigingen, om de vorderingen
in het Doepark eens goed te kunnen laten zien.
- Al onze vrijwilligers: binnen de Stichting Natuurhus
Almelo zijn in totaal meer dan 200 vrijwilligers actief
in besturen, commissies en werkgroepen. Dit is circa
25% van alle 800 leden van de verenigingen. Zij staan
steeds maar weer klaar voor educatieve, groene of
blauwe taken, die anderen enthousiast maken en
meenemen, die niet alleen groene vingers blijken te
hebben, maar soms ook technische handjes.
- Alle mensen die ons een warm hart toedragen en het
belang zien van natuureducatie. Of die hun steentje
willen bijdragen om aandacht te vragen voor milieu en
duurzaamheid.
- Iedereen die meedenkt, mee-ontwikkelt, toestemming
geeft of vragen beantwoordt; iedereen die zorgt dat
het tempo nooit uit de groene beweging gaat.
Dan kom je toch al snel op een potentieel aantal van
ongeveer 5.000 genodigden. Dat is voor nu een beetje
veel, maar voor de toekomst wellicht een gedachte die
we vast proberen te houden. Straks zal het Doepark echt
iets zijn waar je warm van wordt, waar je voor terugkomt
en wat je belangrijk gaat vinden. In het najaar van 2021
hopen we het paviljoen te kunnen openen en zien we je
graag!

Start

bouwwerkzaamheden
Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo

Ook de toenemende belangstelling voor de Scharrelkids,
de Natuurouders, de Groene Visite en de sterk groeiende
groep parkvrijwilligers zorgt voor voldoening en geeft
iedereen de nodige energie.

Wil je ons al eerder zien, meld je dan aan als vrijwilliger.
Meer weten of direct aanmelden?
Neem contact op met Hans van Gerwen en/of Martin
Peeters: park@natuurhusalmelo.nl.

Vanwege de beperkende corona-maatregelen, hebben we helaas de meeste van onze lezers niet
kunnen uitnodigen om bij de start van de bouwwerkzaamheden op 25 september j.l. aanwezig
te zijn. Het selecte gezelschap dat wel mocht komen, was zonder uitzondering enthousiast over
de plannen in het Doepark. Onder hen ons Comité van Aanbeveling, bestaande uit mevrouw Els
van Rechteren-Limpurg, de heer Egbert ten Cate en de heer Herman Finkers.
In 2016 is strategisch gekozen om het Doepark stap voor
stap te ontwikkelen, namelijk als eerste de natuurspeelplaats, vervolgens het paviljoen en als laatste de aanpassingen in het park. Dit blijkt zo langzamerhand een
goede te zijn geweest. En de successen mogen worden
gevierd:
- de natuurspeelplaats wordt drukbezocht door (groot)
ouders en kinderen;
- de buurtmoestuin is een fantastisch lopend meerjarig
project;

4

- de betonmolens draaien de kelder van het paviljoen in
de grond;
- de Almelose Aa is versmald en aangepast;
- het Tiny Forest, hoe klein ook, wordt een interessant
project;
- hopelijk dit jaar nog worden de geleverde boomstammen tot parkmeubelen gezaagd.
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Nieuw in de groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo

Buiten gebeurt het

Maak je eigen jungle: zo zorg je
voor meer dierenleven in je tuin

Auteur: Arjan Postma

Auteur: Katja Staring

De boswachter, die
bekend is van TV,
vertelt enthousiast over
de natuur die overal
om ons heen is. Zelfs
midden in de stad. Hij
wijst op al het moois
waar veel mensen zo
aan voorbijlopen. Aan
de hand van de vier
seizoenen vertelt hij
over de fantastische
avonturen die je vaak
dicht bij huis kunt
beleven.
Kijken naar de natuur is leuk, maar meedoen is nog
leuker. Ga op survival in je eigen tuin. Met dit boek
probeert hij de lezer te inspireren om eropuit te trekken
en de seizoenen te beleven. Een boek met heel veel
praktische buitentips.

Het dikke boek van onze bijzondere
natuur
Auteur: Ben Hoare
Een prachtig boek vol
zeer gedetailleerde
foto’s en tekeningen
van de meest bijzondere organismen op
aarde. De korte teksten
bevatten bijzondere
wetenswaardigheden
over stenen, mineralen,
microscopisch kleine
wezens, planten en
dieren. Een heel mooi
boek voor kinderen (zelf
lezen vanaf 10 jaar) en
volwassenen. Ook heel
geschikt om samen met kinderen te bekijken en lezen.
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Wist je dat er in je tuin
meer dan 50 verschillende
diersoorten kunnen leven?
In dit boek laat schrijfster,
buitenmens en groene Instagrammer Katja Staring zien
hoe die dieren leven en hoe
afhankelijk ze van elkaar
zijn. Wat doen ze in je tuin?
Wat hebben ze voor nut?
Hoe maak je van jouw tuin
een geweldige, gastvrije
plek voor al deze dieren?

Pieter Pot: van plastic naar pot
Erger jij je ook aan al dat plastic verpakkingsmateriaal?
Ben je ook bezorgd over de grote hoeveelheden plastic
afval dat terecht komt in ons milieu en nagenoeg niet
afbreekbaar is? Ik las een artikel over een heel mooi
initiatief.
Twee jonge start-uppers met één missie: verpakkingsvrij boodschappen doen gemakkelijk maken voor
iedereen. Pieter Pot heeft een assortiment van ruim 250
verpakkingsvrije artikelen. In plaats van plastic zitten de
producten in weckpotten.
Hoe het werkt:
1 Binnenkomst bulkgoederen. Pieter Pot krijgt van de
leveranciers de producten in grote hoeveelheden
(bijvoorbeeld in papieren zakken van 25 kg) binnen.
In de toekomst worden de potten direct bij de producent gevuld, zodat er geen enkel verpakkingsmateriaal
meer aan te pas komt.
2 De producten gaan in glazen potten. Als alle potten
voor een bestelling gevuld zijn, worden ze ingepakt in

een jute bezorgtas. Op de potten en tassen zit statiegeld. Als je ze weer inlevert, krijg je het geld terug dus.
3 PostNL heeft een speciale voedsel bezorgdienst.
Zij bezorgen de bestelling bij de klant. Zet de jute
tas met de lege potten klaar. Deze worden dan weer
meegenomen.
4 De potten worden gewassen. (dit moet je dus niet zelf
doen, kost alleen maar water en afwasmiddel, is dus
niet duurzaam).
5 De potten worden opnieuw gebruikt voor een
volgende bestelling.
Pieter Pot verkoopt zowel biologische als reguliere
producten. Het blijkt een groot succes; er is inmiddels
een wachtlijst voor nieuwe klanten. In oktober was op
TV te zien hoe druk ze het hebben. Ze werken hard aan
uitbreiding van hun bedrijf. Het lijkt mij een prima oplossing, ik ga het zeker proberen!
Meer informatie of aanmelden als klant? Kijk op
www.pieter-pot.nl.

In dit boek geeft de auteur naast vele weetjes
ook volop tips. Het bevat actieplannen om de tuin op
een simpele manier aan te passen. Het boek bevat korte,
prettig leesbare teksten en veel illustraties. Een leuk boek
voor jong en oud dat laat zien hoe je van de tuin een
natuurgebied kunt maken.
De auteur Katja Staring is bij Instagram bekend onder de
naam @DailyGreenspiration.

De ongelofelijke reis naar het
midden van de aarde
Auteur: Nicholas Harris
Door middel van dit boek,
kom je vanuit de dampkring
steeds dieper in de aarde. Het
boek heeft van buitenaf naar
binnen een doorkijkopening
in de pagina’s. Je maakt een
reis van ruim 6.300 kilometer naar de kern van onze
planeet. Onderweg wordt
het wel 7.500 graden!
Dit boek met veel kleurenillustraties en foto’s vertelt je
van alles over de dampkring, de bodem, de
korst, de mantel en de kern van de aarde. Een heel mooi
boek voor kinderen vanaf ongeveer 11 jaar.
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kleding voor een actief buitenleven
heren o.a.

Culture
HV Polo
Alan Red
Cavallaro
Vanguard
PME Legend

dames o.a.

(parkeren kan in de Hagenborgh garage)

Grotestraat 104

Almelo

0546 811411

Mac
Oska
HV Polo
Cavallaro
Juffrouw Jansen
Aventures des Toiles
www.splitlevel.nl

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Elfenbankje
Ron Poot, KNNV
Misschien wel de bekendste houtzwam, het elfenbankje. Met zijn fraaie gekleurde ringen is het
een prachtige zwam die tot ieders verbeelding spreekt. Vandaar misschien die sprookjesachtige
naam, waarbij je in gedachten de elfjes ziet dartelen boven de stoeltjes.
Het elfenbankje is een soort, die alleen op dood hout
groeit. Het liefst loofhout, al kun je hem soms ook wel
op een dode spar tegenkomen. Het is een eenjarige
soort, dat wil zeggen dat het vruchtlichaam maar één
seizoen te vinden is. Het elfenbankje groeit vaak in kleine
of grotere groepen op een stronk of tak, meestal dicht
bij de grond.

In het Engels heet het elfenbankje ‘Turkeytail’, de staart
van een kalkoen. Warempel…

De onderkant van het elfenbankje is geelachtig wit en
voorzien van talloze kleine gaatjes. Hieruit vallen de
sporen als ze rijp zijn. De sporen kun je alleen onder
een microscoop goed bekijken, ze lijken dan op kleine
knakworstjes.

Het elfenbankje is niet giftig, maar ook niet echt eetbaar:
het vruchtvlees is taai en leerachtig. Beter bekend staat
de zwam als medicijn: de soort bevat PSK (polysacharide
K) dat werkzaam is in de bestrijding van tumoren.

Het is een saprofyt, dat wil zeggen dat hij geen levend
hout aantast, maar alleen kan leven van dood materiaal.
Geen gevaar dus voor de levende houtopstand, zoals
sommige andere houtzwammen wel zijn.

Natuurvoeding
BIOLOGISCH AVONTUUR VOOR AL UW
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

Wij verkopen producten uit de biologische landbouw waar product,
kwaliteit en respect voor mens, dier en plant voorop staat.

www.hansnatuurvoeding.nl
Schuttenstraat 4, 7607 JA Almelo
Tel.: 0546 810025

Openingstijden:
ma t/m vrij 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

In het Latijn heet het elfenbankje Trametes versicolor.
‘Versicolor’ betekent: met variabele kleuren. Dat is heel
toepasselijk, want de zwam is vaak levendig gekleurd.
Het halfronde vruchtlichaam is opgebouwd uit bonte
ringen, die van wit tot bruin tot bijna blauwpaars
gekleurd kunnen zijn. Kenmerkend is dat de buitenrand
van het elfenbankje altijd wit is.
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Bijen en hommels met eigen
voorkeur
Er zijn bijen in alle soorten en maten. Naast de honingbij
heeft Nederland rond de 360 soorten wilde bijen (www.
wildebijen.nl). Wilde bijen bestuiven onze voedselplanten
en afhankelijk van de soort doen ze dit nog beter dan de
honingbij. Zo zijn hommels experts in het bestuiven van
bijvoorbeeld tomatenplanten. Hommels kunnen op veel
plantensoorten stuifmeel en nectar vinden. Maar er is
een sterk verband tussen de tonglengte van de hommel
en de bloemvorm. Hommels met een lange tong vliegen
vooral op bloemen met een diepe bloembuis, zoals de
bloemen van de smeerwortel of vingerhoedskruid.
De werksters van de honingbij bezoeken diverse plantensoorten waar ze stuifmeel en/of nectar halen. Welke
planten ze bezoeken hangt onder andere af hoe ze de
nectar uit de bloem kunnen halen. Honingbijen hebben
een relatief korte tong en kunnen dus geen nectar halen
uit bloemen, waarvan de nectar diep in lange bloembuizen zit. En omdat honingbijen veel larven moeten
voeren, zijn alleen de bloemen die veel stuifmeel leveren
interessant om te bezoeken.

Biodiversiteit,
klimaat, samenhang
		 en toekomst

Op loken, zoals bieslook, zijn vooral steenhommels te
vinden, die een middellange tong hebben. De aardhommel is vaak een inbreker, omdat ze met haar korte
tong niet bij de nectar kan en daarom gaatjes in de
bloembuizen maakt zoals bij de smeerwortel. Ook de
bijen met een korte tong profiteren van het gaatje in de
bloembuis.

Conclusie
Een groot scala aan bijen en planten zijn van elkaar
afhankelijk. Hoe afhankelijker een bij of plant is van één
bepaalde soort, hoe groter de kans op verdwijnen als er
met een van beide iets gebeurt. Voor bijen zijn de bedreigende factoren onder andere onvoldoende nestgelegenheid, te weinig bloeiende planten, zoals in soortenarme
landbouwgebieden of door verkeerd maaibeleid. Ook het
gebruik van gifstoffen kan een negatief effect hebben.
Het is aan ons allen om een positieve bijdrage te leveren
aan behoud van voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven voor mens en dier, niet alleen op korte,
maar ook op lange termijn.
Meer weten over vaste eetbare planten? Kijk op www.
bijenhelpdesk.nl/pdf/Tuin&LandEetbarePlant.pdf.

Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
We zien en ervaren het allemaal. De biodiversiteit wordt minder. Ofwel de balans van verschillende soorten planten en dieren op aarde die zorgen voor levende en productieve natuur neemt
af. Daarnaast zien we klimaatverandering, meer warmterecords, maar ook extreme hoosbuien.
Dit heeft consequenties voor mens en dier, niet alleen op
korte, maar ook op langere termijn op het gebied van
voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven.
Immers, de groei van gewassen en ontwikkeling (onderzoek) van medicijnen hebben direct relatie met biodiversiteit. Meer variatie geeft meer (keuze)mogelijkheden.

Wat kun je zelf doen?
Klimaatadaptatie, wil zeggen dat we ons aanpassen
aan het veranderende klimaat. Daar kunnen we zelf
aan bijdragen door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te
schaffen of zorgen voor meer groen (schaduw), zorgen
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voor goede afwatering bij stortbuien door minder tegels
in je tuin, maar ook regenwater opvangen in je eigen
tuin. Heel fijn, want bij een droogteperiode komt dit
water weer goed van pas.
De biodiversiteit kun je verhogen door onder andere
meer inheemse vaste planten in je tuin te planten. Door
te kiezen voor vaste eetbare planten heb je zelf profijt,
maar ook de verschillende insecten- en bijensoorten
hebben hier ook veel baat bij. Duurzamer voor de
langere termijn met minder tuinonderhoud, meer geur
en meer bijen!
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Leg de bossen groen dakpansgewijs over de bundel
cornus waarbij steeds de uiteinden niet meer zichtbaar
zijn. Bind ze met wikkeldraad vast bij de stelen.
Rekening houdend met kleur en grootte van het blad,
wordt de cornusbundel gevuld met bosjes groen. Begin
bij het smalle uiteinde van de cornus bundel. Laat de
onderste 10 centimeter vrij van groen.

Hangend winterstuk
met materiaal
uit eigen tuin

De laatste bos is bergenia, een groot blad dat de stelen
camoufleert. De laatste 10 centimeter wordt omwikkeld
met touw.
Hang de vetbollen aan de onderkant, aan de aluminium
draad. Het werkstuk kan buiten worden opgehangen.
Veel plezier bij het maken!

Henny van der Veen en Annelieke Huurneman, Groei & Bloei
Voor dit werkstuk heb je nodig:
- Cornustakken zonder blad, ± 1 meter lang
- Bossen groen: hedera, hortensia, klimop,
bergenia, kruiden, rododendron, enz.
- Aluminium draad of ander stevig draad.
We gebruikten groen- of zilverdraad
- Wikkeldraad
- Touw
- Snoeischaartje en tangetje
- Vetbollen en/of pindaslinger
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De aluminiumdraad moet iets langer zijn dan de cornustakken. Maak er een lus in die stevig genoeg is om het
werkstuk op te hangen. Verwerk de draad tussen de
takken en bind de bos takken samen met wikkeldraad.
De lus steekt boven de dikste kant van de bos uit.
Ook halverwege wordt de bos takken omwikkeld met
wikkeldraad.
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Keuzemenu voor de
winterse sterrenhemel
Edwin Sarink, AstronA

Geminiden

Start winterseizoen

Het maximum van deze meteorenzwerm kan bijna niet
gunstiger! Het is bijna nieuwe maan, dus geen storend
maanlicht. En het maximum valt rond middernacht in de
nacht van 13 op 14 december. Op een donkere locatie
kunnen we de hele avond en nacht meteoren zien. Bij
donkere hemel misschien tot wel 95 per uur. De meteoren van de Geminiden zijn gemiddeld snel, gelig van
kleur, vaak helder en hebben korte sporen.

Het Wintersolstitium (de zonnewende) valt op maandag
21 december en is het begin van de astronomische
winter. Om 11.02 uur onze tijd bereikt het middelpunt
van de zon het winterpunt van de ecliptica. De ecliptica
is de schijnbare jaarlijkse baan van de zon. Schijnbare
baan, want het is natuurlijk de aarde die om de zon
draait. De schuine stand van de denkbeeldige as van de
aarde veroorzaakt de seizoenen.

Zoek het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini) op via
hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/
Geminiden_2020.html of met een sterrenkaart en
geniet van het schouwspel.

Kijk het zeer instructieve filmpje op schooltv
www.youtube.com/watch?v=5lO0fOOGxWQ en je
weet precies hoe het zit!

Maan en planeten:
Een bijzondere samenstand
Op 21 december vindt er een bijzonder samenstand
plaats tussen Saturnus en Jupiter. Jupiter staat dan 6’ ten
zuiden van Saturnus. Deze zeldzame samenstand komt
eens in de 20 jaar voor. Bovendien is het op deze dag
ook nog een zeer nauwe samenstand. De laatste was op
16 juli 1632 (5’10”). De volgende is op 15 maart 2080.
De samenstand kun je met het blote oog waarnemen,
maar natuurlijk ook mooi met een verrekijker of telescoop. De planeten gaan vroeg onder. Kijk daarom in de
schemering tussen 16.30 uur en 17.30 uur. Op de kaart
zijn de planeten niet te onderscheiden, omdat ze zo
dicht bij elkaar staan.
Mars is deze winter een prachtige verschijning. Het
is een opvallend heldere iets oranje ‘ster’. In januari
beweegt hij van sterrenbeeld Vissen naar Ram (niet op
de kaart).
Uranus en Neptunus zijn deze winter ook goed waar
te nemen. Een flinke verrekijker (vogelkijker) is toch wel
nodig om ze te kunnen zien. Door een grote telescoop
zijn ze als kleine schijfjes te bewonderen. Uranus is te
vinden in sterrenbeeld Ram en Neptunus in Waterman.

Sterbedekkingen door de maan
Als je op 21 december de nauwe samenstand van Jupiter
en Saturnus hebt waargenomen, dan kun je ook nog
twee interessante sterbedekkingen door de maan zien:
om 20.58 uur de ster 30 Psc (afkorting van Pisces =
Vissen) van magnitude +4,4 en om 23.04 uur de ster
33 Psc (mag. +4,6). Beide bedekkingen kunnen met een
behoorlijke verrekijker, kleine telescoop of vogelkijker
worden waargenomen. Sterbedekkingen zijn niet alleen
mooi om te zien, maar rakende sterbedekkingen, waarbij
de ster langs de rand van de maan scheert, kunnen ook
veel nuttige informatie geven over de kraterrand van de
maan. Op 17 februari 2021 bedekt de maan in korte tijd
een aantal sterren van het sterrenbeeld Ram. Een mooi
gelegenheid om kennis te maken met het verschijnsel
sterbedekkingen.
Veel heldere avonden gewenst!
Meer weten? Kijk ook op: www.astrona.nl.
Bron: sterrengids 2020/2021

Sterrenkaart van 21 december 2020, 16:30 uur
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De zes verenigingen hebben samen een heel gevarieerd en breed activiteitenaanbod voor hun
leden (samen bijna 1.000) en belangstellend publiek.
Zo heeft het NIVON een leeskring en er zijn werkgroepen fotografie, olieverf-schilderen, patchwork/quilten en tekenen/schilderen. In deze groepen staat het gezamenlijk bezig zijn met de
hobby centraal, soms wordt iemand uitgenodigd voor het geven van instructie. Groei & Bloei
organiseert onder andere lezingen over tuinonderwerpen en excursies naar fraaie tuinen.
Het KNNV verricht veel veldonderzoek naar planten en dieren. Bijenvereniging ’t Iemenschoer
geeft informatie over het houden van bijen, AstronA geeft educatie op het gebied van de sterrenkunde en IVN schenkt veel aandacht aan educatie over duurzaamheid, natuur en milieu.
IVN - KNNV excursieprogramma
Als de excursie per auto is, worden de deelnemers (ook de automobilisten) vriendelijk verzocht
zich aan te melden bij de contactpersoon uit de activiteitenkalender. Dit nummer kunt u ook
bellen voor nadere informatie. Tenzij anders vermeld, is het verzamelpunt: zwembad het Sportpark aan de Sluiskade N.Z. in Almelo. Bij de dagexcursie lunchpakket en drinken meenemen.
Houd ten allen tijde rekening met het weer en de weersverwachting. Waar nodig: minimaal
24 uur van te voren aanmelden. Instappen? Carpoolen op basis van het delen van de reiskosten.

Sterrensporen
fotograferen
Joanna Lubbelinkhof, AstronA
Afgelopen september, tijdens een korte vakantie in Groningen, heb ik een eerste poging gedaan
om sterrensporen te maken. Het was heel helder weer, een voorwaarde voor sterrensporen, maar
ook heel vochtig, dus risico op condensvorming op de lens.
Ik heb de camera ingesteld op ISO 800, F/2.8 met een
17 mm lens. Sluitertijd op 10 seconden. Omdat ik geen
aaneengesloten sporen wilde, heb ik tussen de opnames
door een intervaltijd van 15 seconden ingesteld.
Deze optie is op veel camera’s aanwezig en anders kun je
dit instellen met een intervaltimer. Zonder intervaltijd kan
natuurlijk ook.
Om de goede compositie te krijgen, heb ik het statief
en het balhoofd al ingesteld voordat het donker was. Zo
hoefde ik in het donker alleen nog maar de camera erop
te schuiven.
Scherpstellen is best lastig, maar live-view helpt daarbij
heel goed. Dit is op de meeste camera’s aanwezig. Zoek
de helderste ster op en stel scherp op deze ster.

Foto’s ‘stacken’
De timer was voor 1 foto ingesteld op 160 opnames. Dus
kon ik drie kwartier vakantie gaan vieren. Maar wat moet
je met 160 foto’s? Op elkaar stapelen, oftewel ‘stacken’!
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Ik gebruik daarvoor een heel eenvoudig, maar super
werkend programma: ‘startrails.de’. En het programma
is gratis.
In de nabewerking heb ik wel wat ongewenste beelden
verwijderd, zoals een satelliet en heel veel vliegtuigsporen. Lightroom heeft daar een mooie tool voor, maar
je moet wel beeld voor beeld inspecteren. Ik heb toch
nog een vliegtuig gemist, zag ik!
Wat ik helaas niet kon verwijderen, waren een paar
wolkenslierten. Om de ruis van 800 ISO te verwijderen,
heb ik de foto’s tenslotte door het programma ‘Topaz
DeNoise’ gehaald. Werkt voortreffelijk, maar is helaas
niet gratis.
En nu is het wachten op de volgende heldere sterrenhemel! Ik kan iedereen aanraden om er eens mee aan de
slag te gaan. Het is niet moeilijk en erg leuk om te doen!
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Vaste activiteiten van NIVON
Onderstaande binnenshuis-activiteiten vinden plaats in het Nivon-nus, Smetanastraat 55A, Almelo:
- Maandag 13.30 uur: Olieverfschilderen
Informatie via Marjolein Haaksman, 06 46 03 16 14, marjolein.haaksman@live.nl
- Dinsdag 13.30 uur: Patchwork en quilten
Informatie via Janny Hammink, 0546 81 04 32, henkhamm@hetnet.nl
- Diverse keren op donderdag 14.00 uur: Leeskring
Informatie via Hannie Snel, 0546 45 97 59, hanniesnel@gmail.com

Adressen activiteitenkalender:
Natuurhus:
Beeklust:
Canisius:
Doepark de Hagen:
Erve Peeze:
Fayersheide:
De Horst:
Korenmolen:
Krikkenhaar:
‘t Maatveld
Meestershuis:
NIVON-nus:
Noordikslaan:
NS-Station:
Ootmarsum:
Oude weverij:
De Pook:
Schelfhorst:
De Schouw:
SPOA
Stadsboerderij Erve van Marle:
Zwembad:

Deldensestraat 205, Almelo
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld
Tussen Action en Wok, Almelo
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Walstraat, Vriezenveen
Deldensestraat 248, 7601 RK Almelo
Korenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71a, Almelo
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Tusveld 31-33, Almelo
Ypeloschoolweg 2a, parkeren bij het Akkerhus (naast de school de Akkerwal)
Smetanastraat 55A, Almelo
Noordikslaan 47, Almelo
Voorzijde NS-station (centraal) Almelo
Parkeerplaats hoek Oldenzaalsestraat en Wolfsbree
Sluiskade NZ 14, Almelo
Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van het einde van de Gravenallee
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (sporthal)
Kerkplein 3, Almelo
Deldensestraat 205, Almelo
Mooie Vrouwenweg 45, Almelo
Het Sportpark, Sluiskade NZ 126, Almelo

Hieronder vindt u de activiteitenkalender. De meest
actuele versie vindt u op www.natuurhusalmelo.nl

Tip! De activiteitenkalender is uitneembaar, dus
bewaren aan het prikbord kan!
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Scharrelkids: Zintuigenspel (7-8 jaar)
Scharrelkids: Wintervoedering (9-12 jaar)
Jongeren: (Water)vogels determineren

zo 10
zo 10
zo 17

www.almelo.groei.nl

Activiteit
Scharrelkids: Dieren in de winter (4-6 jaar)
Scharrelkids: Overleven in het bos (7-8 jaar)
Scharrelkids: Diersporen (9-12 jaar)
Scharrelkids: Bushcraft vaardigheden (13+ jaar)
IJsselwandeling

Datum
zo 14
zo 14
zo 14
zo 21
zo 21

Plaats/vertrek

Scharrelkids: Water heb je nodig (4-6 jaar)
Scharrelkids: Vogels (7-8 jaar)
Scharrelkids: Buurtmoestuin Hagenpark (9-12 jaar)
Scharrelkids: Bodemleven (13+ jaar)
Informatieavond: Rozen door Rik Boehle,

zo 14
zo 14
zo 14
zo 21
wo 24

kwekerij De Beemd

Activiteit

met lokaal eten door Elsje Bruijnesteijn

Informatieavond: Wildplukken en koken

voor kinderen van 6-12 jaar

Datum

wo 24

Plaats/vertrek

20.00 -22.00 De Schouw

09.30 -12.30 De Horst

10.00 -12.30 Hagenpark

10.00 -12.30 Natuurhus

10.00 - 12.30 Natuurhus SPOA

Tijd

MAART 2021

20.00 - 22.00 De Schouw

Vereniging

Groei & Bloei

Groei & Bloei

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

www.almelo.groei.nl

bij carpoolen reiskosten delen

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

Kosten

gratis

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

Kosten

leden € 1, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

Kosten

leden € 1, niet-leden € 3

‘t Iemenschoer € 2,50

IVN/KNNV

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

Aanmelding

www.almelo.groei.nl

info@iemenschoeralmelo.nl

13.30 -16.00 Boerderij Peeze

wo 24

Henri Jansen, 06 20 08 00 33

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

Martin Mulder, 06 51 48 34 63

Waskaarsje, zeepje, zalf of lippenbalsem maken

Vereniging

Groei & Bloei

IVN/KNNV

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

Aanmelding

				

10.00 -16.00 Natuurhus

09.30 - 12.30 Wijkcentrum Schelfhorst

10.00 -12.30 Gravenallee

10.00 -12.30 De Horst

10.00 -12.30 Natuurhus

Tijd

FEBRUARI 2021

19.30 -22.00 De Schouw

Jaarvergadering,met lezing

Laura Brummelhuis,

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

wo 27

10.00 -12.00 Pook Gravenallee

09.30 - 12.30 Wijkcentrum Schelfhorst

10.00 -12.30 De Horst

10.00 -12.30 Natuurhus

Vereniging

scharrelkids@natuurhusalmelo.nl IVN

Aanmelding

06 30 52 03 22

Excursie diersporen

Plaats/vertrek

10.00 -12.30 SPOA

Tijd

				

zo 24

Scharrelkids: Diersporen (4-6 jaar)

zo 10

en fotograferen (13+ jaar)

Activiteit

Datum

JANUARI 2021

Bijenactiviteiten
voor de jeugd
bij Erve Peeze
Kesley Hazelhorst, ‘t Iemenschoer
Met de opening van Erve Peeze is er een mooie gelegenheid ontstaan om de jeugd van Almelo
en omstreken kennis te laten maken met de wondere wereld van de bijen, het houden van bijen
en de omgeving die daarbij betrokken is.

Diersporen
Laura Brummelhuis, IVN Almelo
Je moet er wel oog voor hebben, maar dieren zijn overal om ons heen. En, alles om ons heen
laat sporen na. De mens kun je herkennen aan zijn voetstappen in het zand en de rommel die hij
achterlaat. Diersporen laten zien dat er dieren aanwezig waren door: pootafdrukken, prenten,
vraat- en prooiresten, haren en veren, nesten, uitwerpselen en braakballen.
Als je tijdens een wandeling goed oplet kun je veel
sporen vinden die de aanwezigheid van dieren laten zien,
terwijl je ze niet ziet. Je ziet niet alleen dat ze er geweest
zijn. Je komt ook allerlei zaken te weten die betrekking
hebben op hun gewoonten, gedragingen, voedsel, familieleven, opvoeding van de jongen en dergelijke.

De boerderij is bij uitstek geschikt voor het ontvangen
van groepen kinderen voor binnen- en buitenactiviteiten.
Zo is er een mooie bijenstal gebouwd waar eventueel
een kijkje in de kasten kan worden genomen, er is ruimte
om honing te slingeren, honing raampjes te timmeren,
met bijenwas-producten te werken, etc. Bijenvereniging
’t Iemenschoer heeft voor 2021 een aantal leuke activiteiten in de planning.

24 februari:
Aan de slag met bijenwas
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie op woensdagmiddag 24 februari. Tijdens deze
middag gaan we lekker aan de slag met bijenwas. Wil je
een kaarsje, zeepjes, zalf of lippenbalsem maken, het kan
allemaal. Ook is er ruimte om veel te bekijken en vragen
te stellen over bijen aan de echte imkers van de vereniging. De tweede activiteit is gepland in de meivakantie.
Daarover volgt meer informatie in de volgende uitgave
van het Natuurhus magazine.

Datum: Woensdag 24 februari
Tijd: 13.30-16.00 uur (voor kinderen van 6 t/m 12 jaar)
Locatie: Erve Peeze, Wolbeslanden 5, Bornerbroek
Aanmelden kan via info@iemenschoeralmelo.nl of via
een WhatsApp bericht naar 06 46 17 55 71.
Kosten zijn e 2,50 per persoon.

Dennenkegels met vraatsporen van de eekhoorn

Aardappelgal op eik
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Wil je dit zelf ook ervaren? Ga dan mee op diersporen
excursie.
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Scharrelkids 2021

Meedoen? Meld je aan via
scharrelkids@natuurhusalmelo.nl
tot twee dagen voor de activiteit.
Kijk voor meer informatie over tijd
en locatie op www.ivn.nl/afdeling/almelo.

Linda Groenewoud, Florinda te Riele, Yvonne
Kuiphuis en Harry Brummelhuis, IVN Almelo

Het Kristalbad is een retentiegebied, dat heel veel (water)
vogels herbergt. Je kunt ze vrij dicht benaderen. Met een
verrekijker zijn ze goed te zien. Met camera proberen
we ze op de foto te krijgen. Daarna met de app van
www.waarneming.nl op de laptop determineren in het
Natuurhus.

Diersporen
Voor wie er oog voor heeft, zijn dieren overal om ons heen
te vinden, want alles wat leeft, laat sporen na. Het leuke
van sporen is, dat ze een verhaal vertellen. Ze geven
informatie over de manier waarop een dier een terrein
gebruikt, zijn voedsel vergaart of bijvoorbeeld zijn nest
bouwt. Ga je mee speuren naar diersporen?
Datum: Zondag 10 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus, SPOA gebouw

(Water)vogels
determineren en
fotograferen
Datum: Zondag 17 januari 2021
Tijd: 09.30 - 12.30 uur (voor kinderen van 13+)
Locatie: Verzamelen bij winkelcentrum Schelfhorst

Wintervoedering
van vogels
Wij gaan net als veel mensen de vogels in de moeilijke periode van het jaar een beetje helpen door hen te
voederen. Door deze voedering worden niet trekkende
soorten wat bevoordeeld. Ook gaan er minder vogels dood,
zodat ze in de zomer meer insecten eten. Wie in de winter
dus bijvoedert, heeft in de zomer wat minder insecten.

Overleven
in het bos
Het bos heeft iets magisch, daarom gaan we er graag
naartoe voor een wandeling. Het bos biedt ook schuilplaats voor vele dieren, vogels en insecten. Maar stel
dat jij er een nacht zou moeten doorbrengen. Hoe zou je
jezelf droog en warm houden? En hoe zou je de weg weer
terug naar huis vinden? Dat en nog meer gaan we samen
ontdekken in het bos rondom buitenlocatie de Horst.
Datum: Zondag 14 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 7 en 8 jaar)
Locatie: De Horst

Dieren in de
winter
Hoe overleven dieren in de winter? Gaan ze naar de zon of
blijven ze in Nederland? Houden ze dan een winterslaap?
En waar zijn alle insecten in de winter?
Datum: Zondag 14 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus, SPOA gebouw

Datum: Zondag 10 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 9 t/m 12 jaar)
Locatie: De Horst
			

Zintuigenspel
Zintuigen zijn cruciaal voor dieren om te overleven. De
scherpe ogen van een roofdier helpen een snel bewegende
prooi te vangen. Maar een uil die ‘s nachts jaagt moet op
zijn oren vertrouwen. En een goede neus van een haas
kan zijn leven redden door op tijd een naderende vos te
ruiken. Maar hoe scherp zijn onze zintuigen? We gaan
ze beproeven door allerlei leuke spelletjes te spelen.
Datum: Zondag 10 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 7 en 8 jaar)
Locatie: Natuurhus
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Diersporen
Diersporen zijn overal te vinden. Prenten in de modder,
een krab- of knaagspoor, een keutel of een resten van een
prooi. Het herkennen van diersporen geeft elke natuurbeleving een spannende extra dimensie: het is alsof je het
dier erbij ziet.
			
Datum: Zondag 14 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 9 t/m 12 jaar)
Locatie: Nijreesbos

Vervolg zie pagina 24
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Bushcraftvaardigheden
met onder meer
vuurmaken
Merijn Knippers zal allerlei bushcraft-vaardigheden met
ons doornemen, met onder meer meer vuurmaken. De
nadruk ligt op het zelf doen.
Datum: Zondag 21 februari 2021
Tijd: 09.30 - 12.30 uur (voor kinderen van 13+)
Locatie: Verzamelen bij winkelcentrum Schelfhorst

Vogels
Vogels zijn er in allerlei soorten en maten. Maar wat
maakt ze verschillend en speciaal? Hoe kun je ze
herkennen, aan hun veren, beweging of geluid? En
hebben ze ook een rol in de natuur? We gaan op zoek
naar verschillende soorten vogels en nemen daarbij de
verrekijker mee! Hoeveel verschillende soorten kun jij
spotten?
Datum: Zondag 14 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 7 en 8 jaar)
Locatie: Natuurhus

Buurtmoestuin
Hagenpark
Vandaag gaan wij de moestuingroep in de buurtmoestuin in het Hagenpark een handje helpen met zaaien en
poten van groenten en kruiden. Neem een klein tuinschepje of harkje mee.
Datum: Zondag 14 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 9 t/m 12 jaar)
Locatie: Hagenpark

Bodemleven
In welk biotoop komt wat voor? Welke functie hebben
mestkevers, pissebedden en regenwormen in de natuur?

Water heb je
nodig

Wandelen in de natuur
met gids voor mensen
		
met gehoorverlies
Anke Heij, IVN Almelo
IVN Almelo organiseert in samenwerking met Anke Heij unieke natuurwandelingen onder begeleiding van Anke als gids. De wandeling is volledig toegankelijk voor mensen met gehoorverlies.
Gehoorverlies komt veel voor, naar schatting bij 1,5
miljoen Nederlanders. Met gehoorverlies is meedoen
aan een gegidste natuurwandeling niet vanzelfsprekend.
Verstaan wat er gezegd wordt, kost veel energie of
lukt niet. En als je moet kijken om te kunnen verstaan,
probeer dan maar eens te zien waar de gids naar wijst én
tegelijkertijd te verstaan wat er gezegd wordt.
Heb je zin met een kleine groep mensen de natuur in
te gaan? Vind je het leuk meer te leren over de natuur
waar je doorheen wandelt, op een manier die helemaal
toegankelijk voor je is? En hou je van ontspannen buiten
zijn? Dan is deze unieke wandeling voor jou! Om alle
communicatie toegankelijk te maken, nemen we een tolk
Nederlands met gebaren én een schrijftolk mee. Dankzij
de schrijftolk kun je alles dat gezegd wordt op de aanwezige tablets meelezen.

Regen
Het regent. De druppels blijven maar vallen, uren achter
elkaar. Ik doe mijn regenpak aan en ga naar buiten.
Een oase van rust. Kilometers lang is er niemand.
Er is wind en er is water.

Er fourageert een grote groep zwanen op de akker en
tientallen meerkoeten laten zich van de akker het water
in glijden. Hun witte vlek goed zichtbaar tegen een
donkere achtergrond.
En ik ben er. Stap voor stap vormt het pad zich onder
mijn voeten. Mijn gedachten en ik, samen op avontuur.
Nieuwe paadjes ontdekkend, mijn voeten vrolijk spetterend door de plassen. Onverwachts wordt het droog.
Ik doe mijn capuchon af en struin verder.

Meer weten over Anke?
Anke is levensgenieter, avonturier en natuurliefhebber.
Ze heeft zelf gehoorverlies en is goed gebaarvaardig.
Anke is veel buiten en blogt op www.ankesnatuur.nl
over de avonturen die je vlakbij huis in de natuur kunt
beleven, als je maar stilstaat en kijkt.
Meer weten? Of aanmelden? Dat kan via
anke@ankesnatuur.nl. Het maximum aantal deel
nemers is 15. In verband met het coronavirus
bekijken we een week voor de wandeling of deze
kan doorgaan. We houden ons daarbij natuurlijk
aan de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Datum: Zondag 21 maart 2021
Tijd: 09.30 - 12.30 (voor kinderen van 13+)
Locatie: De Horst

Elke dag gebruik je water. Het is overal om ons heen en
we kunnen niet zonder. Waar komt het water vandaan?
Wat doen we er allemaal mee? Hoe komt water in ons
huis?
Datum: Zondag 14 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus, SPOA gebouw
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Langs de Oude Bornsche Beek, Weleveld, bij Zenderen
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Tuiny Forest,
wat is dat nu weer?
Truus Hoesseler, IVN Almelo
Toen ik deze term tegen kwam, dacht ik aan een spelfout (Tuiny forest in plaats van Tiny forest).
Al snel kwam ik erachter dat dit geenszins het geval is.
Het IVN heeft in samenwerking met Sprinklr (kwekerij die
zonder gif binnen- en buitenplanten kweekt) en ondersteuning van ASN Bank een pakket inheemse bomen,
struiken en kruiden samengesteld, waarmee je een tuin
van 6m2 aan kunt leggen. Het zogenaamde Tuiny Forest.
Hiermee creëer je een tuin met volop kleuren en geuren
die heel aantrekkelijk zal zijn voor bijen, vlinders en
andere dieren.
De bomen en struiken kunnen goed tegen snoeien
en toppen. Je kunt ze dus net zo breed en hoog laten
worden als gewenst is. Het Tuiny Forest pakket bestaat
uit:
- 5 verschillende boompjes van 60-90 cm
- 5 verschillende struiken
- 27 soorten planten en kruiden
- Een zakje grondverbeteraar om je tuinbodem
geschikt te maken.
- Bomenwaaier, met de bomen en struiken die
inheems zijn in Nederland.
- IVN- Natuuracademie training ‘Tuiny Forest’
- Handleiding voor de aanleg van je tuin
- Tuiny Forest helpdesk support
Meer informatie en/of het pakket bestellen?
Kijk op https://www.ivn.nl/tuiny-forest/.

Waarom een Tuiny Forest?
We hebben allemaal wel gehoord over biodiversiteit: de
variatie van flora en fauna op onze planeet. We kennen
op dit moment zo’n twee miljoen soorten planten en
dieren op aarde. Waarschijnlijk zijn er nog vele miljoenen
soorten meer die we nog niet kennen. Biodiversiteit is
heel erg belangrijk. Het zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ons voedsel
en grondstoffen op voor alles wat we nodig hebben om
te leven.
Het gaat echter niet goed met de biodiversiteit. Heel veel
soorten dieren sterven uit en planten verdwijnen door
ons gedrag. Dat brengt het evenwicht uit balans waar-
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door we onder andere klimaatveranderingen krijgen. Op
grote schaal moet er snel heel veel gebeuren. Met een
Tuiny Forest draag je zelf een steentje bij.

Biodiversiteit begint in je eigen tuin
Jaar na jaar stijgt het aantal vierkante meters steen
in Nederlandse tuinen. 42% van het tuinoppervlak is
verhard! Dit is een groot probleem. Door deze verstening
wordt het veel warmer, stromen de riolen over bij een
flinke regenbui, verdwijnen vogels, vlinders en andere
dieren uit onze tuin bij gebrek aan leefomgeving. Ook
voor onszelf is het slecht. Het is namelijk bewezen dat
mensen in een groene woonomgeving gezonder zijn.
Groen ontspant ook het menselijk brein.
We moeten de tegeltrend keren en onze tuinen weer
groen maken!! Naast méér planten, is het belangrijk wát
voor planten je in je tuin zet. Kies eens voor inheems:
wilde planten die op eigen kracht in Nederland zijn
beland, dus zonder menselijk ingrijpen. Denk hierbij aan
de lijsterbes, de zwarte els, de vlier, hazelaar, sleedoorn
sint-janskruid en gele dovenetel.
De inheemse soorten zijn aangepast aan de unieke
omstandigheden van onze leefomgeving. Ze zijn
daardoor beter bestand tegen ziektes en veranderende
weersomstandigheden. Bovendien zijn inheemsen veel
aantrekkelijker voor onze bijen, vlinders, vogels en
bodemdiertjes.

Buurjongens
De onderneming Buurjongens wil de natuur terugbrengen in woonwijken. Ze hebben natuurvriendelijke
schuttingen ontwikkeld die tuinen met elkaar verbinden.
Hierdoor creëer je een groter leefgebied voor egels,
padden en andere tuindieren. Op hun site staan ook veel
leuke ideeën waarmee je je schutting aan kunt passen!
Wil je ook een mooie, natuurlijke schutting om je tuin?
Kijk op www.buurjongens.eu.
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Tweehuizig

Maretak
(Viscum album)

De maretak is tweehuizig: de mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten op verschillende planten. Alleen de
vrouwelijke dragen na een bestuiving de witte bessen.
De bevruchting vindt plaats door insecten, die op de
nectar afkomen. De vrucht is een witte, enigszins doorschijnende bes met kleverig vruchtvlees rond één zaad.
De bessen rijpen in de winter en worden pas laat in de
winter door vogels (vooral lijsters) opgegeten. Als ze de
bessen gegeten hebben, laten ze de pitten vallen.
Een deel van de zaden zit in de uitwerpselen. Een ander
deel van de zaden blijft door hun kleverigheid op de
takken zitten.

Wiepke van de Vliet, IVN Almelo

Under the mistletoe, pearly and green,
Meet the kind lips of the young and the old;
Under the mistletoe hearts may be seen,
Glowing as though they had never been cold…
Gedicht van Eliza Cook (1818-1889)

De maretak is in Zuid-Limburg een vertrouwd
verschijnsel. Vooral als de bomen hun bladeren
verloren hebben, zijn de maretakken duidelijk
zichtbaar op de takken. Ze lijken een beetje
op heksenbezems, die je vaak op de berken
kunt aantreffen. De maretak groeit vooral op
de takken van de appelboom en de populier,
maar soms ook van de meidoorn, perenboom,
lijsterbes en acacia.

De pitten hebben ruim twee jaar nodig om te ontkiemen
en zuigworteltjes te maken, die in de tak doordringen
en zich in het levende weefsel vertakken tot in het hout.
Daarna verschijnen de groene scheuten. Elk jaar komt
er een tweetal nieuwe takken bij, elk met twee spatelvormige bladeren, die in het midden een witte bes gaan
vormen. Aan het aantal vertakkingen kun je zien hoe
oud zo’n takkenstelsel is.
Op de boomtakken vormt de maretak grote bolvormige
stengelmassa’s, die het gehele jaar groen blijven. De
bloei is vroeg in het voorjaar (maart-mei), voordat de
boom bladeren heeft.

Herkomst van de naam

Zelf kweken

De naam maretak komt waarschijnlijk uit het oude
volksgebruik om takken van de plant in de stal te hangen
om de mare (onheil) te verdrijven. Een paar volksnamen
van de maretak: mistel, mistletoe, duivelsnest, haamsjel,
heksennest, holster, kersterhout, mattekruid, priemst en
slangentong.
De naam vogellijm is heel toepasselijk: de Romeinen
maakten van de kleverige inhoud van de bessen, samen
met dennenhars en enkele andere plantaardige en dierlijke stoffen een zeer krachtige lijmsoort, waarmee dan
stokken werden bestreken om vogels te vangen.

Je kunt de maretak zelf kweken door rijpe zaden op de
takken van bijvoorbeeld een vruchtboom te smeren.
Het duurt 2 of 3 jaar voor het zaad zich in de boom
genesteld heeft en tot een plantje met twee blaadjes is
uitgegroeid. De groei van de maretak is alleen mogelijk
in een wat zachter klimaat en op kalkrijke grond. Als je
geluk hebt, groeien zowel vrouwelijke als mannelijke
maretakken aan deze boom.
vervolg op pagina 30

Halfparasiet
De maretak groeit niet op de grond, maar in bomen,
die met hun wortels in kalkrijke grond staan. De plant is
eigenlijk een halfparasiet en leeft deels van de voedingsstoffen (water met daarin opgeloste mineralen), die hij
met zijn wortels uit de takken van zijn gastheer kan
halen. Daarnaast produceert de maretak deels met
behulp van bladgroen in bladeren en twijgen de eigen
organische stoffen. Je zou kunnen zeggen: ‘de maretak
kookt zelf, maar laat de boodschappen door de gastheer
doen.’
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Bijzondere geneeskracht
Voor medische doeleinden worden de bebladerde toppen
van de maretak gedroogd en in stukken gesneden. De
werkzame stoffen zijn o.a. viscotoxinen, choline, acetylcholine, histamine, flavonoïde, harsen en slijmstoffen.
Het gebruik van de maretak voor medische doeleinden
is terug te voeren tot in de vijfde eeuw voor Christus.
Oude kruidkundigen beweerden dat maretakken, die op
wijnstokken groeiden, bijzondere geneeskracht werden
toegekend.
De maretak werd door Plinius gebruikt tegen vallende
ziekte en duizeligheid. Ook schreef hij dat de plant in
staat is onvruchtbare vrouwen vruchtbaar te maken.
Hieronymus Bock (1498-1554) en Matthiolus (15011577) beweerden dat de zalf zweren en etterwonden
genas. Van dit alles is in de tegenwoordige geneeskunst
wel het één en ander blijven hangen. De maretak wordt
nu soms nog gebruikt als een bloeddrukverlagend,
kramp-opheffend, laxerend en urinedrijvend middel en
samen met meidoorn kan het bij oudere mensen de hartprestatie verbeteren. Maretakthee drinkt men vaak tegen
lichte nerveuze hartstoornissen.

Symbolische betekenis
Zowel in de Griekse als in het Romeinse mythologie is
de maretak (‘de gouden twijg’ genoemd) het middel
waarmee men de hel binnenkomt en de onderwereld
weer kan verlaten. De Galliërs beschouwden de maretak
op een eikenboom als iets heiligs: Op de zesde dag van
de maan verzamelen de druïden zich bij zo’n eik voor

een plechtige ceremonie. Nadat de nodige voorbereidingen werden getroffen voor een offer en een feest
onder de boom verwelkomen ze de maretak als de
universele genezer en brengen op die plaats twee witte
stieren. Een priester, gekleed in een witte rok, klimt in de
boom en snijdt de maretak af met een gouden sikkel en
deze twijg wordt dan opgevangen in een wit laken.
Dan offeren ze de dieren, terwijl ze God bidden zijn
eigen geschenk te geven om diegenen voorspoed te
brengen aan wie hij het geschonken heeft. Een drankje,
gemaakt van de maretak zou steriele dieren vruchtbaar
maken en de plant zou een remedie zijn tegen alle gif.
De Kelten hingen een maretak in huis als bescherming
tegen blikseminslag. De Vikingen hingen de maretak
boven hun huisdeur als teken van welkom aan vreemdelingen. Wie onder de maretak binnen kwam, gaf
daarmee te kennen een vriend te willen zijn. Bij de
Galliërs, de Kelten en de Germanen was de maretak
heilig. De maretak speelde een belangrijke rol bij de
midwinterfeesten, die de ‘heidense’ volken hielden als
dank aan de goden, die ervoor zorgden dat de dagen
weer gingen lengen.
In Scandinavië werd Balder (god van de vrede) gedood
door een maretakpijl en werd op verzoek van andere
goden en godinnen weer tot leven gebracht. De maretak
werd daarna in bewaring gegeven bij de godin van de
liefde. Er kwam een bevel dat iedereen, die onder een
maretak liep, een kus zou krijgen om te laten zien dat
het takje een symbool van liefde was geworden.

Bemesting
en glyfosaat
nabij unieke natuur
Ingezonden stuk: Paul Bults, IVN Almelo
Ik weet het! Voor de lezers van dit blad is dit stukje preken voor eigen parochie, maar toch.
Een bordje in het gebied van De Doorbraak in de nabijheid van het riviertje de Lolee even
buiten Almelo: Beschermd natuurterrein, vogelgebied, verboden te betreden! Dit bord is een
kwartiertje gaans voorbij de Mariasluis te vinden en wijst de wandelaar/natuurminnaar op zijn
verplichtingen: ‘Niet betreden, artikel ... Wetboek van Strafrecht!’ Een piepklein stukje unieke
natuur, zullen we maar zeggen! Ik dacht, ter hoogte van het riviertje de Lolee en Weezebeek.
Een vogelaar observeert een paartje rosse grutto’s, dat
zich onbespied waant. Een kolonie aalscholvers bevolkt
een dikke eik op een ouderwetse houtwal. Een vlucht
witte zwanen strijkt neer op het glanzende water. Een
fuut gaat onder water en duikt op een niet vermoede
plek verrassend op. Daar word je gelukkig van!
Dan kijk je wat verder om je heen. En je gelooft je ogen
niet. In de nabijheid: een tankwagen met tentakels.
Een loonwerker trekt een spoor van gleuven over een
aangrenzend weiland. Hij injecteert mest.
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Wat verderop vergelend gras, ten gevolge van het
onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat. Daar word ik dan
weer ongelukkig van!
Dat zo’n beeldschoon gecreëerd natuurpareltje geweld
wordt aangedaan in agrarisch gebied, waar de biodiversiteit verdwijnt. Ach ja, ik weet het wel, groene gelovige,
die ik ben. Tegenstrijdig, de aanleg van die prachtige
Doorbraak, een wonder van herrezen natuur te midden
van agrarisch landschap.
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In gesprek met
Ab Bent …
Jenny van Dorsten, IVN
“Daar wil ik nog eens goed over nadenken,” zei Ab Bent toen hij Geesje Vinke ontmoette en zij
hem vertelde dat ze een baantje voor hem had. Geesje was zijn oud-secretaresse van dertig jaar
geleden bij Polypenco. “We zoeken een penningmeester voor de Stichting Natuurhus Almelo.”
Ab Bent was inmiddels met pensioen, mentor bij Landschap Overijssel en werkte mee aan het
onderhoud en snoeien van hoogstamfruitbomen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een
centrum voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid.’
Dat centrum heet nu ‘het Paviljoen’.
Toen Ab toetrad tot het bestuur was alles in een stroomversnelling geraakt. Het Doepark werd aangelegd, de
moestuin werd ontwikkeld en de financiering van het
paviljoen moest gereed komen. Dat rondkrijgen van de
financiering, het binnenkrijgen van sponsorgelden en
subsidies, kostte de bestuursleden veel energie, moeite
en tijd, maar het lukte en legde het figuurlijke fundament voor de bouw van het paviljoen.
De schop kon de grond in. De kelder werd gegraven en
ten tijde van dit schrijven worden de muren opgericht
en worden de eerste contouren zichtbaar. De parkgroep
werd verblijd, dankzij de sponsoren, met kleding waarop
het Natuurhus logo staat. De verwachting is dat het
gebouw er dankzij de hulp van veel vrijwilligers, medio
mei 2021 zal staan.
De Stichting Natuurhus Almelo, is een matrix organisatie.
Het bestuur heeft een faciliterende rol. In de woorden
van Ab Bent: “Het bestuur van Stichting Natuurhus
Almelo heeft niet de bedoeling om op de stoel van de

Met Hans Oude Luttikhuis bracht hij een bezoek aan de
Deldensestraat, het tijdelijke Natuurhus. Wat hij daar
allemaal zag, wat ze deden, waar ze zich mee bezig
hielden, het enthousiasme van die mensen. Hij was om.
Sinds zo’n anderhalf jaar is hij nu penningmeester van
Stichting Natuurhus Almelo. Hoe kijkt hij daarop terug?
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verenigingen te gaan zitten, absoluut niet! Inhoudelijk
bepalen de verenigingen zelf welke programma’s en
activiteiten ze gaan uitvoeren.”
“Een huis bouwen, is één ding,” zegt Ab. “Een huis
bewonen, is een tweede.” Zes verenigingen gaan het
gebruiken voor lezingen, cursussen, vergaderingen,
tentoonstellingen en nog veel meer. Het paviljoen moet
ook gerund worden. Er zijn gastvrouwen en -heren
nodig. Dat vergt organisatie, huisregels, samenwerking
en meer.
Een huis onderhouden, is een derde ding. Het bestuur
streeft er naar om in de toekomst de eigen broek op
te houden, dus zijn er inkomsten nodig. Dat wordt de
volgende uitdaging. Daarbij denkt men ook aan derden,
alhoewel de zes verenigingen altijd voorrang hebben.
Zijn ogen glimmen, wanneer hij praat over het enthousiasme en de creativiteit en kansen. De locatie, midden
in het centrum maakt in de toekomst veel mogelijk en
trekt aan. Alleen de afgelopen maanden al hebben zich
tien nieuwe vrijwilligers opgegeven om mee te werken
in de Parkgroep. Voorlopig richt het bestuur zich op het
verbinden van de verenigingen. Het paviljoen zal daar in
de toekomst een belangrijke rol in spelen.

Destijds, in 2013 committeerden de zes verenigingen
zich, zoals het in de officiële akte bij de notaris staat tot:
‘Bewustwording en het publiek interesseren voor natuur,
milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn.
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Vrienden van Natuurhus Almelo
Gouden vrienden van Natuurhus Almelo
-

Accountantskantoor Wansink & partner
BJZ.nu
Gemeente Almelo
Huize Almelo
ROC Twente

-

Het Magazine Natuurhus is een gezamenlijke uitgave van:
Provincie Overijssel
Rabobank Noord-West Twente
Erve van Marle
Waterschap Vechtstromen

Vrienden van Natuurhus Almelo
-

Bleekkerk
Cogas Duurzaam
Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf b.v.
Han’s Natuurvoeding
Indiëcomité

-

Vriend worden?
Wilt u ook VRIEND worden van het Natuurhus Almelo?
Meld u aan via www.natuurhusalmelo.nl/vrienden.

Vriend
Als vriend van de Stichting Natuurhus of als lid van
één van de deelnemende verenigingen heeft u vele
voordelen:
- U steunt het project Natuurhus, dat geld nodig heeft
om het gebouw in het Hagenpark te kunnen realiseren.
- Deelnamemogelijkheid aan de lokale activiteiten van
alle verenigingen tegen dezelfde voorwaarden als de
leden.
- U kunt vrijwilliger worden bij een van de vele werkgroepen en u zo verdiepen in wat u interesseert.

StraC Communicatieadvies
Weidevogel Reclameproducties
Welkoop
ZorgAccent (Woonzorgcentrum De Hofkamp)

Wie werken mee aan
Natuurhus Almelo?
Kijk op www.natuurhusalmelo.nl > organisatie voor
meer informatie over het bestuur en de verschillende
betrokken werkgroepen.

		
		

U ontvangt 4 x per jaar het gezamenlijke Natuurhusmagazine per post.
U ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief.
Gratis koffie, thee en fris (kleine groepen) in het
Tijdelijk Natuurhus (bij normaal gebruik, ter
beoordeling van het bestuur).

Wilt u vriend worden van de Stichting Natuurhus voor
minimaal € 24,- per jaar? Dat kan! Meld u aan als
Vriend op de website www.natuurhusalmelo.nl.

Niet weggooien
Heeft u het Natuurhusblad Almelo gelezen?
Gooi het niet weg, maar leg het bijvoorbeeld in de
wachtkamer van uw huisarts of therapeut of in de huis-
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kamer van een sportvereniging, wijkcentrum
of bibliotheek. Zo hebben meer mensen leesplezier! Alvast bedankt voor uw medewerking!
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AstronA

Groei & Bloei

AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) is
een groep van vijf enthousiaste amateurastronomen die met hun interesse en
kennis van sterrenkunde willen delen met
jong en oud in en om Almelo. Zij geven lezingen en
verzorgen lessen waarbij uiteraard ook telescopen niet
ontbreken. Leden van AstronA kunnen deelnemen aan
de activiteiten.
www.astrona.nl

Imkersvereniging ‘t Iemenschoer
’t Iemenschoer is de imkersvereniging van
Almelo en omstreken en is een van de
220 afdelingen van de Nederlandse bijenhoudersvereniging NBV. Hoofddoel is het
bevorderen van de bijenteelt door onder
andere voorlichting op scholen en markten, organisatie
van thema-avonden en begeleiding van nieuwe imkers
die naast een persoonlijk mentor traditiegetrouw hun
eerste bijenvolk van de vereniging krijgen.
www.iemenschoeralmelo.nl

Groei & Bloei maakt mensen
bewust en enthousiast voor een
groene omgeving in en rondom
huis en in de natuur in het algemeen. De vereniging
Groei & Bloei heeft landelijk 147 afdelingen. De afdeling
Almelo en omstreken organiseert informatie-avonden,
excursies, workshops, cursussen, plantenruildagen en
open tuinenweekenden. Leden ontvangen het maandblad ‘Groei & Bloei’.
www.almelo.groei.nl

KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke
vereniging voor veldbiologie. De leden
houden zich actief bezig met natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.
KNNV organiseert excursies, lezingen, dia- en filmavonden. Er is ook een inventarisatiewerkgroep actief.
Leden ontvangen het kwartaalblad ‘Natura’. De afdeling
Almelo bestaat al meer dan 100 jaar en was de eerste
KNNV-afdeling in Twente.
www.knnv.nl/twenthe

IVN
Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) is
een vereniging van vrijwilligers
en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en
een betere kwaliteit van het milieu, door middel van
voorlichting en educatie. Almelo is een van de 180
IVN-afdelingen die in Nederland actief zijn. IVN Almelo
organiseert cursussen en activiteiten. Leden ontvangen
het kwartaalblad ‘Mens & Natuur’.
www.ivn.nl/afdeling/almelo

NIVON
NIVON-Almelo is een afdeling van het
Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON).
Het NIVON is er voor iedereen die zichzelf
en anderen wil versterken in de zoektocht naar een
eerlijke en groene toekomst. Leden ontvangen het kwartaalblad ‘Toorts’ en korting op het verblijf in NIVONaccomodaties in binnen- en buitenland.
www.nivon.nl
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Een nieuwe pas
aanvragen

tijdens uw
lunchpauze.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.
De meeste bankzaken regelt u makkelijk en snel online. Gewoon op het
moment dat u dat wilt. Dus ook het aanvragen van een nieuwe bankpas heeft u
via rabobank.nl of de Rabo Bankieren App in een handomdraai geregeld.

Ga naar www.rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App
Een aandeel in elkaar

Stichting Natuurhus Almelo is door de
belastingdienst erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).

leverancier van, zuiver,
zacht en
zinnenprikkelend water

Een instelling kan alleen een ANBI
zijn, als ze zich voor minstens 90%
inzet voor het algemeen nut.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, onder meer voor
schenkingen, donaties en legaten.
- Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor
erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het
algemeen belang.
- Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang,
dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
- Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energie
belastingen.
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder
bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften,
moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een
overeenkomst.
- Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
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Uw voordelen:
- Glanzend sanitair
- Kalkaanslag verdwijnt
- Nazemen douchecabine overbodig
- Langere levensduur van apparatuur
- Geen ontkalkingsmiddelen meer nodig
- Besparing in de portemonnee
- Heerlijke thee zonder aanslag
- Minder zeepverbruik
- Een zachte huid

15 jaar garantie

Meer weten? Bel of mail Karst Rodenstein voor een vrijblijvend
advies via 06-51065737 of karst@ikwilkalkvrijwater.nl
en bezoek de website
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