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Tussentijds op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?
Abonneer je op de digitale nieuwsbrief van de Stichting
Natuurhus Almelo. Aanmelden kan via
info@natuurhusalmelo.nl, 0546 812 849.
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Natuurlijke bestrijding
De eikenprocessierups is een last voor mens en dier. De
razendsnelle verspreiding van de eikenprocessierups
komt door de milde winters, maar zeker ook door de
manier waarop wij ons landschap hebben ingericht. Via
de lange rijen eiken langs de wegen kan de eikenprocessierups zich gemakkelijk verspreiden en in veel gevallen
zorgt het bermbeheer ervoor dat natuurlijke vijanden van
de eikenprocessierups geen kans hebben.
De laatste jaren wordt de eikenprocessierups bestreden
met bestrijdingsmiddelen, zoals Xentari. Dat is onschadelijk voor mensen en huisdieren, maar wel voor 250
verschillende insectensoorten, die leven op eiken. En de
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups gaan er
ook aan dood, zoals mieren en wantsen.
De Vlinderstichting wil de natuurlijke vijanden, zoals
sluipwespen, gaasvliegen en insectenetende vogels en
vleermuizen de kans geven en pleit dan ook voor meer
natuurvriendelijke maatregelen. Denk hierbij aan maatregelen zoals het inzaaien van bloemen (fluitenkruid en
wilde peen) in bermen en het aanpassen van het bermbeheer, maar ook het aanplanten van inheemse planten
en struiken en het plaatsen van nestkastjes.
Meer weten?
Kijk op: www.vlinderstichting.nl/eikenprocessierups.
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Heb je een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact op
via redactie@natuurhusalmelo.nl. Sluitingsdatum kopij
voor het volgende nummer is 31 juli 2021.

Lid worden?
Aanmelden of afmelden kan via de ledenadministratie van
uw vereniging:
- AstronA: info@astrona.nl
- Groei & Bloei: info@almelo.groei.nl
- ’t Iemenschoer: iemenschoeralmelo@gmail.com
- IVN: secretariaat.ivn.almelo@gmail.com
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- NIVON: info@nivonalmelo.nl
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Doepark de Hagen:

park@natuurhusalmelo.nl

Foto’s en artikelen voor het Natuurhus blad:

redactie@natuurhusalmelo.nl

Aanmelden van vrijwilligers:

vrijwilliger@natuurhusalmelo.nl

Natuur- en milieueducatie scholen:

onderwijs.ivn.almelo@gmail.com

Jeugdactiviteiten Scharrelkids:

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com

Adreswijzigingen en aanmeldingen vrienden:

administratie@natuurhusalmelo.nl
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´Zitten´ is er echter voorlopig niet bij, want er valt nog
genoeg te doen. De ontwikkeling van de volgende fase
in Doepark de Hagen staat op stapel. Het bestuur heeft
het ontwerp van Martin Mulder (groenarchitect) goedgekeurd en zodra de bouw van het paviljoen het toestaat,
ruimen we de laatste verharding op en beginnen we met
de aanleg van een wadi met poel en helofytenfilter, een
drietal terrassen rondom het paviljoen, enkele buitenlokalen, een Tiny Forest, een aanlegsteiger voor kano’s
en een knuppelpad. We gaan een parkeerzone inrichten
(vooral voor fietsen) en op termijn een vleermuisgrot.
Op de nog langere termijn zijn we ook nog van plan een
beleef- en beweegtuin in te richten.
Dus tijd voor de vrijwilligers om te zitten, nee, die is er
niet, hooguit voor een foto bij dit artikel op de gezaagde
boomstammen (ergens in april) waarvan we inmiddels
zitbanken hebben gemaakt die op mooie plekken in het
Doepark zijn verankerd. Daarmee lossen we een belofte
van alweer twee jaar geleden in om zo snel mogelijk te
zorgen voor zitmeubilair. We hopen dat je ervan gaat
genieten, kijk eens om je heen naar al die activiteit en
drukte, in de boomgaard of de moestuin, luister naar
het gelach en gespetter van de jongste kinderen bij de
waterspeelplaats.
Ongetwijfeld denk je ´wat een fantastisch park is dit
geworden!´, wat houd je dan tegen om donateur van
onze Stichting te worden om zo al onze plannen en
ambities te ondersteunen?
Een mailtje naar secretaris@natuurhusalmelo.nl is
voldoende om ons in actie te krijgen, want zitten is voorlopig niet aan de orde. Nou vooruit, voor een kop koffie
in de pauze!

Zitten in
het Doepark
Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo
De titel doet vermoeden dat de tijd van relaxen en uitrusten is aangebroken in het Doepark,
maar dan moet ik je toch teleurstellen.
Er wordt iets moois neergezet in het centrum van de
stad. En, zoals ik in het vorige magazine al schreef, tientallen vrijwilligers zijn in diverse groepen week in week
uit bezig met het groen, het blauw en het paviljoen.
En dat allemaal om een fantastisch cadeau aan Almelo
te geven in de vorm van een Doepark waarin van alles te
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doen zal zijn, met het paviljoen als kloppend hart.
De activiteitenagenda voor de komende herfst en winter
wordt samengesteld, alle verenigingen kijken naar de
mogelijkheden in het paviljoen om een zo ruim mogelijk
aanbod aan de inwoners van Almelo en de eigen leden
te kunnen presenteren.
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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
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Mac
Oska
HV Polo
Cavallaro
Juffrouw Jansen
Aventures des Toiles
www.splitlevel.nl
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Groene visite
Laura Brummelhuis, IVN Almelo
Het afgelopen jaar hebben we door corona geen groene visites meer afgelegd bij dementerende
ouderen. Maar de vrijwilligers hebben niet stil gezeten. Er zijn regelmatig kaartjes verstuurd om
de ouderen en het personeel een hart onder de riem te steken.

Het Doepark:
hoe gaat het allemaal?
Martin Bergevoet, werkgroep Doepark Natuurhus Almelo
Hoe gaat het met het Doepark? Wel: het gaat allemaal zeer voorspoedig. Zowel bij de bouw, de
tuin als de rest van het park.
Wat de bouw van het Paviljoen betreft, er wordt op dit
moment vooral gewerkt aan de binnenkant.
De afgelopen weken zijn de zes hoekpalen geplaatst.
Dat was nog niet zo eenvoudig, want die dingen waren
erg zwaar. En nu zijn de vrijwilligers bezig met onder
andere het aanbrengen van de betimmering voor de
binnenwanden en het plaatsen van de gipsplaten die de

wanden moeten gaan vormen. Dit alles is gebeurd nadat
met nogal wat pas- en meetwerk de isolatieplaten voor
de vloeren waren gelegd, de leidingen voor de vloerverwarming waren aangebracht en de betonvloer was
gegoten.

We hebben na het indienen van een plan van de
vrienden van Eugeria een geldbedrag van 1.500 euro
ter beschikking gekregen. Een van onze plannen is het
maken van een nieuwe groene visitekoffer, zodat we
straks ook wat nieuws te bieden hebben.
De inhoud van de nieuwe koffer zal gaan over een reis
door Twente. We zullen onderweg een aantal bekende
plaatsen aandoen zoals: Almelo met de groene longen
en het kasteel, Springendal met de bronnen, Ootmarsum
met de oriëntatietafel en het openluchtmuseum, de
Kroezeboom en nog veel meer.
Ook de geschiedenis van de goastok, midwinterhoorn en
de knapzak zullen een plaatsje vinden als aanvulling op
foto’s en boeken. We gaan ook Twentse recepten verzamelen, want daar krijgen we van de ouderen als we op

bezoek komen al hele verhalen van. Denk aan balkenbrij,
humkessoep, krentenwegge enz.
Dus voorlopig zijn we nog wel even bezig. We zitten nu
in de oriëntatiefase en het kan nog alle kanten op, maar
wel leuk om te doen. We hebben van het IVN Oldenzaal
een soortgelijke koffer geleend om een beetje een idee
te krijgen en kunnen daar zeker dingen uit gebruiken.
We hopen dit najaar weer op pad te kunnen met de
groene visite. Het wordt wel een beetje moeilijk, want
veel vrijwilligers zijn om diverse redenen afgehaakt en ik
heb nog maar 6 vrijwilligers tegenover 50 groene visites
per jaar. Dus wij kunnen alle hulp gebruiken.
Meer weten? Neem contact op via groenevisite.ivn.
almelo@gmail.com.

In het park is inmiddels een professionele jeu de boulesbaan aangelegd en zijn op vele plaatsen bloemen en
gras ingezaaid. Om dat gras vlot te kunnen maaien, is
inmiddels El Toro gearriveerd, de zit-maaimachine die
Bertha (de andere machine) komt ´helpen´. Ook zijn de
boomstammen gezaagd waarvan binnenkort banken en
picknicktafels en een ´buitenlokaal´ worden gemaakt.
In de moestuin is het spitwerk grotendeels klaar en zijn
er al veel groenten gezaaid. Bovendien is de kruidenspiraal gereed en die ligt er nu erg mooi bij. Ook daarin zijn
al veel kruiden gezaaid en gepoot. Het wachten is nu
vooral op wat hogere temperaturen zodat het ontkiemen
van de zaden wat sneller gaat.
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de
inzet van die tientallen vrijwilligers, die op zaterdagochtend, en nu ook woensdagochtend, in het park en de
moestuin de handen uit de mouwen willen steken en
de mensen die in groepen op de doordeweekse dagen
meehelpen bij de bouw van het Paviljoen. Een groot
compliment aan allen die zich hiervoor inzetten, is beslist
wel op zijn plaats. Dat willen we bij deze dan ook graag
gezegd hebben!
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Nieuw in de groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo
is verstoord en is hij een fanatiek voorvechter van een
duurzame wereld. In dit boek geeft hij vele tips voor
een groener, bewuster duurzaam leven. Het boek leest
prettig met tips voor binnen (wonen, eten, drinken, afval
en spullen), maar ook voor buiten (tuin, bouwen, water
en compost). Hij geeft feiten, vertelt wat hij zelf doet
en geeft adviezen. Soms zijn het maar kleine dingen,
makkelijke aanpassingen waardoor we al veel groener en
duurzamer kunnen leven.

Libellen in Overijssel
Auteur: Evert Ruiter en anderen;
Fotografie: Alex Huizinga
In dit schitterende boek vindt u een duidelijke beschrijving en prachtige foto’s van alle 65 soorten libellen die
in Overijssel voorkomen. In het boek zijn verspreidingskaarten en libellen-wandelroutes opgenomen. Zo weet u
waar welke soort te vinden is en kunt u deze prachtige
insecten in hun natuurlijke omgeving bekijken.

Auteur: Adam Ford
Het boek bevat vele weetjes over sterren: Wat zijn
sterren, welke soorten zijn er, sterren kijken in de vier
jaargetijden, sterrenkraamkamers, enz. Het gaat ook
over de Big Bang, de oorsprong van het leven op aarde
en de zwaartekracht. En hoe weten we dit allemaal?
Het boek bevat een aantal leuke extra’s waaronder een
sterrenkaart van het noordelijk en zuidelijk halfrond en
een draaischijf waarop je kunt zien hoeveel je op andere
planeten zou wegen.
Een heel leuk boek met korte teksten en vele, soms grappige, tekeningen. Vanwege het moeilijke onderwerp en
taalgebruik is het boek geschikt om zelfstandig te lezen
voor kinderen vanaf 10 jaar. Vooral leuk om samen met
kinderen te lezen en mee aan de slag te gaan, wat de
ondertitel ´familiegids´ eigenlijk ook al aangeeft.

Tip bij dit boek: Wilt u ook libellen in uw tuin? Met een
kleine vijver kunt u al 13 soorten libellen verwachten.
Meer weten over welke planten libellen lokken? Kijk op
www.vlinderstichting.nl. In de Groene Bibliotheek ligt
een inkijkexemplaar klaar.

Sterren: een familiegids voor
de nachtelijke hemel

Wortels
Auteur: Patricia Whitehouse
Deeltje uit de reeks ´Mijn eerste docu-boek´, serie:
´Over planten´
In dit boek wordt in eenvoudige taal, korte tekst en
grote foto’s uitgelegd uit welke delen een plant bestaat.
Daarna gaat het in dit deel over wortels: wat zijn wortels,
waarom hebben planten wortels, welke kleuren hebben
ze? Mensen en dieren gebruiken wortels. Uitgelegd
wordt hoe en waarvoor. Achter in het boek staat een
leuke opdracht. De kinderen kunnen de genoemde
soorten wortels verzamelen, gaan meten en bekijken en
zien welke plant de langste wortels heeft. Dit boek is
geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Tuinieren met elkaar
Een uitgave van het tijdschrift
´Landleven´
In dit bewaarnummer staan vele voorbeelden om aan
de slag te gaan met tuinieren. Alleen op je dakterras of
balkon, of samen in een tuin die je deelt met jouw buren
of in een kantoortuin vier hoog. Naast ideeën over hoe
je op een paar vierkante meter een groen paradijsje kunt
maken, vindt u in dit nummer recepten, pluktips, uittips
en inspirerende verhalen van al die groenaanbidders.
Zelfs een imker houdt er zijn bijen en deelt de honing
met de buurt. De uitgave is fijn om te lezen, mede door
de vele mooie illustraties.

Groen geluk: tips voor een
duurzaam dagelijks leven
Auteur: Lodewijk Hoekstra
De schrijver van dit boek, een bekende tv-tuinman, had
vroeger weinig met duurzaamheid. Inmiddels ziet hij
maar al te goed hoe de balans tussen mens en natuur
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Op bezoek in 10 moestuinen

Veren

Een uitgave van het tijdschrift
´Landleven´

Auteur: Holly Beaumont

Wederom een bewaarnummer, dit keer over moestuinieren. Allereerst wordt er iets verteld over permacultuur,
moestuinieren in de tuin en in bakken. Ook worden
handige tips gegeven over hoe je vroeg kunt poten
en zaaien zonder dat je plantjes bevriezen en eetbare
bloemen komen aan bod. Daarnaast staat dit nummer
vol met recepten voor heerlijke gerechten. Dit alles
omlijst door vele mooie afbeeldingen.

Deeltje uit de reeks ´Mijn eerste docu-boek´, serie:
´Dieren goed gekleed´
In dit deel wordt uitgelegd welke dieren veren hebben,
wat veren zijn, waar ze voor dienen en hoe vogels voor
hun veren zorgen. Achterin het boek staat een verenquiz. Korte teksten, groot lettertype, eenvoudige taal
en grote duidelijke foto’s maken dit boek geschikt voor
kinderen vanaf 4 jaar.
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boomhommel en de weidehommel. Deze zijn prachtig
beschreven op www.natuurmonumenten.nl/dieren/
hommels-in-je-tuin-herkennen
Ik maak wel eens een foto van deze kleine vliegers en
in zo’n vastgelegd plaatje zie je pas hoe mooi ze zijn,
ieder in zijn soort. Kleur, vacht en voelers en glanzende
ogen en slimme tong, maken dit gevleugelde en sterk
gespierde dier onder andere tot een onverslaanbare
bestuiver.
Verder horen zweefvliegen en vlinders ook bij de bestuivers. Maar wij mensen zijn ook bestuivers! Wist je dat
mensen sommige planten met de hand of een machine
bestuiven?

Hoe?
Bijen en hommels hebben een korfje aan de achterpoten,
waarin zij stuifmeel vervoeren. Andere wilde bijen verzamelen stuifmeel met de haren op hun lijf. Sommigen
hebben een dichte stijve beharing op de buik, genaamd

En in Italië wordt in de kiwi-boomgaarden vers stuifmeel
op de bloesems geblazen met blaasmachines. In Nederland en België zijn sinds 2012 ook experimenten om te
werken met machinale stuifmeelverspreiding. Je begrijpt
dat er voor deze kunstmatige manieren van stuifmeelverspreiding een kostbare handel in stuifmeel bestaat.

Hoe geven we de natuur
het stuur weer in handen?
We doen het samen! Bijen, hommels en mensen zorgen
er samen voor dat de bestuiving haar plaats terugkrijgt
die ze verdient. Bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders
vullen elkaar aan in de bestuiving, zoals de natuur het
bedoeld heeft. Honingbijen, hommels en wilde bijen
kunnen daarom heel goed naast elkaar leven, omdat
vliegafstand, vliegtijden en het verzamelen van stuifmeel
onderling veel verschilt.

			Bestuivers,
bijen, hommels
		 en mensen?
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Wil je vruchten, dan is er bestuiving nodig, dat leren we als kinderen al in de biologieles op
school. Stuifmeel moet op de stamper van de bloem komen, waarna de bevruchting kan plaatsvinden. Bestuiving door wie en op welke manier, hoe draagt de mens daaraan bij en wat kunnen
we doen om de natuur het stuur weer in handen te geven? Daar ga ik iets over vertellen.
Met een beetje mooi weer, een zonnetje en niet te koud
zie je de kleine gevleugelde insecten eigenlijk al als je de
deur uit stapt. Zo wijst mijn moeder met enige verwondering op een prachtige hommel, die één van haar
potten met bloemen bezoekt op haar loggia. Inderdaad,
zelfs op een balkon kun je bijen- of hommelsoorten zien.
De bijentelling in april heeft ook dit jaar weer opnieuw
bewezen dat je deze insecten overal kunt tegenkomen.
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Wie?
Als imker herken ik natuurlijk de honingbij het snelst,
voor de andere prachtige bijensoorten heb ik wel wat
plaatjes nodig van het internet. Daarmee kan ik de wilde
bijen herkennen, zoals de maskerbij, groefbij, metselbij,
behangersbij en/of koekoeksbij.
De zes meest bekende hommels in je tuin zijn de aardhommel, tuinhommel, akkerhommel, steenhommel,
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buikschuier. Anderen hebben bosjes haar op de dijen.
De pluimvoetbij is de enige die lange goudbruine haren
heeft aan de achterschenen.
Fruittelers in de Chinese provincie Sichuan hebben zoveel
bestrijdingsmiddelen gebruikt om appels aantastingsvrij
te houden, dat alle bijen uitgestorven zijn.
Hierdoor moeten de telers hun appelbomen met de hand
bestuiven. De bloesems van peren en appels worden daar
bestoven met kwastjes gedrenkt in stuifmeel, op dunne
stokken. Dit is heel tijdrovend en kostbaar. Het kost
20 mensen 10 uur om een appelboomgaard van 0,4 ha
te bestuiven.

De honingbij vliegt alleen op dracht wat ‘loont’ en is
bovendien bloem-vast. Hommels vliegen vaak op
dezelfde drachtplanten, maar zijn niet bloem-vast.
Ze vliegen van de ene bloemsoort naar de andere. En de
hommel vliegt al bij lagere temperaturen, heeft een veel
langere tong en kan nectar uit bloemen halen, waar een
bij niet bij kan. Veel wilde bijen zijn zo gespecialiseerd,
dat ze weinig last hebben van concurrentie. Ze vliegen
alleen op plaatsen waar hun voedselplant bloeit.
En mensen zorgen voor de voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de natuur om het samen in te vullen, zoals:
- terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen
- minder grootschalige landbouw
- meer biodiversiteit
- meer beschikbaarheid van drachtplanten en
wilde planten
- aangepast maaibeleid
- geschikte nestgelegenheid
- bestrijding van parasieten in bijenvolken (imkers)
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<< M42 Sharpstar
Op aanraden van anderen kocht ik een andere telescoop, kleiner en met een veel wijder beeldveld. De oude
montering kon die veel beter dragen en veel objecten
zijn groot genoeg. Komeet Neowise was een prachtig
object voor m’n herintreding in deze fascinerende hobby
van astrofotografie. Als kers op de taart mocht mijn foto
al eens op de voorpagina van dit mooie blad staan!

Doorzettingsvermogen
Je moet behalve de passie ook enorm veel geduld en
vooral doorzettingsvermogen hebben voor deze hobby.
Er komt enorm veel bij kijken en tegenslagen zijn meer
regel dan uitzondering. Inmiddels valt alles langzaam op
z’n plek na talloze uren inlezen op diverse fora, YouTube
en Facebook groepen. Hoe beter alles lukt, hoe meer je
er probeert uit te halen. Je zult nooit een foto maken,
zoals de Hubble dat kan natuurlijk. Maar vergis je niet, je
kunt soms akelig dicht in de buurt komen!

Veel mogelijk

Oneindig…

Je kunt deze hobby zo moeilijk maken als je wilt natuurlijk. In principe kun je met een normale camera op statief
al mooie sterrensporen maken door een lange belichting
te maken of meerdere korte en deze dan te stapelen met

gratis software. De maan kun je met een flinke telelens
of simpele telescoop ook heel goed vastleggen. Dan kost
het je behalve tijd bijna niets. Maar wil je planeten, sterrenstelsels of zwakke nevels gaan vastleggen, dan zijn
de mogelijkheden en kosten ongeveer net zo oneindig
als het heelal! Ik ben inmiddels zo ver dat ik prachtige
nevels kan vastleggen met een zogenaamde ‘wide-field’
telescoop en verre sterrenstelsels met een grotere telescoop. Het is nu vooral finetunen en verdiepen in de vele
software die er voor deze hobby is.
De techniek is inmiddels zo ver dat ik vanaf de bank
op m’n mobieltje de telescoop met montering kan
bedienen. Bijna alles gaat nu automatisch, van een
object opzoeken tot het scherpstellen en fotograferen!
De meeste tijd gaat nu zitten in het bewerken van de
opnames. Gelukkig vind ik dat ook leuk om te doen.
En nog steeds heb ik telkens wanneer een eerste foto
binnenkomt datzelfde euforische gevoel als de eerste
keer dat ik Saturnus zag. En altijd weer gevolgd door een
‘oooh’ en ‘wow’!
Meer weten over het fotograferen van bijvoorbeeld sterrensporen en diverse activiteiten, zoals ‘live-stacking’?
Kijk op www.astrona.nl.

Arnaldo Lopez, AstronA
Selfie met de oude C8 telescoop in Almelo

Ik weet het nog heel goed, het was in een optiekwinkel in Purmerend, waar ik als tiener een
telescoop zag staan. Waarschijnlijk moest m’n opa een nieuwe bril en zoals gebruikelijk was
de hele familie altijd mee om de wekelijkse boodschappen te doen. Ik had vooral oog voor dat
imposante apparaat op een statief met diverse tandwieltjes en knoppen om het ding te kunnen
instellen.
Zoals dat vaker gaat bij mij is die interesse dan niet meer
te stuiten en gelukkig was m’n moeder stiekem ook wel
nieuwsgierig. Dus stond het apparaat, een kleine Bresser
spiegeltelescoop, al vlot in de achtertuin! Eén van de
eerste objecten was een heldere ster. Althans, dat dacht
ik… Totdat ik ineens een soort UFO in beeld kreeg en
m’n hart op hol sloeg. Het was Saturnus met z’n prachtige ringen! Ik schreeuwde het uit en riep gauw m’n
moeder erbij. Die niet wilde geloven wat ik zojuist had
gezien. Jawel hoor,… Vele ‘oooh’s en ‘wooows’ volgden
en het astro-virus had toegeslagen!

Volgmotor
Van het één kwam het ander en al snel kocht ik een
volgmotor, zodat ik niet met de hand hoefde te ‘volgen’.
Door de rotatie van onze aarde vliegen objecten namelijk met een enorme snelheid uit beeld. Het motortje
draait met precies de juiste snelheid in tegengestelde
richting, waardoor het object mooi in beeld blijft. Ook
het uitlijnen is belangrijk. De poolas waar de telescoop
omheen draait, moet, zoals de naam al doet vermoeden,
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precies parallel aan onze aardas staan. Door deze op
de poolster te richten, kom je aardig in de buurt. In het
zuidelijk halfrond is dat dus een stuk lastiger!

Observatorium
Al gauw wilde ik dit moois ook fotografisch vastleggen.
De keuze voor een flinke telescoop met volgsysteem
was gauw gemaakt toen ik m’n eerste geld verdiende. Ik
mocht van m’n ouders zelfs een observatorium achter in
onze tuin in de Beemster bouwen! Vele nachten heb ik
in de kou staan bibberen en genieten van al het moois,
maar het is ongelooflijk moeilijk om een goede foto te
maken. Zeker met een grote telescoop op een te kleine
montering. Ik had van alles geprobeerd, maar tevergeefs.

Fascinerende hobby
Zo’n 20 jaar later, getrouwd en vader van een 12-jarige
zoon, is de passie nog niet weg. Ik vertelde m’n vrouw
dat ze me tegen moest houden als ik ooit m’n telescoop
zou willen verkopen. Ik kwam per toeval in contact met
AstronA.
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Zonnekijkdag
Op zondag 4 juli vindt de nationale zonnekijkdag plaats.
Ook AstronA zal dan bij onbewolkt weer de zon tonen
door speciale filters.

Planeten
Voor de amateur astronoom wordt het observeren van
Mars steeds lastiger. De planeet wordt minder helder en
verdwijnt in de avondschemering. Jupiter en Saturnus
komen tegen het einde van juni al voor middernacht
op. Juli en augustus zijn goede maanden om deze twee
prachtige reuzen te observeren.

Nieuwe ster

Perseverance,
Perseïden en meer...
Edwin Sarink, AstronA
Toch wel spectaculair om ‘rechtstreeks’ de zachte landing van de Perseverance (volharding) op
18 februari op Mars te kunnen volgen. Terwijl ik dit schrijf heeft de meegereisde helikopter
Ingenuity (vindingrijkheid) net zijn eerst sprong op Mars gemaakt. ‘A giant leap’ voor de drone
en een grote stap voorwaarts voor de mens in zijn exploratie van de rode planeet.
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In het sterrenbeeld Zwaan (Cygne) staat een piepklein
sterretje op 1850 lichtjaar bij ons vandaan. Dit sterretje
blijkt een dubbelster te zijn, waarvan de sterren zo dicht
bij elkaar staan dat ze een gezamenlijke ‘atmosfeer’
hebben. Deze contactdubbelster kun je vergelijken met
twee pinda’s in dezelfde schil. Uit metingen blijkt dat
de sterren elkaar naderen en een botsing lijkt daarom
onvermijdelijk. Bij deze botsing zal de ster tienduizend
keer zo helder worden en duidelijk zichtbaar zijn met
het blote oog. Voor het eerst in de geschiedenis wordt
zo’n gebeurtenis voorspeld. Ergens tussen deze zomer en
najaar 2022 zal de supernova explosie plaatsvinden als
de voorspelling uitkomt. Bekijk daarom het fraaie sterrenbeeld Zwaan de komende tijd met extra aandacht!
Het sterrenbeeld is goed waar te nemen in de maanden
juli en augustus.
Kijk ook op
www.hemel.waarnemen.com/sterrenbeelden/Cyg.

Perseïden
Voor toekomstige bezoeken van de mens aan Mars heeft
de Perseverance een speciaal instrument aan boord: de
MOXI. Dit apparaatje is zo groot als een broodrooster en
kan zuurstof halen uit koolstofdioxide.
De Moxi heeft inmiddels 5 gram zuurstof geproduceerd,
genoeg om 10 minuten van te kunnen ademen.
Meer nieuws over de Perseverance is te vinden op
nasa.gov/perseverance.

Deze rijke meteorenzwerm is het beste te observeren
in de nacht van 12 op 13 augustus. Vorig jaar hebben
we met AstronA-leden en andere geïnteresseerden op
een prachtige donkere locatie met ligstoeltjes de vele
vallende sterren kunnen zien. Hopelijk wordt het dit jaar
weer zo’n mooie avond!
Meer weten? Kijk ook op www.astrona.nl.

Natuurhus Almelo | Juni 2021
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Er zijn vier competities voor professionals en amateurs.
Giny de Jong, hobbykweker uit Aadorp, heeft zich
aangemeld voor de kwekerscompetitie. Natuurlijk willen
we haar daar ontmoeten. Ook is er een competitie
bloemschikken en een showtuinencompetitie. Nieuw is
de postzegeltuintjes-competitie: op 10 m2 worden kleine
tuintjes gecreëerd. Dit is vooral bedoeld voor studenten
groenopleidingen.
Voor een hapje en een drankje, theater en kinderactiviteiten hoeft u het terrein niet af.

Wilt u helpen als vrijwilliger? Meld u aan via
www.gardenista.nl/deelnemen/help-je-mee.

Meer weten over de locatie Den Alerdinck? Kijk op
www.alerdinck.nl.
Kijk voor data, openingstijden en de route op
www.gardenista.nl. De Gardenista is ook te bereiken
per trein via het station Heino en daarna in een bus naar
het groenevenement.

Welkom bij
Gardenista:

Leef in het groen
Annelieke Huurneman, Groei & Bloei

Gardenista is hét groenfestival in Nederland van Groei & Bloei. Voor de tweede editie in 2021
bent u van harte welkom van 22 tot en met 26 september.
De historische buitenplaats Den Alerdinck in Laag Zuthem
bij Zwolle biedt vele mogelijkheden en ruimte voor dit
groenfestival. Een groot terrein waar alle ruimte is om
coronaproef en volgens de richtlijnen van het RIVM te
wandelen en te genieten van alle groenvarianten.
Bezoekers krijgen een totale groenbeleving. Zo is er
aandacht voor tuinieren, moestuinieren, watermanagement, biodiversiteit en duurzaamheid. Naast een aantrekkelijk aanbod van beplanting, is er ook veel vertier met
workshops en lezingen.
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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.
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:
Doepark de Hagen:
Erve Peeze:
De Horst:
‘t Maatveld
Meestershuis:
NIVON-nus:
Schelfhorst:
SPOA

Deldensestraat 205, Almelo
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Tegenover de Wok, Almelo
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Deldensestraat 248, 7601 RK Almelo
Tusveld 31-33, Almelo
Ypeloschoolweg 2a, parkeren bij het Akkerhus (naast de school de Akkerwal)
Smetanastraat 55A, Almelo
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (sporthal)
Deldensestraat 205, 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!

Natuurhus Almelo | Juni 2021
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Tijd

Vleermuizen weekend (landelijk)

za 28

Scharrelkids 7-9 jaar Bomen
Scharrelkids 10-12 jaar Speurtocht enge beestjes
Infoavond, vaste planten in de praktijk (Cor Bras)
Gardenista

zo 12
zo 12
wo 22
wo 22 t/m

09.30-17.00

20.00-22.00

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

Havezate Den Alerdinck

De Schouw of Paviljoen

Paviljoen Hagenpark

De Horst

Paviljoen Hagenpark

Natuurhus

niet nodig

niet nodig

14.00-16.00

Trimbaan Nijreesbos

Trimbaan Nijreesbos

19.30

13.00-18.00

volgt

Doepark de Hagen

Werkgroep Nacht van de nacht

gratis

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

Kosten

volgt		

€5

van € 7,50 tot € 18,50

leden € 1, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

materiaal kosten

volgt

Kosten

gratis

gratis

volgt

Kosten

gratis

5 3 incl. koffie/ thee /fris

Kosten

gratis

gratis

bij carpoolen, kosten delen

Kosten

alle verenigingen volgt

Iemenschoer

Laura Brummelhuis, 06 30 52 03 22 IVN/KNNV

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Nacht van de nacht

Paddenstoelen excursie voor publiek

zo 10

10.00-12.30

De Horst

Groei & Bloei

Vereniging

Iemenschoer

AstronA

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

za 30

Scharrelkids 10-12 jaar Paddenstoelenexcursie

zo 10

10.00-12.30

Paviljoen Hagenpark

Niet nodig

info@iemenschoeralmelo.nl

Scharrelkids 7-9 jaar Spinnen speurtocht

zo 10

10.00-12.30

Beeklust

Aanmelding

Oogstfestival

Scharrelkids 4-6 jaar Paddenstoelen

zo 10

10.00-10.15

Plaats/vertrek

zo 10

Plantenruil

za 9

Tijd

info@iemenschoeralmelo.nl

OKTOBER 2021

Beeklustpark

www.astrona.nl

Henri Jansen, 06 20 08 00 33

Activiteit

Datum

‘s middags

20.00-22.00

Groei & Bloei

Groei & Bloei

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

				

Dierendag

wo 29

Sterrenkijk avond

AstronA

Groei & Bloei

Vereniging

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

www.astrona.nl

www.almelo.groei.nl

volgt

Scharrelkids 4-6 jaar Spinnen

zo 12

19.00-21.00

Schelfhorst

Aanmelding

zo 26

Cursus bouw zelf je (kleine) sterrenkijker

do 9

08.00-18.00

Plaats/vertrek

in Laag Zuthem		

Dagtocht met de bus

za 4

Tijd

zo 26			

Activiteit

Datum

IVN/KNNV

AstronA

Iemenschoer

Vereniging

Iemenschoer

AstronA

Vereniging

Groei & Bloei

Groei & Bloei

Laura Brummelhuis, 06 30 52 03 22		

Ben van Veenen, 06 21 88 25 51

www.astrona.nl

info@iemenschoeralmelo.nl

Aanmelding

SEPTEMBER 2021

				

Natuurhus

volgt

20.30-23.00

Perseïden kijkavond

vr 13

Plaats/vertrek

eigen invulling Doepark de Hagen

± 20.45

info@iemenschoeralmelo.nl

www.astrona.nl

Aanmelding

AUGUSTUS 2021

Erve Peeze

Tijdelijk Natuurhus

Plaats/vertrek

JULI 2021

www.almelo.groei.nl

di 3 t/m vr 6 Fiets vierdaagse

Activiteit

Datum

13.00-15.00
11.00-15.00

Zonnekijkdag

zo 4

Tijd

za 10 zo 11 Open Imkerijdag

Activiteit

Datum

11.00-17.15

niet nodig

Open tuinen weekend

zo 27

www.almelo.groei.nl

niet nodig

11.00-17.15

Vereniging

Laura Brummelhuis, 06 30 52 03 22 IVN/KNNV

Open tuinen weekend

Natuurhus

Aanmelding

za 26

18.30-21.00

Plaats/vertrek

Henri Jansen, 06 20 08 00 33

Midzomer avondwandeling Tankenberg

wo 23

Tijd

				

Activiteit

Datum

JUNI 2021

Stinkende gouwe

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Ron Poot, KNNV
Je zou maar zo heten, stinkende gouwe. En dat terwijl je een plant bent met bloemen zonder
enige geur… Toch is er een verklaring, want stinkende gouwe is een plant die het liefst op
mestrijke plaatsen voorkomt en langs stoepen en muren waar honden langskomen en hun plas
achterlaten. Hij groeit dus op plaatsen waar een luchtje aan zit en dat verklaart een deel van de
naam. Daarbij komt dat de plant opvallend oranje melksap heeft, dat ook niet al te fris ruikt.
Je herkent de soort gemakkelijk aan de grote goudgele
(‘gouwe’) bloemen met vier bloembladen. De vruchten
zijn heel lang en smal en steken ver boven de plant uit.
Enige verwarring kan daardoor ontstaan met kruisbloemigen, zoals koolzaad, dat ook vier gele bloemblaadjes
en langwerpige vruchten heeft. Die bloemen en vruchten
zijn echter een stuk kleiner. Als je een blaadje lostrekt en
je controleert de wond op oranjegele melksap, dan weet
je het zeker.
Stinkende gouwe is lid van de papaverfamilie, net zoals
de klaproos, de hoornpapaver en de slaapbol. Deze
familie is berucht vanwege de opium die uit sommige
papaversoorten wordt gewonnen. Ook het oranje sap
van de stinkende gouwe bevat enigszins giftige stoffen
met morfine-achtige vergiftigingsverschijnselen. Voor de
plant zelf is dat nuttig. Het beschermt de plant tegen
vraat en schimmel.

wratten en daaraan dankt het zijn bijnaam wrattenkruid.
Andere kwalen waar stinkende gouwe voor gebruikt
werd zijn oogkwalen, behandeling van geelzucht, tandbederf en overmatige lichaamsbeharing.
De plant heeft nog een bijnaam: zwaluwenkruid. Die
heeft hij gekregen omdat de bloeiperiode ongeveer
samenvalt met de aanwezigheid van zwaluwen in het
land. Zelfs zou het volgens de overlevering zo zijn, dat
zwaluwen het sap van de plant gebruiken om hun blindgeboren jongen de ogen te openen. Helaas wordt dit
verhaal niet bevestigd door veldwaarnemingen.

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

Tenslotte de zaadjes die uit de langwerpige vruchten
komen. Deze bevatten een olierijk aanhangsel dat zeer
in trek is bij de mieren: het mierenbroodje. De mieren
slepen de zaden mee hun nest in en zo dragen ze bij aan
de verspreiding van stinkende gouwe.

De plant kent ondanks de gifstoffen diverse medicinale
toepassingen: het sap zou onder meer helpen tegen
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Het donker
pimpernelblauwtje:
Het boeiende leven van een bijzondere, bedreigde vlinder
Truus Hoesseler, IVN Almelo
Het donker pimpernelblauwtje is een dagvlinder uit de familie van de kleine pages, vuurvlinder
en blauwtjes. De bovenkant van de vleugels van het mannetje is donkerblauw met veel donkerbruine spikkels en soms zwarte vlekken. Bij het vrouwtje is de bovenkant bruin met een beetje
blauw bij de aanzet van de vleugels. De onderzijde is lichtbruin met een vage rij stippen.

Het vrouwtje legt in de korte tijd van haar bestaan
zoveel mogelijk eitjes op de pimpernelplanten. Als de
eitjes uitkomen leven de rupsen een aantal weken op de
plant. Daarna kruipen ze langs de stengel naar beneden.
Eenmaal op de grond, scheiden ze een geur af die de
mieren lokt. Door de geur denken de mieren dat hun
larven buiten het nest zijn geraakt en brengen ze ´hun
broed´ snel naar het nest. De gewone steekmier houdt
van dezelfde vegetatie als de vlinder en heeft nesten
onder de grond. De rupsjes blijven de hele winter in het
nest van de mieren en eten heel stiekem de mierenlarven bij grote getale op. Soms worden er zoveel larven
gegeten dat de hele mierenkolonie er aan ten gronde
gaat.
Als de rups gaat verpoppen verplaatst hij zich al naar
de uitgang van het nest. Als na enige tijd uit de cocon
een vlinder komt, heeft deze niet meer de aantrekkelijke
geur. De vlinder moet dan heel snel uit het nest kruipen,
een stengel zoeken en naar boven klimmen anders wordt
hij gedood door de mieren. Aan de stengel pompt hij pas
zijn vleugels op, waarna hij weg kan vliegen.

Waarom gaat het slecht?

Donker pimpernelblauwtje

Koevinkje

De vlinder zit bijna altijd met gesloten vleugels. Daardoor
zijn er ook bijna geen foto’s te vinden van de bovenkant
van de vleugels. Het koevinkje lijkt met gesloten vleugels
veel op het donker pimpernelblauwtje. De Vlinderstichting krijgt dan ook vaak meldingen dat mensen het
donker pimpernelblauwtje hebben zien vliegen. Maar
dit is nagenoeg nooit het geval. Het donker pimpernelblauwtje vliegt van juni tot en met augustus.

Zeldzaam
Het donker pimpernelblauwtje komt voor in Centraal
Europa, maar is tegenwoordig redelijk zeldzaam. In
Nederland kwam deze soort ook regelmatig in kleine
aantallen voor, maar in 1970 was het donkere pimpernelblauwtje verdwenen uit Nederland. In 1990 werd de
vlinder opnieuw geïntroduceerd in het natuurgebied
de Moerputten bij ‘s-Hertogenbosch. In 2011 werden
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er 400 vlinders geteld. Inmiddels is daar de populatie
weg. In 2001 heeft de vlinder zich spontaan gevestigd
in het Roerdal in Limburg. Overgevlogen uit het dichtbij
aangrenzende gebied in Duitsland. Eén specifieke berm
in Posterholt is de enige plek in Nederland waar
het donker pimpernelblauwtje nog voorkomt.

Dat wordt onder meer veroorzaakt door de mens die
het leefgebied van deze vlinder beschadigt. Tientallen
´vlinderliefhebbers´ en -fotografen lopen het leefgebied
plat. Ze plukken of vernielen de pimpernel. Er zijn grote
borden geplaatst en een greppel gegraven met daarnaast
een pad waar vandaan men de vlinders kan fotograferen.
Maar mensen gaan de greppel over en vernielen de
boel. Door het plat trappen van de begroeiing verdwijnt
de gewone steekmier. Hiervoor in de plaats komt de
zwarte wegmier die van een korte vegetatie houdt. Als
deze mierensoort de vlinderrupsjes vindt, worden ze
opgegeten. Ook is het herhaaldelijk voorgekomen dat
de bewuste berm in Limburg, in verkeerde perioden is
gemaaid. In 2020 is dit zelfs gebeurd toen de vlindervrouwtjes volop bezig waren met eitjes afzetten. Een
dramatische timing uiteraard.

De vlinder is extra kwetsbaar, omdat hij een hele specifieke leefomgeving nodig heeft, waarin voornamelijk
één soort plant en één bepaalde mierensoort moeten
voorkomen. Het gebied moet nauwelijks bemest zijn en
bestaan uit vochtig grasland met redelijk hoge grassen,
kruiden en planten. Daarnaast is het donker pimpernelblauwtje een zeer honkvaste vlinder. Ze vliegen nauwelijks buiten hun eigen gebied. Het vrouwtje vliegt kleine
stukjes, van bloemhoofdje naar bloemhoofdje. Het
mannetje komt bijna nooit verder dan 10 meter buiten
het leefgebied. En er zijn veel te weinig mierenkolonies
van de specifieke mier. De meeste andere mierensoorten
nemen de larven niet mee naar hun nest, maar eten
ze op. Ten slotte bloeit de grote pimpernel door de
droge zomers veel later dan voorheen. De vlinder wil de
eitjes juist afzetten op de bloeiende bloemhoofdjes. De
droogte is ook slecht voor de rest van de vegetatie.

Positieve ontwikkelingen
In het project Netwerk Natuur werken Nederlandse en
Duitse boeren, burgers en organisaties samen om meer
en kwalitatief betere leefgebieden voor deze vlindersoort
te creëren. Daarbij is veel aandacht voor het verbinden
van de leefgebieden. Zo kan uitwisseling van de populaties vlinders plaatsvinden en wordt het leefgebied in zijn
geheel ook aantrekkelijker.
In Nederland is in de buurt van Posterholt een nieuw
leefgebied aangelegd. Het kost echter tijd voordat de
waardplanten en de waardmieren er zoveel voorkomen
dat het donkere pimpernelblauwtje zich kan vestigen.
Ook langs de Roer, waar ze vroeger veel voorkwamen,
wordt nieuw gebied ingericht.
Laten we hopen dat de laatste der Mohikanen kunnen
zorgen dat we over een aantal jaren deze vlindersoort
weer volop kunnen bewonderen.
Bekijk ook deze filmpjes:
- www.youtube.com/watch?v=8EAdst_nHW8
- www.facebook.com/watch/?v=1736209073273390

Unieke leefomgeving
Het bijzondere aan deze vlindersoort is zijn leefwijze.
Het donker pimpernelblauwtje heeft een matig
voedselrijk, vochtig grasland met nesten van voornamelijk de gewone steekmier en de grote pimpernel nodig,
de waardplant waar het vrouwtje de eitjes op afzet.
Matig voedselrijk en vochtig grasland is echter moeilijk te
vinden. Daarbij komt de grote pimpernel weinig voor in
Nederland: in Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noordwest Overijssel en langs de Overijsselse Vecht.
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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, IVN Almelo

Spinnen

Bomen ontdekken

Iew spinnen! Of vind jij deze kriebelbeestjes juist super
interessant? En hebben ze nu 6 of 8 poten? Dit en nog veel
meer kriebeligs zal deze zondag aan bod komen.

Zomers liggen we er graag onder, lekker in de schaduw van
hun bladeren. En we wandelen graag in het bos. Alleen
wat voor soort boom is dat eigenlijk? Weet jij het? We gaan
bomenpaspoorten maken en leuke weetjes ontdekken over
bomen en hoe ze met elkaar communiceren. We meten ook
de boomhoogte, zonder ladder!

Datum: Zondag 12 september
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus – Paviljoen

Datum: Zondag 12 september
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar)
Locatie: De Horst

Yes,
Kriebelbeestjes!

Herfst en
paddenstoelen

Griezelig? Helemaal niet! Die beestjes zijn zo bang dat ze
onder stenen en bladeren wegkruipen. En daar gaan wij ze
zoeken en vangen. Op een heel slimme manier. Veel mensen
vinden spinnen eng. Wij niet want ze zien er prachtig
uit. Wij gaan ze samen bekijken met een loep of onder een
microscoop.

We zoeken naar plekjes waar kabouters of elfjes zich thuis
zouden voelen. Welke paddenstoelen zijn er en kunnen we
ze vinden?

Datum: Zondag 12 september
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus – Paviljoen

Datum: Zondag 10 oktober
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus – Paviljoen

Vervolg zie pagina 26
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Spinnen
speurtocht

Paddenstoelenexcursie

Als de herfstbladeren beginnen te vallen en het steeds
kouder en vochtiger wordt buiten, zien we vaak ineens
overal spinnenwebben hangen in de struiken. Maar wat
weet je eigenlijk over spinnen? Zijn spinnen ook insecten?
En kunnen ze ook horen? Hoe lang duurt het voordat
een spin zijn web heeft gemaakt? Dat en nog veel meer
gaan we ontdekken. We gaan ook op zoek naar zo veel
mogelijk verschillende soorten spinnen. Durf jij ze van
dichtbij te bekijken?

Een fijne boswandeling met extra aandacht voor de
paddenstoelen die daar groeien. Als je het leuk vind om
te fotograferen, dan mag je ook een eigen fototoestel of
mobieltje meenemen.
Datum: Zondag 10 oktober
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
Locatie: Vertrek vanaf trimbaan Nijreesbos

Datum: Zondag 10 oktober
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar)
Locatie: De Horst

Natuurwandeling
Anke Heij, IVN Almelo
Anke blogt op www.ankesnatuur.nl over de avonturen die je vlakbij huis in de natuur kunt
beleven, als je maar stilstaat en kijkt.

Wachten
Met mijn spottingscope, dat is een soort grote verrekijker,
ga ik midden op de dag op pad. Ik zoek een plekje uit,
in de hoop dat ik vogels en wild zie. Maar er gebeurt
niets. Na 15 minuten niet, na 30 minuten niet en ik heb
geen idee wanneer wel. Langpootmuggen zijn er wel en
vliegjes. Maar ja, daar kom ik niet voor. Kan ik het geduld
opbrengen te wachten, ook als ik niet weet hoe lang?

Rond half 5 ‘s ochtends, klinkt er getik. Ik sta op om uit
het raam te kijken. Twee spechten die van een insectenhotelbuffet houden. Voor zichzelf? Voor hun eigen
jongen? De bamboestokjes uit de hotels liggen verspreid
over de grond. Open gepikt, met soms een overgeslagen larfje tussen een wolk van geel stuifmeel. Voor
de metselbijen hoop ik dat in elk geval een deel van hun
nageslacht uit mag vliegen.

Net als ik besluit te vertrekken, komt er een torenvalk
tevoorschijn. Hij laat zich uit de nestkast vallen en vliegt
naar een paaltje. Daar wast hij zich. Met zijn snavel veer
voor veer. Op de borst, staartpen voor staartpen, vleugel
voor vleugel. Zelfs tussen zijn klauwen. Ik heb dit nog
nooit gezien.
In de hoop torenvalkveren te vinden, struin ik naar het
paaltje als de torenvalk allang weer weg is. Geen veren.
Maar wel veel braakballen. Dan bedenk ik me voor het
eerst dat alle roofvogels braakballen hebben en torenvalken dus ook. Soms zoek je het één en vind je iets
anders. En loont het wachten, al weet je niet hoe lang.

Vliegend buffet

Grote bonte specht op insectenhotel

De metselbijen zijn al weken aan het werk om broedkamer voor broedkamer te metselen in de bijenhotels
in mijn achtertuin. Nu is het de tijd dat de larven groot
worden. Als ze de kans krijgen.

Als in een sprookje
Oog voor detail. Als ik stilsta op een ogenschijnlijk lege
heide, blijkt er ineens van alles te leven.
Ik ga door mijn knieën om de kale jonker van dichtbij te
bekijken. Een fascinerende plantennaam: zo kaal is deze
jonker niet. Wel ziet hij er gevaarlijk uit met zijn scherpe
stekels. Een spin met een knalgroen achterlijf heeft
beschutting gezocht tussen de beschermende stekels.
Een plek waar een vogel hem niet snel zal opeten.
De spin is een komkommerspin. Er ontstaan flarden van
een sprookje in mijn hoofd, al is de inhoud levensecht.
De komkommerspin zocht bescherming bij de kale
jonker… Als ik verder loop, zie ik wilde bertram staan.
Wilde bertram en de kale jonker. Samen op avontuur in
de buitenlucht.

Braakballen torenvlak, Fayersheide, Vriezenveen
Meer weten? Neem contact op via
anke@ankesnatuur.nl.
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Ook langs de Weezebeek
Vogelmelk is in het Middellandse Zeegebied algemener,
dan in de noordelijke streken. Waarschijnlijk is de
plant vroeger naar ons land gebracht om de tuinen te
verfraaien. Nu komt dit bolgewas plaatselijk vrij algemeen voor in grasland, vochtig loofbos en vooral in het
gebied van de grote rivieren en aan de binnenduinrand.
Ook als sierplant wordt hij gekweekt. Daarna verwildert
de plant gemakkelijk. In Almelo zag ik de gewone vogelmelk voor het eerst langs de Weezebeek.

Bollen ruiken naar ui

Op deze manier kan de plant zich ook in schaduwrijk
struikgewas flink vermeerderen, waar de bloemen zich
door lichtgebrek niet meer volledig kunnen ontwikkelen.

Tegen brandblaren?
Over de vogelmelksoorten is wat betreft geneeskrachtige
eigenschappen weinig bekend. Slechts in één boek heb
ik iets kunnen vinden. In de vogelmelk zitten bepaalde
stoffen, die brandwonden helen. Als de verbrande
plekken behandeld worden met een aftreksel van de
vogelmelkbladeren, dan zou dat blaarvorming tegengaan.

Gewone vogelmelk wordt 10-30 cm hoog en hoort
tot de groep van eenzaadlobbige planten. Het is een
bolgewasje dat elke zomer zijn blad verliest, maar ook
elk voorjaar weer terugkomt. De gelige, eironde bollen
kunnen ongeveer 3 cm dik worden. De bollen en de
bladeren ruiken naar uien. Ze vormen veel zijbolletjes.
Aan het eind van de winter lopen de bollen uit in bosjes
lange, lijnvormige, vlezige, platte bladeren, die ongeveer 3 mm breed en een paar decimeters lang kunnen
worden. Meestal zijn het er een stuk of zeven.

Gewone vogelmelk
(Ornithogalum umbellatum)
Wiepke van de Vliet, IVN Almelo
In Twente komt de gewone vogelmelk vrij veel voor. Ook in onze tuin staan een paar groepjes.
Begin februari beginnen ze al uit te lopen en na een paar weken staan ze in volle bloei. Als de
zon dan vanachter de wolken tevoorschijn komt, zullen de heldere witte bloemen uitbundig
openspringen en mij als stralende sterren de tuin in lokken.

Leliefamilie
De vogelmelk behoort tot de leliefamilie (Liliaceae), die
ongeveer 2.000 soorten telt. De gewone vogelmelk is in
ons land het meest bekend. Maar knikkende vogelmelk
en piramidevogelmelk komen hier en daar ook voor. In
België is ook nog de bosvogelmelk te vinden.
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De bloemen gaan alleen open wanneer de zon erop
schijnt. De onderste bloemen zijn langer gesteeld
dan de bovenste, zodat de bloemen op vrijwel gelijke
hoogte staan en de bloeiwijze op een scherm lijkt. Soms
vertonen de binnenste drie bloemdekbladen aan weerszijden een tand. De meeldraden staan aan de voet van
de bloemdekbladen ingeplant. De bloemen openen zich
niet voor een uur of elf en sluiten zich als de zon weg is.
Op sombere dagen gaan ze niet open. Na de bloei vallen
de bloemen niet af.

Vermeerdering
In de gesloten bloemen kan zelfbestuiving plaatsvinden.
De vruchtstelen staan na de bloei horizontaal of zijn iets
teruggebogen. De ribben van de doosvruchten zitten
op gelijke afstand van elkaar. De doosvruchten bevatten
zwarte zaden. De plant vermeerdert zich door middel van
zaad, maar vooral ook vegetatief met behulp van broedbolletjes, die aan de voet van de bol worden gevormd:
Elk jaar vormt de plant er een aantal bolletjes bij. Uit één
bol kan zo een hele verzameling ontstaan.

De naam
De plant is voor het eerst omschreven in 1753 door
botanicus Linnaeus. De manier waarop de bloemblaadjes
in de zon openstaan, doet denken aan een vogel, die de
zwaartekracht tart en opstijgt. Melk slaat op de witte
kleur van de bloem. Daar komt vermoedelijk de naam
vogelmelk vandaan.

Over elk blad loopt een brede, witte lengtestreep. Vaak
beginnen de bladeren tijdens de bloei vanaf de top te
verdorren. In april-juni ontspringen de bloemstelen in de
oksels van de lancetvormige, lang toegespitste schubbladen. De bloeitijd is in mei en juni. De bloemen staan
in een tros. Het bloemdek bestaat uit zes trechter- tot
stervormig uitgespreide, niet met elkaar vergroeide, witte
bloemdekbladen met op de rugzijde een groene middenstreep.

Giftige plant?
Veel planten, die tot de leliefamilie behoren, zijn in meer
of minderen mate giftig. Ook de vogelmelk is bepaald
geen onschuldige plant. Zelfs het water uit een vaas,
waarin een bosje vogelmelk staat, is giftig! Dus oppassen
voor kinderen! Alle delen van de plant bevatten convallatoxine en andere hartglycosiden.
Wat voor de mens giftig is, hoeft niet altijd giftig te
zijn voor een dier en wat voor het ene dier giftig is, is
vaak minder schadelijk voor een ander dier. Toen ik in
Zuid-Limburg woonde, heb ik daar de ‘grote grazers’
(galloways en konikpaarden) geobserveerd en ik constateerde dat de vogelmelkbladeren door de galloways
werden aangevreten zonder dat ze er zichtbaar ziek van
werden. De konikpaarden, die daar rondliepen, lieten
de plant daarentegen ongemoeid staan. In een boekje
van de plaatselijke dierenarts las ik dat glycosiden bij
herkauwers in de pens worden omgezet. Op deze manier
kunnen ze vrij veel van deze stoffen verdragen. Bij
paarden echter kan de opname van glycosiden ernstige
vergiftigingsverschijnselen en zelfs sterfte veroorzaken.

Gewone vogelmelk nog niet in bloei
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Groen in de buurt
Miriam ten Velde en Frank van Marle, Groene Loper Almelo
Eind april zijn door honderden enthousiaste inwoners en medewerkers van de gemeente Almelo
zo’n 100 bloemenlinten in en rond Almelo ingezaaid. Ook zijn enkele aanvragen om de buurt te
vergroenen voor NLDoet door de Groene Loper ondersteund, die eind mei zijn uitgevoerd. Deze
zomer kunnen we er allemaal van genieten.

Burendag 2021:
geld voor groene buurt

Bij blijft dichtbij

Op zaterdag 10 juli 2021, tijdens de Open Imkerdag,
kunnen buren, buurttuinen, verzorgingshuizen, sportclubs en andere maatschappelijke initiatieven met
ondersteuning van Groene Loper Almelo financiën
aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen
zij aanvragen en inzetten tijdens de Burendag in
september om de omgeving te vergroenen. Denk hierbij
aan boomspiegels, stokrozen, bloembollen, geveltuinen,
bankjes, een buurttuin, insectenhotel of fruitstruiken.
Geïnteresseerden kunnen langskomen tussen 11.00 en
16.00 uur door corona-proof binnen te lopen in (of bij)
het Paviljoen in het Doepark. Het is ook mogelijk per
email een verzoek in te dienen voor online hulp bij je
aanvraag. Op beide manieren helpt Groene Loper Almelo
je bij het invullen van de benodigde formulieren. Niet
alleen organisaties, maar ook buurtinitiatieven zonder
rechtsvorm zijn welkom.
Kijk ook op
www.natuurhusalmelo.nl/groeneloper/meedoen.

Blije bijen in je tuin
Het gaat niet goed met de bijen in Nederland, ook niet
in Overijssel. Gelukkig kan iedereen in z’n eigen tuin een
steentje bijdragen. Met deze tips maak je een bij blij en
daarmee meteen andere insecten. Dat het niet goed gaat
met de bij is slecht nieuws voor onze voedselvoorziening,
want bijen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving.
n de zomer is er genoeg voedsel voor de bijen, maar de
provisiekast moet gevuld zijn van maart tot november.
Dus hoe gevarieerder de beplanting is, zowel in soorten
als in bloeitijd, hoe beter.

Honingbijen halen hun voedsel van heinde en ver, ze
vliegen tot wel 3 kilometer om hun kostje op te scharrelen. Maar hommels vliegen maar 500 meter, de wilde bij
zelfs niet verder dan 50 tot 100 meter om te eten.
Die maaltijden kunnen wij letterlijk dichtbij huis zorgen.
Ook al is je tuin of balkon maar klein, toch kun je bijen
en hommels helpen. Als je zorgt dat er in elke maand wat
bloeit, is dat voor jezelf leuker en ook fijn voor de bij. Kies
daarbij voor planten, bomen en struiken die het in Overijssel goed doen. Bij bomen en struiken zijn wilg, kamperfoelie, hedera, brem, mispel, wilde appel en meidoorn een
goede keus. Bij vaste planten kan je denken aan wilde
akelei, salvia, knoopkruid, ijzerhard, lavendel, kruipend
zenegroen en wilde marjolein. Als je daarbij in het najaar
ook nog bloembollen plant die in het vroege voorjaar al
bloeien is de voedselvoorziening maandenlang dik in orde.
Kies bij voorkeur voor bollen zonder bestrijdingsmiddelen.
Goede bijenbollen zijn onder andere blauwe druifjes,
kievitsbloem, krokus, sieruien en bosanemoon.

Niet te netjes
Bijen hebben niks te zoeken in een al te nette tuin. Ruim
dus niet te fanatiek alle takjes en blaadjes op. En maak
bijvoorbeeld achter struiken schuilhoekjes van oude
klinkers, dakpannen, stoeptegels, takken en snoeiafval.
Daarmee doe je ook andere kleine dieren in je tuin een
plezier, bijvoorbeeld de egel. Zorg dat bijen ook een plek
hebben om te nestelen. Dit doen ze in spleten en gaten,
zoals tussen dakpannen.
Zelf een bijenhotel maken? Kijk op
www.groenbezig.nl/groepen/bijenbeweging.

Water
Natuurlijk gebruik je geen chemische onkruidbestrijding
of insectenmiddelen. Om het bijenparadijs compleet te
maken, is water onontbeerlijk. Dat hoeft niet direct een
vijver te zijn, een schaal of een klein poeltje is al prima.
Leg knikkers of stenen in de schaal, dan verdrinken ze
niet. Daarmee trek je snel allerlei insecten aan en doe je
ook de bijen een plezier.
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Zon, heerlijk
zwemmen en ...

zonnebrandproducten
				

Vaak geen goede combinatie voor het milieu!
Truus Hoesseler, IVN Almelo

Dat je je goed moet insmeren tegen verbranding van je huid door de zon, weten heel veel
mensen inmiddels en dat moeten we, gezien de gevaren, ook zeker blijven doen! Maar heeft
u er ooit over nagedacht dat zonnebrandproducten ook heel erg slecht voor het watermilieu
kunnen zijn?
Het water wordt al door heel veel soorten vervuilingen
bedreigd. Helaas is door wetenschappelijk onderzoek
bewezen dat ook zonnebrandproducten een serieus
probleem vormen voor het water.

Giftige stoffen
Heel veel zonnebrandmiddelen bevatten schadelijke,
giftige stoffen. Oxybenzone is een voorbeeld van zo’n
giftige stof. Onderzoeken naar het effect van deze stof
op koraalriffen heeft aangetoond dat de riffen veel
sneller verbleken en gevoeliger worden voor de effecten
van klimaatverandering. Veel stoffen beschadigen het
DNA, zijn giftig voor zeeplanten en -dieren en stapelen
zich op in de voedselketen.
Diverse overheden in koraalrijke gebieden hebben
bepaalde zonnebrandmiddelen wettelijk verboden. Er
worden campagnes gevoerd om toeristen bewust te
maken van de gevolgen van deze producten en tevens te
informeren over wat dan wel veel veiliger gebruikt kan
worden.

Duurzame producten
Er komen steeds meer duurzame zon-producten op
de markt, maar foute fabrikanten proberen mensen te
misleiden met termen als ‘koraalvriendelijk’ of ‘duurzaam’. Deze claims zijn niet beschermd, dus iedereen
mag dat nog steeds op de verpakking zetten terwijl ze
absoluut super slecht zijn.

Gelukkig kunnen we zelf een beetje opletten:
- Octycinnamaat, oxybenzon, benzofenon zijn 3 hele
schadelijke stoffen, waarschijnlijk ook voor onszelf.
- Producten met een beschermingsfactor hoger dan
50 zijn vaak gebakken lucht en bevatten veel meer
schadelijke stoffen.
- Minerale UV-filters, zoals zink en titanium zijn wat
minder slecht voor het milieu.
- Kies voor non-nano varianten.
- Gebruik liever geen sprays. Heel vaak spuit je behoorlijk wat in het water of op de grond.
- Ga pas een half uur na het insmeren het water in.
Dan blijft de zonnebrand veel beter op je huid zitten.
Dat is dus effectiever en minder vervuilend.
- Je kunt je huid ook beschermen met een T-shirt of
uv-werende zwemkleding. Dat deel van je lichaam
hoef je dan niet in te smeren.
Meer weten? Kijk ook op www.consumentenbond.nl/
veilig-zonnen/zonnebrand-en-het-milieu.
Zij hebben een lijst samengesteld van meest veilige- en
meest onveilige zonnebrandproducten.
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The Right
		

to Challenge
Martin Mulder, IVN Almelo

De nieuwe omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen
van de leefomgeving. Deze is in 2016 al door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd en treedt
na een lange voorbereidingsperiode per 1 januari 2022 in werking.
De omgevingswet is een koepelwet, waar alle huidige
ruimtelijke wetten (26 stuks) onder vallen. Het gaat over
alle wetten en regels voor natuur, milieu, water, bouwen
en ruimtelijke ordening. De Wet Natuurbescherming
valt daar dus ook onder. In principe verandert de geest
van al die wetten niet, maar de manier waarop plannen
en vergunningen worden afgegeven wel. Het gaat van
sectoraal naar integraal. Een afgegeven omgevingsvergunning behoort dan ook aan al die onderliggende
wetten te voldoen. Bovendien gaat de rol van de overheid veranderen: van sturend naar samenwerkend.

Van ‘nee-mits’ naar ‘ja-tenzij’

Randvoorwaarden
Een prachtige ontwikkeling, maar daar zitten wel randvoorwaarden aan. Als je als inwoner, buurt, wijk, vereniging, bedrijf of organisatie zelf een ruimtelijk plan wilt
indienen en realiseren, en van de gemeente verwacht je
dat die er in mee gaat, dan moet je wel kwaliteit leveren.
Dat betekent dat je moet voldoen aan de kaders van de
relevante wetgeving, je moet zorgen voor voldoende
deskundigheid bij de planvorming, uitvoering en het
onderhoud na de realisatie van zo’n plan. Vakinhoudelijk,
financieel en qua bemensing.

Voorbeeld inwonersinitiatief
Wij zijn als 6 groene verenigingen 10 jaar geleden al gaan
samenwerken volgens deze nieuwe benadering vanuit
burgerinitiatieven in de Stichting Natuurhus Almelo.

Inmiddels zijn we zover dat we het Doepark bijna
volledig ingericht hebben volgens een 100% door
onszelf uitgewerkt plan. Het was een lang en intensief
traject om samen met gemeente Almelo dit resultaat te
kunnen bereiken. Maar het gaat lukken, dus dank aan
het College van B&W en de betrokken ambtenaren.
We hebben als Stichting Natuurhus de Right to Challenge maximaal opgepakt. We hebben een groot stabiel
netwerk van hardwerkende deskundige vrijwilligers
weten te binden en diverse geldstromen op gang
gebracht. We zijn er nog niet, maar alle tekens staan op
groen voor het welslagen van dit bijzondere project.
Denk jij dat het in jouw woonomgeving anders, beter,
natuurlijker, duurzamer, groener, slimmer en/of goedkoper kan? Start een burgerinitiatief en pak op die ‘right
to challenge!
Bekijk ook het betoog van Wim Pijbes van Stichting
Droom en Daad op www.youtube.com/watch?
v=55b8IVlVk9U&ab_channel=Buitenhof.

De burgerlijke macht is nu nog gering. We hebben
invloed via verkiezingen. We mogen inspreken in de
gemeenteraad, maar dat is al een behoorlijke drempel
voor de meeste inwoners. Sommige wethouders organiseren een periodiek spreekuur en natuurlijk kun je een
bezwaar (zienswijze) indienen als je het ergens niet mee
eens bent. Moeilijke subsidievoorwaarden of voorwaarden voor financiering moet je zelf uitwerken.
Verder is er ook al jaren sprake van ‘amerikanisering’ bij
vooral de lagere overheden. Als je als gemeente geen
risico’s wilt lopen op boze brieven of schadeclaims,
dan is het gemakkelijker om nee te zeggen, dan om
een verzoek van inwoners wel te honoreren. Die ‘nee
mits’-cultuur bij aanvragen frustreert veel initiatiefnemers. De nieuwe trend wordt dus nu de ‘ja, tenzij’
cultuur. Elk initiatief van één of meerdere georganiseerde
inwoners of vereniging(en) moet in principe zoveel
mogelijk door de overheid worden gefaciliteerd.

Samenwerkende overheid
De gedachte is nu nog dat de openbare ruimte van de
gemeente is. En dat betekent, dat de bestuurders met
het ambtelijke apparaat bepalen. Maar elke burger,
bedrijf, enz. betaalt belasting. De overheid wordt
betaald vanuit die belastingpot. Met de omgevingswet
is de basisgedachte dat de openbare ruimte het collectieve eigendom is van de burgers. Dat betekent dat die
uitgebreid zeggenschap horen te hebben over inrichting en onderhoud. Het bestuur en de ambtenaren zijn
dus letterlijk ‘dienders van het volk’ en daarvan wordt
verwacht dat ze zich dienend opstellen. Dat betekent
concreet dat elk verzoek van een burger of bedrijf om
iets natuurlijker, duurzamer, mooier, groener, enz. te
maken per definitie gehonoreerd moet worden.
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Als ‘de gemeente’ dan zegt dat het niet kan op de
manier, zoals het in het burgerinitiatief is voorgesteld,
dan denkt de overheid mee over een manier hoe het
verzoek wel uitgevoerd kan worden. De faciliterende
overheid.

Dat honoreren en faciliteren is met de nieuwe omgevingswet het uitgangspunt voor ruimtelijke planvorming.
Inwoners krijgen dus letterlijk de kans om de overheid uit
te dagen om mee te werken aan voorstellen die ze volledig
zelf bedacht hebben. We hebben de ‘right to challenge’.

Mondiger samenleving
De omgevingswet en een andere rol voor de overheid
komt er al jaren aan. Dat kwam omdat inwoners steeds
mondiger worden en niet automatisch elk gemeentelijk plan accepteren. Dat resulteerde in een veel uitgebreidere communicatie met inwoners. Eerst nog door
plannen volledig uitgewerkt aan inwoners voor inspraak
voor te leggen, en nu steeds meer door als gemeente
inwoners vanaf het voornemen tot plannenvorming te
betrekken. Het draagvlak voor ruimtelijke plannen bleek
namelijk veel groter te zijn, als inwoners ‘mede-eigenaar’
van een plan is. Want je maakt geen bezwaar tegen een
plan van jezelf, toch….?
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		Sponsoren van Natuurhus Almelo
Groenpartners
Door groenpartner te worden van Stichting Natuurhus
Almelo laat u zien dat uw bedrijf de groene initiatieven,
natuureducatie en duurzaamheid in en om Almelo van de
stichting steunt en een warm hart toedraagt. Voor minimaal 1000 euro per jaar bent u al zakelijk groenpartner.
Stichting Natuurhus Almelo heeft een ANBI-status, dit
betekent dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.
Als groenpartner geniet u diverse voordelen waarvan we
er hier enkele noemen.
- U steunt het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatief pad en de beleef- en beweegtuin
te kunnen realiseren. En daarvoor zijn wij u heel
dankbaar!
- Uw logo wordt getoond op de homepage van onze
website.
- U ontvangt 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per
post.
- U ontvangt een eenmalige korting van 25 euro bij vier
keer adverteren in het Natuurhus Magazine.

Als vriend geniet u diverse voordelen waarvan we er hier
enkele noemen:
- U steunt het project Doepark de Hagen, om het paviljoen, het educatieve pad en de beleef- en beweegtuin te
kunnen realiseren. En daarvoor zijn wij u heel dankbaar!
- U ontvangt 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per
post.
- U ontvangt een eenmalige korting van 25 euro bij vier
keer adverteren in het Natuurhus Magazine.
Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via
www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/word-vriend
Enkele vrienden zijn
J.A.Bent, H. van Gerwen, Van Dijk Technologie,
R. Hazelhoff, Fam. Rodenstein en Lulof experts in gedrukte
communicatie.

Donateur

Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via
www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/wordgroenpartner

Voor minimaal 25 euro per jaar bent u donateur en
daarmee steunt u Stichting Natuurhus Almelo. Samen
zetten we ons in voor natuureducatie en de natuur in en
om Almelo. Daarnaast helpt u ons bij de realisatie van
Doepark de Hagen en het paviljoen.

Enkele groenpartners zijn
Accountantskantoor Wansink & partner, Provincie
Overijssel, BJZ.NU, Rabobank Noord-West Twente,
Gemeente Almelo, Erve van Marle, Huize Almelo,
Waterschap Vechtstromen, ROC Twente, Weidevogel
Reclameproducties en StraC Communicatieadvies.

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. En daarvoor zijn wij u heel dankbaar!
- ontvangt u 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per
post.

Vrienden

Wilt u Stichting Natuurhus Almelo steunen? Ga naar
www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/word-donateur
om u aan te melden.

U bent al vriend van Stichting Natuurhus Almelo voor
minimaal 100 euro per jaar! Als vriend steunt u de initiatieven en projecten van de stichting. Zoals de realisatie
van Doepark de Hagen en het paviljoen.

Enkele donateurs zijn
R Bakker, A. Koelman, A.G. de Bruijn, H. Scholten Albers,
B. Heerink, B. de Vries, G.H. Hollander van Loevezijn,
R. Westendorp-Stelling en H. Koskamp

Niet weggooien
Heeft u het Natuurhusmagazine 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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Natuurhus Almelo
Het Magazine Natuurhus is een gezamenlijke uitgave van:

AstronA

Groei & Bloei

De vereniging AstronA (Astronomie onderwijs Almelo) wil sterrenkunde verbreiden
en populariseren. De vereniging doet dit
door bijeenkomsten en voordrachten te
organiseren, het bevorderen van het doen van sterrenkundige waarnemingen en het bekwamen van leden in
de astrofotografie. Verder ondersteunt AstronA leerkrachten bij hun astronomielessen.
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
(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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