Doepark de Hagen
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BUURTBRIEF
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

Paviljoen
Begin februari werden de laatste
dakafwerkingen op het paviljoen in
het Doepark voltooid. Wederom
met veel vrijwilligers onder leiding
van de nodige vakmensen, coördinatoren en voorwerkers! Daarna
werd gewerkt aan het samenstellen
van de wanden en kozijnen. De
stuurluigroep kreeg hiervoor een
stoomcursus, zodat ze de groepjes
vrijwilligers bij het monteren van de
wanden goed konden begeleiden.
Het plafond kreeg vervolgens een
extra schuurbeurt voordat het impregneermiddel wordt aangebracht.
Op dit moment worden de vloeren
schoongemaakt voor het aanbrengen
van vloerisolatie met daarop de
vloerverwarming en de afdekvloer.
Je ziet het paviljoen langzaamaan
groeien naar een prachtig centrum
voor natuureducatie.

Vorderingen Doepark
Het schiet op, na de sneeuwperiode
werd er weer stevig aangepakt in
het park. Ook voor de moestuin is al
het nodige werk gedaan, deels
“achter de schermen”.

De planning voor de wisselteelt is dit
jaar gemaakt door de teeltplangroep
en er is een “koude bak” gemaakt om
een aantal groenten voor te kweken.
In de moestuin wordt gewerkt op
basis van permacultuur waarbij de
bodem zoveel mogelijk met rust wordt
gelaten en af en toe een beetje
compost wordt gestrooid.
De aanduiding van de looppaden in
het park is voorlopig met wilgentenen
aangegeven totdat deze vanzelf
structuur hebben aangenomen. En op
een later moment komen er langs de
krikkenstraat lage paaltjes, verbonden
met rondhout zodat er een laag hekje
ontstaat.
In de tweede helft van maart was
het tijd om een mengsel van wilde
bloemen te zaaien. Onder andere bij
het olmenbos en in de omgeving van
de jeu de boulesbaan. Het is dan ook
een goed moment om de fruitbomen
te snoeien en takken te buigen. Als je
takken uitbuigt heb je meer kans op
bloeihout, dus op vruchten volgend
jaar. Het egaliseren en inzaaien van
de grasvelden staat gepland voor
april. En begin mei worden de wilgen
in het olmenbos 20 cm boven de
grond afgezet.
Richting de zomer start de
voorbereiding voor de terrassen rond
het paviljoen. Maar daarvoor is eerst
nog het nodige grondwerk te doen.
Dankzij alle vrijwilligers, en de
adviezen van onze groendeskundige
Martin Mulder wordt het zichtbaar
dat er al heel veel werk is en wordt
gedaan om er dit jaar weer iets heel
moois van te laten groeien!

Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

SAMEN HOUDEN WE HET
PARK NETJES EN SCHOON!
Iedere zaterdag- en
woensdagmorgen van 9.00 uur tot
12.00 uur zijn vrijwilligers hard aan
het werk in het park. Ze helpen bij de
aanleg, maar 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.

Doepark voor ons allen!
De bouwvrijwilligers, parkvrijwilligers,
leden van verenigingen,vakmensen,
transporteurs, zijn allen bezig om van
Doepark de Hagen met daarin het
paviljoen tot een succes te maken.
Als buurtbewoner geniet u mee van
de ontwikkelingen in het park. En
straks kunt u genieten van het park
en het paviljoen als de natuur tot
wasdom is gekomen. We verwelkomen u dan graag in ons nieuwe
onderkomen, een heerlijke plek om
te genieten van een drankje met een
versnapering.
Bent u ook enthousiast over de
activiteiten van Stichting Natuurhus
Almelo, help ons dan door donateur
te worden voor minimaal 25 euro
per jaar. Als donateur van Stichting
Natuurhus Almelo steunt u het
project Doepark de Hagen, om het
paviljoen, het educatieve pad en de
beleef- en beweegtuin te kunnen
realiseren. Ontvangt u ook vier keer
per jaar het Natuurhus Magazine
per post en periodiek een digitale
nieuwsbrief. Verder kunt u vrijwilliger worden bij een van de vele
werkgroepen en u zo verdiepen in
thema’s zoals natuur, milieu en duurzaamheid. Uw bijdrage is voor ons
de garantie om onze dromen voor
Doepark de Hagen te realiseren. Een
plek om samen van te genieten!

Donateur worden?

Bel Martin Peeters op 06-13828819 of
stuur een mail via info@natuurhus.nl
Alvast dank, daar zijn we blij mee!

Vrijwilliger uitgelicht:
Marthijs Ekkel

Ik ontmoet Marthijs in de moestuin van Doepark de Hagen. Samen met Martin
Bergevoet en Janine van de Linde trekt hij het moestuinproject. “Door deel te nemen
aan het moestuinproject is mijn interesse voor de moestuin behoorlijk gegroeid”,
zegt hij. En hij is ook wel een beetje de spil geworden want mensen komen
regelmatig bij hem met vragen. De eerste kennismaking met het park was vanwege
zijn deelname aan NLdoet. Daarna kreeg hij contact met Martin Mulder die vanuit
zijn groene hart de passie voor groen bij Marthijs heeft aangewakkerd. De visie die
Martin deelde met de mensen voor het park en de moestuin kreeg voor Marthijs
vorm in het samen maken van een uitgebreid ontwerp en planning. Daarbij de
aanschaf van biologische en /of ecologische zaden en natuurlijk gebruik je daarbij
geen bestrijdingsmiddelen. “We werken immers toe naar een moestuin op basis van
permacultuur” licht hij toe. Marthijs heeft niet alleen een passie voor groen maar hij is
zich ook heel bewust hoe je van de (eigen) moestuinopbrengst samen kunt
genieten. Samen, zoals vroeger met zijn oom en opa! Samen koken en eten met
Kevin en Marcella, collega vrijwilligers, staat daarom regelmatig op de agenda. En
de vrijwilligers, die genieten van zijn zelfgebakken koekjes!
De weersomstandigheden willen natuurlijk wel eens tegenzitten voor bezigheden in
de moestuin. Maar op die momenten duikt hij lekker in oude moestuinboeken om
nog meer ideeën op te doen. En dat is mooi want hij heeft toekomstplannen die
daarmee hun voordeel doen. Niet alleen voor de verdere ontwikkeling van het
Doepark en de moestuin die zal bijdragen aan heerlijke gerechten in het paviljoen
maar ook in zijn dagelijkse werk. Zijn passie voor groen is alleen maar toegenomen
en heeft zelfs invloed gekregen op zijn carrière! Binnenkort gaat hij aan de slag bij
Hemmer Groen in Almelo om daar een ontwerpstudio in tuinontwerp in te richten.
Een nieuwe uitdaging die helemaal in zijn straatje past!

Zie www.natuurhusalmelo.nl
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