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Lid worden?
Natuurhus

Opening Natuurhus Almelo
In november 2021 vindt de opening van het Natuurhus
Almelo plaats. Vele vrijwilligers hebben de afgelopen
jaren knetterhard gewerkt om dit prachtige gebouw
met natuurspeelplaats, moestuin en belevingspark te
realiseren. Eerstvolgende stap is de aanleg van een tiny
forest.

Inhoudsopgave

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
- KNNV: secretaris@twenthe.knnv.nl
- NIVON: info@nivonalmelo.nl

Emailadressen Natuurhus Almelo
Algemeen mailadres (webmaster):

info@natuurhusalmelo.nl

Bestuur stichting Natuurhus Almelo (secretariaat): secretaris@natuurhusalmelo.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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Stadslandbouw

natuurproducten

scharrelvlees - eieren - honing - kaas - mogelijkheid aandeelhouderschap
Mooie Vrouwenweg 45, Almelo - www.ervevanmarle.nl
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Bekenden uit de diverse werkgroepen en verenigingen
hebben zich aangemeld, maar ook mensen die interesse
kregen naar aanleiding van een artikel in de krant. De
teller staat nu op veertig personen.
Bij de eerste kennismaking op 20 mei in het park hebben
de 6 verenigingen zich kort voorgesteld. Ook hebben
de geïnteresseerden een rondleiding gehad in het park
en paviljoen en heeft ieder een pakketje met informatie
meegekregen. Op het inschrijfformulier konden de
dames en heren aangeven, welke van de 3 dagdelen zij
zich willen gaan inzetten en op welke dagen.
De paviljoenwerkgroep bestaat uit 5 vrijwilligers en buigt
zich momenteel over de indeling en het vullen van het
weekrooster. Er zijn nog wel wat lege plekken. Die hopen
we op te kunnen vullen bij de tweede bijeenkomst.
We gaan dan meer in op de toekomstige gang van
zaken.
De bouwwerkzaamheden zijn bijna afgerond en daarna
kan er worden gestart met behangen, schilderen,
schoonmaken en inrichten. Fijn dat er al veel gastdames
en -heren zich hebben aangemeld om hierbij te helpen.
Ook bij het ontmantelen en ombouwen van kasten in de
kelder hebben we veel helpende handen gehad.
Op deze manier kunnen we alvast kennismaken met
elkaar en het gebouw. We verheugen ons erop met zijn
allen aan de slag te gaan.
Wilt u zich ook inzetten als gastdame of –heer? Meld u
aan via: berg.inekevanden@gmail.com.

Gastdames
en gastheren
Ineke van den Berg, Stichting Natuurhus Almelo
Eind vorig jaar is een start gemaakt met het werven van vrijwilligers voor de functie van gast
dame of -heer voor het paviljoen van het Natuurhus in Doepark de Hagen. De Stichting
Natuurhus Almelo wil graag kunnen putten uit een poule van mensen die beschikbaar zijn
gedurende de openingstijden.
Hun taak zal zijn het ontvangen en wegwijs maken
van mensen die binnenkomen, helpen in de horeca en
andere werkzaamheden verrichten als dat nodig is.
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Ook zijn zij op de hoogte van de activiteiten die georganiseerd worden en mogelijkheden die het gebouw en de
verenigingen bieden.
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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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Verhuur en activiteiten
		
Natuurlokaal STEK
Elise Reimink, IVN Almelo
Van oorsprong een scoutingterrein midden in het Nijreesbos. Nu een unieke buitenleslocatie
in Almelo, om met groepen een dag op een andere locatie in de natuur te zijn. Jong of oud,
iedereen is welkom om hier te ontdekken, beleven en genieten! Bijvoorbeeld scholen, bedrijven
of verenigingen kunnen voor een leuke dag of eventueel nacht het Natuurlokaal STEK huren
tegen een vergoeding.
Op het terrein van 2 hectare is genoeg ruimte voor activiteiten. Naast het bos met de kampvuurkuil is er ook een
gebouw met een aantal lokalen, toiletten en een keuken
aanwezig.

Wat gebeurt er nu al?
Het IVN maakt regelmatig gebruik van de locatie, maar
ook van buitenaf, wordt er gebruik van gemaakt. Eerst
waren vooral de Scharrelkids hier te vinden, maar vanaf
dit schooljaar (2021 - 2022) geeft het Zone.college hier
wekelijks praktijklessen en/of onderzoeksdagen. Daarbij
vinden er ook losse georganiseerde activiteiten plaats,
zoals de studiedag voor de VMBO docenten van het
Zone.college en het Natuurfestival Fête de la nature.
Er is veel mogelijk bij STEK om zelf óf in samenwerking
met andere partijen te organiseren. Neem bijvoorbeeld
de studiedag van het Zone.college die samen met het
IVN is georganiseerd. Dit was een geslaagde dag met
interessante workshops over: een voedselbos, natuurbeleving, scheikundige proefjes en de afvalvrije & circulaire
locatie STEK.
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Of denk bijvoorbeeld aan het gratis natuurfestival voor
families met kinderen op 5 september 2021. Deze
middag is bezocht door bijna 300 mensen. Een super
geslaagde dag! In het bos kon je met een stempelkaart
langs de verschillende activiteiten of workshops zoals:
ouder-kind yoga, honing proeven bij de imker, het
kindercircus, creativiteit met natuur, boogschieten of
eten maken op het kampvuur met de lokale scoutinggroep en nog meer. Hierbij zijn verschillende externe
partijen aangehaakt, van een barista tot de live muziek
van de Popacademie ROC Twente en de Herenboeren om
je te laten inspireren voor duurzaam leven.

Toekomstplannen
De verbouwing van het gebouw laat nog even op zich
wachten totdat de financiering rond is. Maar dat mag de
pret niet drukken, omdat Natuurlokaal STEK ook nu al
te gebruiken is. In ieder geval wil het IVN de locatie voor
buitenactiviteiten vaker gebruiken. Daarbij hopen we
dat bijvoorbeeld verschillende scholen of andere verenigingen de mooie locatie ook ontdekken en hier gebruik
van maken.
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Oogstfestival zondagmiddag
		
10 oktober 2021
Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo
Zondagmiddag 10 oktober 2021 wordt het jaarlijkse Oogstfestival georganiseerd van 13.00
uur tot 17.00 uur in het Doepark de Hagen in Almelo. Bij dit Oogstfestival zijn er onder andere
activiteiten voor kinderen en is er live muziek. Ook is er een informatiemarkt met stands van de
groene verenigingen (IVN, KNNV, NIVON, AstronA, Groei & Bloei en Bijenvereniging ’t Iemenschoer), boerderijeducatie en traditioneel graan oogsten. En uiteraard wordt de oogst uit de
moestuin in het Doepark gevierd.
Er komt een citruspers, waar u zelf tegen betaling uw
eigen fruit kunt laten persen. Ook zijn er marktkramen,
waar zelf geoogste en gemaakte voedingsproducten
worden verkocht. Denk hierbij aan groente, fruit, jam,

kweeperengelei, bier, koeken, cake, kaas, zuivel en
honing. Per product wordt één producent toegelaten,
waarbij deelnemers uit de gemeente Almelo voorrang
hebben.

Natuurhus Almelo | September 2021

7

voor de plaatsen waar mossen kunnen groeien en hoe
ze dat doen. Mossen worden op veel plaatsen simpel
aan de kant gewerkt door die handige jongens van
vaatplanten, die kunnen het water van dieper weg halen
en hoger naar de zon reiken. Maar dat betekent ook
dat er plekken zijn waar ze niet uit de voeten kunnen
en daar groeien dan die mossen (of korstmossen, maar
dat is een ander verhaal). Schaduwrijke beekkantjes
zijn begroeid met bijvoorbeeld sterrenmos en bovenop
een bakstenen muurtje in de stad groeit zomaar muursterretje. Kaal droog zand in een zandverstuiving is een
goede plaats voor zandhaarmos. Deze soort maakt vaak
in het voorjaar ‘spatbekertjes’ waar waterdruppels van
regen in vallen en zo de mannelijke voorplantingscellen
versproeien naar vrouwtjes in de buurt. Die gele of rode
spatbekers worden vaak voor bloemetjes aangezien.

Cellen goed zichtbaar

			Mossen:
die willen we
van dichtbij zien!

Mossen zijn groene planten. In de cellen zitten de bladgroenkorrels die de fotosynthese uitvoeren, van koolzuurgas wordt in het zonlicht zuurstof gemaakt.
Het leuke van mossen is dat die cellen met een microscoop heel goed te zien zijn, omdat er een heel stevige

celwand is, een scheidslijn tussen de ene cel en de
aangrenzende cel. Bij sommige soorten mos zijn die
cellen met een loep zelfs goed te zien, zoals bij het algemene krulmos.

Mossencursus door Rudi Zielman
De mossencursus wordt gegeven door Rudi Zielman en
bestaat uit twee workshops en een excursie. Tijdens de
cursus krijgen deelnemers, in twee avonden, een beeld
van deze boeiende plantjes en leren de cursisten er een
aantal te herkennen. Daarvoor worden ook een loep en
een microscoop gebruikt. Tijdens een excursie op zaterdagochtend wordt het herkennen buiten geoefend. In
het voorjaar wordt de cursus vervolgd door een plaatselijk onderzoek onder leiding van Rudi Zielman naar het
voorkomen van mossen.
De mossencursus wordt mede mogelijk gemaakt door
het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en de KNNV
Ger van Zanen Vouchers.
Meer weten en zien?
Kijk ook op www.verspreidingsatlas.nl
en lees meer in artikelen van Rudi Zielman.

Tekst Rudi Zielman, foto’s Ron Poot, KNNV
Rare jongens die mossen, ouder dan de Romeinen en ze veroveren de hele wereld, zelfs Almelo.
Maar je moet ze wel leren zien en waarderen. Mossen zijn klein en het is best bijzonder om
te weten waarom. Voor het leren en zien van mossen is er in november de mossencursus waar
uitgelegd wordt waar je op kunt letten als je mossen op naam wilt brengen zodat je er meer
over kunt opzoeken.
Mossen zijn planten, maar ze hebben geen bloemen.
De meeste planten die we om ons heen zien, zijn ‘vaatplanten’. Dat wil zeggen dat ze vaten hebben.
Een waterleidingsysteem voor transport van voedingsstoffen en water door de hele plant, net zoals wij
mensen bloedvaten hebben door ons hele lijf, voor het
transport van water, zuurstof, voedingstoffen. En in die
vaten van bloemplanten (en varens) wordt vanuit de
wortel het water met opgeloste voedingstoffen actief
naar boven gepompt. Hierdoor kunnen de planten tientallen meter hoog worden, zoals onze populieren of de
mamoetboom. Dat kunnen mossen dus niet.
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Daarom zijn ze klein en moet ze water direct door de
blaadjes uit de omgeving opnemen. En mossen bloeien
niet, het zijn net als de paddenstoelen sporenplanten.
Het maken van bloemen en het maken van zaden met
vruchten er omheen in die bloemen, is evolutionair later
gebeurd dan het voortplanten via sporen. Mossen zijn
dus ‘oud’.

Mossen op bijzondere plaatsen
Omdat er dus geen waterleiding is, moeten alle
voedingsstoffen en water ook direct uit de omgeving
worden opgenomen. Dat heeft nogal wat consequenties
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Nieuw in de groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo

The good plant; het duurzame
kamerplanten- en bloemenboek
voor binnenshuis

Vleermuizen
(deel uit de serie Dierenfamilies)

Wonderwel; welkom in het huis van
de toekomst

Auteur: Margo Togni

Auteur: Margaret Dornfeld

Auteurs: Marlie Hollands en
Hans Wilschut

Wist u dat kamerplanten en bloemen heel slecht voor
het milieu kunnen zijn? In dit boek wordt dat pijnlijk
duidelijk. De teelt, vaak met veel gifgebruik, de verpakking, het vervoer en de verzorging zijn vaak beslist niet
duurzaam.
De schrijfster gaat op zoek naar bedrijven die milieuvriendelijk telen. Daarnaast beschrijft ze wat wij kunnen
doen om zo lang mogelijk van de bloemen en planten
te genieten en je zo min mogelijk milieubelastend bezig
bent. Welke potgrond kun je het beste gebruiken, hoe
bestrijd je ziekten en plagen, hoe stek je plantjes, welke
plant is makkelijk en welke moeilijk te verzorgen, hoe
hou je snijbloemen lang mooi? Al deze vragen en meer
worden behandeld. Het mooi geïllustreerde boek bevat
daarnaast creatieve tips, een adressenlijst van duurzame
telers en helemaal achterin staat een bloemen- en plantennamenlijst met foto’s.

Vogelveren; determineren van
veren van inheemse vogels
Auteur: Einhard Bezzel
Je vindt een vogelveer en vraagt je af van welke vogel die
veer afkomstig is. In dit handige boekje met natuurgetrouwe kleurenfoto’s van diverse veren van 60 vogelsoorten heeft u veel kans het antwoord te vinden.
De veren in dit boekje zijn op kleur gerangschikt.
Dat maakt het zoeken een stuk makkelijker. In de inleiding van dit boekje worden o.a. de soorten veren, de
bouw en de functie van die specifieke veren behandeld.
Achterin vindt u van alle 60 vogels een foto met een
korte beschrijving.

Vleermuizen zijn hele bijzondere dieren. Ze behoren tot
de zoogdieren, maar zijn de enige die kunnen vliegen.
Er zijn bijna duizend verschillende soorten vleermuizen.
Ze kunnen heel goed zien, maar zijn vooral actief in het
donker. Dan gebruiken ze hun echolocatie. Wat dit is en
nog veel meer interessante weetjes over het diertje vind
je in dit prachtige boek. De duidelijke, groot gedrukte
teksten worden afgewisseld door mooie grote foto’s.
Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.

Dit boek gaat over natuur en techniek achter alledaagse
dingen, zoals schoon drinkwater, riool, verwarming,
afvalverwerking en elektriciteit. Het woonhuis wordt als
uitgangspunt genomen. Kinderen zullen zich verbazen
over de natuurkrachten achter de voorzieningen in huis
en leren de uitvinders kennen aan wie we de voorzieningen te danken hebben. Het boek gaat uitgebreid in
op de nieuwe ontwikkelingen, duurzame uitvindingen
zoals zonnepanelen, waterpomp en biogas. Ook komen
dilemma’s aan bod, want soms heeft een ontwikkeling
of uitvinding ook een negatieve kant. Het boek bevat
leuke testjes die de kinderen kunnen doen. Een heel leuk
en interessant boek, met vele mooie illustraties. Geschikt
voor kinderen vanaf 10 jaar, voortgezet onderwijs en
zeker ook boeiend voor volwassenen.

Wecken & Inmaken
(uitgave van het tijdschrift
Landleven)
Wecken en inmaken worden steeds populairder. In de
tijd van de oogst kunnen we niet alles opeten en is het
handig de waardevolle gewassen en vruchten op een
goede manier te bewaren.
In deze special van ‘Landleven’ staan vele recepten en
tips om al dat lekkers in te maken, te wecken of te
drogen. Wederom een rijk geïllustreerde uitgave.
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bronstig is, op bruidsvlucht gaan om bevrucht te worden.
Ze vliegt daarvoor meerdere keren uit en zoekt naar
plaatsen waar darren zijn. De paring is hoog in de lucht,
zo’n 10 tot 40 meter in de lucht. Zo gauw de darren haar
bespeuren, zetten zij de achtervolging in. Als het een
dar lukt om haar te bevruchten, blijft zijn geslachtsdeel
achter in het lijf van de koningin en sterft hij. Teruggekomen bij de kast zorgen de werksters voor het verwijderen van het bevruchtingsteken. De koningin paart met
ongeveer 10 tot 14 darren. Een paringsritueel van een
koningin met een dar duurt niet meer dan vijf seconden.
Het sperma slaat zij op in haar spermatheek. Daarin kan
ze wel vijf miljoen zaadcellen opslaan! Zij kan van deze
eenmalige bevruchtingsperiode daarom gemiddeld vier
jaar eitjes leggen.

		 De koningin
in een bijenvolk

Zolang er een koningin in de kast is, heerst er harmonie
en rust. Zij produceert haar eigen unieke feromoon
waardoor het volk een eigen geur heeft. Een bij die de
kast wil betreden, wordt dan ook besnuffeld om vast
te stellen of deze tot het eigen volk behoort. Als de
koningin er niet meer is, en het volk moerloos wordt,
dan hoor je de bijen binnen korte tijd dan ook ‘huilen’
(onrustig en hoog gezoem). De bijen gaan direct
geschikte eitjes van de verdwenen koningin zoeken om
een nieuwe koningin van te maken (de zogenaamde
redcellen). Deze redcellen moeten het volk redden van de
ondergang.

Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Een honingbijenvolk heeft één koningin, ofwel moer genoemd. Zij is de moeder van het bijenvolk. De enige vrouw in het volk die eitjes legt en zo zorgt voor het voortbestaan van het volk.

Wanneer word je koningin
in een bijenvolk?
Een koningin ontstaat uit een bevrucht eitje dat door een
koningin is gelegd. De meeste bevruchte eitjes worden
werksters, geen koningin. Het geheim zit in het voedsel
dat de larve krijgt. Als de larve wordt gevoerd met
koninginnengelei, dan ontwikkelt de larve zich tot een
koningin. Dat kun je goed zien, want de cel waarin zij
groeit ziet er ook heel anders uit dan een cel waarin een
werkster groeit. Deze cel, de dop, lijkt een beetje op een
pinda. In deze pinda heeft de koningin genoeg ruimte
om zich te ontwikkelen, want ze is altijd een beetje
groter dan een werkster. Haar achterlijf is iets langer
vanwege haar legorgaan. En met dit speciale voedsel,
ook wel Royal Jelly genoemd, wordt ze een sterke dame
die wel een jaar of vier oud kan worden. Dit in tegenstelling tot de werksters: de zomerbij wordt ongeveer zes
weken oud en de winterbij zes maanden.
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Geboorte
Als er een koningin is geboren, dan laat ze zich horen
door te tuten. Dit geluid maakt ze door zich tegen
de raat te drukken. De nog ongeboren koninginnen
reageren hierop door te kwaken. Het klinkt als kwaken,
omdat ze nog in een gesloten cel zitten. De bijen horen
het geluid niet, maar voelen de trilling op de raat.
Dit is het moment voor de imker om de overige doppen
te breken om te voorkomen dat er een koningin met een
deel van het volk vertrekt. Hij/zij kan dan koninginnen
oogsten of als er mogelijk toch meer koninginnen in
de kast blijven, zal de sterkste koningin na een gevecht
overblijven.

Bevruchting
Een onbevruchte koningin kan wel eitjes leggen, maar
uit onbevruchte eitjes worden alleen darren, mannetjes,
geboren. Wil ze ook bevruchte eitjes kunnen leggen, dan
moet ze een dag of vijf na haar geboorte, wanneer ze
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In de kast

Koningin vinden?

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de
periode dat de koningin aanwezig mag zijn in de kast
mede afhangt van het aantal keren dat ze gepaard heeft
met een dar. Meer paringen zou een grotere acceptatie
van werksters opleveren en ze mag daardoor langer in de
kast blijven.
Tevens bleek dat de samenstelling van het feromoon zich
significant wijzigde. De paringsfrequentie speelt dus ook
een belangrijke rol bij deze wijziging, die een effect heeft
op de communicatie. En hoe groter de diversiteit aan
sperma des te beter het is voor het voortbestaan van de
soort.
Ruimtegebrek kan ook leiden tot vertrek (zwermen)
van een koningin, maar sommige moeren worden
vervangen door werksters en de oude koningin moet
dan gedwongen vertrekken. Dat noemen we een stille
moerwisseling.

Het is niet altijd nodig de koningin te vinden. Zie je eitjes,
dan weet je dat ze er is en dat is voldoende. Maar soms
wil je haar als imker toch vinden, bijvoorbeeld als je een
kunstzwerm wilt maken. Dan is het handig als je haar
hebt gemerkt. Daarvoor gebruik je bijvoorbeeld een
merkstift of een plaatje om op het rugschild te plakken.
Deze merkmiddelen hebben een kleur zodat je ook kunt
zien hoe oud ze is. En welke kleur je haar moet geven zit
verborgen in het volgende versje:

“Het wi
wilgenroosje groeit en bloeit”
Wit in de jaren eindigend op 1 en 6
Geel in de jaren eindigend op 2 en 7
Rood in de jaren eindigend op 3 en 8
Groen in de jaren eindigend op 4 en 9
Blauw in de jaren eindigend op 5 en 0
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Ontwerp
De ontwerptekening is gemaakt door Maarten van
Woerkom. De afstand van west (W) naar oost (O) is 6
meter. De uurstenen kunnen op verschillende manieren
worden gerealiseerd. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld
de hoekbalken van het paviljoen die over zijn gebruikt
worden. Dit zou een mooie verbinding kunnen maken
met het gebouw. Ook granieten stenen kunnen goed
dienen als uurstenen.
Het idee is om de uurstenen ongeveer 40 cm boven
het maaiveld uit te laten steken en ze een breedte en
lengte te geven van 30 cm. Een sierstratenmaker gaat
het geheel fraai bestraten, waardoor er een mooi pleintje
ontstaat.
Door drie punten, de plaats waar je staat op de datumplaat en twee brandpunten van de ellips, kun je een
cirkel maken. Je kunt aan de hand van die cirkels de
zonsopkomst en zonsondergang aflezen. Deze zogenaamde Lambertcirkels zie je niet veel bij dergelijke
zonnewijzers.

Maarten van Woerkom is een beschrijving met uitleg van
de zonnewijzer aan het maken, zodat deze gebruikt kan
worden voor onderwijs aan kinderen van basisscholen,
voortgezet onderwijs en natuurlijk ook aan volwassenen.

Plaats
Het Doepark raakt al aardig vol en een analemmatische zonnewijzer kan natuurlijk niet in de buurt van
bomen staan die schaduw werpen op de zonnewijzer.
Daarom heeft AstronA samen met Martin Mulder, die
een ontwerp van het park gemaakt heeft aan de hand
van de diverse wensen, een gebied bepaald waar de
zonnewijzer goed geplaatst kan gaan worden. Dat zal
iets (zuid)westelijk worden van het paviljoen: niet te dicht
op het doorgaande pad vanwege de bomen en ook niet
te westelijk vanwege de verdere plannen met betrekking
tot de inrichting van het park. Omdat de realisatie van de
zonnewijzer nog even gaat duren, heeft het bestuur van
de Stichting Natuurhus Almelo besloten om de exacte
plaats te bepalen nadat het park dit najaar verder is ingericht. We gaan het zien!
Meer weten? Kijk ook op www.astrona.nl.

Zonnewijzer
in het Doepark
Tekst: Edwin Sarink, AstronA, ontwerp: Maarten van Woerkom
Er komt een analemmatische zonnewijzer in het Doepark. Een wat….? Een analemmatische
zonnewijzer! Ana (van boven) lemma (opname): opname van boven.
Misschien ben je wel eens op vakantie in Frankrijk bij
Bourg-en-Bresse geweest. Daar ligt bij de kerk van Brou
de oudste analemmatische zonnewijzer die we kennen.
Hij stamt uit de 16e of 17e eeuw.
De uren van de zonnewijzer zijn horizontaal in een ellips
geplaatst en in het midden daarvan bevindt zich de
datumplaat. Door op de juiste plek op de datumplaat te
gaan staan, geeft jouw schaduw de juiste tijd aan. De
zonnewijzer geeft de zonnetijd aan. Door middel van een
berekening kun je de wettelijke tijd bepalen.

14

Educatie
De zonnewijzer is niet alleen een sieraad voor het park,
maar heeft vooral ook een educatief doel. Waar komt
de zon op en waar gaat hij onder? Waarom staat de zon
laag in de winter en hoog in de zomer? Waarom duurt
de dag lang in de zomer en kort in de winter?
Waarom is het bij ons warmer in de zomer en kouder in
de winter? Waarom zijn er dus seizoenen op aarde?
Al deze natuurverschijnselen zijn beeldend uit te leggen
met een analemmatische zonnewijzer in het Doepark.
Astronomie-educatie en natuureducatie hand in hand!
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Activiteiten
De zes verenigingen hebben samen een heel gevarieerd en breed activiteitenaanbod voor hun
leden (samen bijna 1.000) en belangstellend publiek.

Vanuit
de oude tuin
naar de nieuwe
Elizabeth Luitsz en Annelieke Huurneman, Groei & Bloei
De prachtige tuin bij het Tijdelijk Natuurhus, die jarenlang door trouwe vrijwilligers is onderhouden, verdient een vervolg. Een tuin waar je al in het vroege voorjaar kunt genieten van
onder andere prachtige primula’s en waar het nu, in de zomer, een waar lustoord is voor mens en
dier. Wat een heerlijke plek om nog even van te genieten.
Dit bracht ons op een idee. We willen één van de borders
die door Groei & Bloei worden beplant rondom het terras
van het Paviljoen in het Doepark, inrichten met planten
en heesters uit de tuin van het Tijdelijk Natuurhus.
Deze border noemen we ‘van oud naar nieuw’ en zal een
overgang vormen tussen de inheemse planten die nu al
te bewonderen zijn in het park en de 3 vaste plantenborders die wat beplanting betreft hopelijk een inspiratiebron zullen worden voor bezoekers van het park.

De komende herfst worden de borders gerealiseerd met
de aanplant van een keur aan vaste planten, heesters,
bomen en verwilderde bollen die het terras rond het
Paviljoen het hele jaar aantrekkelijk maken.
Al met al een uitdagende klus met een uitdagend resultaat. Gelukkig hebben al diverse enthousiaste vrijwilligers
hun hulp toegezegd. En wie weet levert het project
inspiratie voor een makkelijke tuin.

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

(Vertrek)adressen activiteitenkalender:
Natuurhus:
Beeklust:
Canisius:
Doe-park De Hagen:
Erve Peeze:
Fayersheide:
Korenmolen:
Krikkenhaar:
Meesterhuis:
NIVON-nus:
Noordikslaan:
NS-Station:
Ootmarsum:
Oude weverij:
De Pook:
Schelfhorst:
De Schouw:
Stadsboerderij Erve van Marle:
STEK :
Zwembad:

Hagenborgh 4, 7607 JT Almelo
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld, Almelo
Tegenover de Wok, Almelo
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Walstraat, Vriezenveen
Korenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71a, Almelo
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Ypeloschoolweg 2a, Enter. 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, Almelo. Ingang oostzijde (sporthal)
Kerkplein 3, Almelo
Mooie Vrouwenweg 45, Almelo
Natuurlokaal Almelo (voorheen ‘de Horst’) Deldensestraat 248, Almelo
Het Sportpark, Sluiskade NZ 126, Almelo

IVN - KNNV excursieprogramma
- Als de excursie per auto is, worden de deelnemers (ook de
automobilisten) vriendelijk verzocht zich aan te melden.
- Bij de dagexcursie lunchpakket en drinken meenemen.
- Houd te allen tijde rekening met het weer en de
weersverwachting.

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

16
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- Waar nodig: minimaal 24 uur van te voren aanmelden.
- Instappen? Carpoolen op basis van het delen van de
reiskosten.

Tip! De activiteitenkalender is uitneembaar, dus
bewaren aan het prikbord kan!
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Jaarvergadering en infoavond,

wo 22

Oogstfestival
Natuurfotografie
Bijen doemiddag voor kinderen 5-12 jaar
Natuuroudercursus
Bloemschikdemonstratie door Anneke Dekker
Nacht van de nacht

Activiteit
Natuurfotografie
Mossencursus theorie door Rudi Zielman

zo 10
ma 11
wo 20
ma 25
wo 27
za 30

Datum
ma 1
wo 3

Natuurhus

De Schouw/Natuurhus

Natuurhus

Erve Peeze

Natuurhus

Doepark de Hagen

Trimbaan Nijreesbos

Scharrelkids 10-12 jaar Vogelexcursie
Kindersterrenkijkavond
Natuuroudercursus
Info avond, planten combineren door

zo 14
do 18
ma 22
wo 24

20.00-22.00

19.30-22.00

18.30-20.00

10.00-12.30

10.00-12.30

Activiteit
Natuurfotografie
Scharrelkids 4-6 jaar Warme truiendag
Scharrelkids 7-9 jaar Uilenballen pluizen
Scharrelkids 10-12 jaar Uilenballen pluizen
Kerstworkshop
Eindejaarswandeling voor leden

Datum
ma 11
zo 12
zo 12
zo 12
za 8 of 15
zo 19

volgt

volgt

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

19.30-21.30

Tijd

Modeste Herwig		

Scharrelkids 7-9 jaar Duurzaam leven

zo 14

Scharrelkids 4-6 jaar Wat een troep die Plastic Soep 10.00-12.30

volgt

volgt

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Plaats/vertrek

AstronA

niet nodig

KNNV

Vereniging

www.ivn.nl/afdeling/almelo

www.almelo.groei.nl

IVN

Groei & Bloei

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Ron Poot via ron.poot@me.com

Aanmelding

Groei & Bloei

natuurouders.almelo@gmail.com IVN

www.astrona.nl

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

DECEMBER 2021

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

IVN/KNNV

zo 14

Natuurhus

of 0546 47 37 38		

19.30

				

Mossencursus theorie

windtalmelo@outlook.com

IVN/KNNV

wo 17

Nog niet bekend

of 0546 47 37 38		

10.00-12.00

				

Mossencursus praktijk

windtalmelo@outlook.com

IVN/KNNV

KNNV

Vereniging

za 6

windtalmelo@outlook.com

Ron Poot via ron.poot@me.com

Aanmelding

of 0546 47 37 38		

Natuurhus

Groei & Bloei

leden € 1, niet-leden € 3

gratis

gratis

gratis

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

gratis

gratis

gratis

Kosten

gratis

gratis

€5

gratis

Kosten

volgt

volgt

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

Kosten

leden € 1, niet-leden € 3

gratis

€2

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

KNNV leden € 10 korting

€ 25 voor de hele cursus

KNNV leden € 10 korting

€ 25 voor de hele cursus

KNNV leden € 10 korting

€ 25 voor de hele cursus

gratis

Kosten

nvdnnatuurhusalmelo@gmail.com alle verenigingen volgt		

niet nodig

				

19.30-21.30

Natuurhus

Plaats/vertrek

Iemenschoer

KNNV

SNA

natuurouders.almelo@gmail.com IVN

iemenschoeralmelo@gmail.com

Ron Poot via ron.poot@me.com

info@iemenschoeralmelo.nl

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

NOVEMBER 2021
19.30-21.30

Tijd

19.30

20.00-22.00

19.30-22.00

13.30-16.00

19.30-21.30

13.00-17.00

10.00-12.30

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Scharrelkids 10-12 jaar Paddenstoelenexcursie

STEK

Natuurhus

zo 10

10.00-12.30

10.00-12.30

Scharrelkids 7-9 jaar Bomen ontdekken

Laura Brummelhuis, 06 30 52 03 22 IVN/KNNV

Groei & Bloei

zo 10

Trimbaan Nijreesbos

Niet nodig

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

14.00-16.00

Beeklust

IVN

Vereniging

natuurouders.almelo@gmail.com IVN

www.ivn.nl/afdeling/almelo

Aanmelding

Scharrelkids 4-6 jaar Herfst/paddenstoelen

Paddenstoelen excursie voor publiek

za 9

10.00-10.15

Natuurhus

Natuurhus

Plaats/vertrek

Iemenschoer

IVN

AstronA

Groei & Bloei

Vereniging

zo 10

Plantenruil

za 9

19.30-22.00

info@iemenschoeralmelo.nl

www.ivn.nl/afdeling/almelo

www.astrona.nl

niet nodig

Aanmelding

OKTOBER 2021

Beeklustpark

Volgt

volgt

De Schouw

Plaats/vertrek

laura.brummelhuis@gmail.com

Natuuroudercursus

ma 4

10.30-16.00

Tijd

‘s middags

volgt

20.00-22.00

19.15-22.00

Tijd

				

IVN Ledendag

za 2

Dierendag

wo 29

Activiteit

Burendag

zo 26

Datum

Sterrenkijkavond

zo 26

vaste planten in de praktijk (Cor Bras)

Activiteit

Datum

SEPTEMBER 2021

Bijt je eens vast
in een kluifzwam
Ron Poot, KNNV
Voor een paddenstoel zien ze er wat vreemd uit. Met hun geplooide steel en hoed lijken
kluifzwammen inderdaad wel op een afgekloven bot van de hond.
Vroeg in de herfst kun je ze het vaakst tegenkomen.
Vooral de witte en de zwarte kluifzwam zijn vrij
algemeen. Juist deze twee zijn het gemakkelijkst te
herkennen, omdat ze het meest op een kluif lijken. Het
kleurverschil is meestal heel duidelijk, hoewel er ook wel
eens erg licht gekleurde zwarte kluifzwammen gevonden
worden. En witte kluifzwammen kunnen op hun beurt
best grauw uitvallen. Dan ligt verwarring op de loer en
is het even opletten geblazen: bij de zwarte kluifzwam is
de hoed (deels) vergroeid met de steel, bij de witte nooit.

Hoe zit het met het kluiven, is dat aan te raden bij
deze paddenstoelen? Volgens veel boekjes zijn beide
soorten eetbaar. Toch zijn er argumenten om er maar
niet aan te beginnen. Allereerst zijn er nog meer soorten
kluifzwammen, minder algemeen, maar wel giftiger.
Daarbij komt dat uit recent onderzoek blijkt dat de witte
en zwarte kluifzwammen dopamine-achtige stoffen
bevatten, die je beter niet binnen kunt krijgen. Het is dus
veiliger om het kluiven te beperken tot een karbonade of
een portie spareribs.

Met wat tegenlicht is de witte kluifzwam doorschijnend
en leuk om te fotograferen. Als er geen zonlicht voorhanden is, kun je nog altijd een trucje toepassen door er
een ledlampje achter te leggen, zoals op de bijgaande
foto.

In Engeland vinden ze deze soorten overigens niet op
kluifjes lijken, maar meer op een zadel. Daar heet de
witte kluifzwam ´white saddle´ of ´elfin saddle´.

20

Natuurhus Almelo | September 2021

Natuurhus Almelo | September 2021

21

Na de broedtijd worden de groepen steeds groter en
zoeken ze gezamenlijk een slaapplek. De spreeuwen
die bij ons hebben gebroed vertrekken naar het
zuiden, meestal naar Frankrijk. In de herfst komen de
spreeuwen uit vooral Noord-Europa massaal onze kant
op. Zodoende vindt er in deze periode van het jaar een
grote verhuizing plaats. Er zijn dan wel zo’n 30 miljoen
spreeuwen door en over ons land aan het trekken, bizar
veel dus. Bijzonder om te bedenken dat er dan veel meer
spreeuwen dan mensen in Nederland zijn.

Spreeuwenzwermen

Heeft u
		
het al gezien?
				

De vliegshow van de spreeuwen!
Truus Hoesseler, IVN Almelo

Elke herfst kijk ik weer met verbazing naar de steeds groter wordende zwerm spreeuwen die aan
het begin van de avond hun indrukwekkende vliegkunsten vertonen dichtbij waar ik woon, bij
de Leemslagenplas in Almelo. Hoe doen ze dit zonder tegen elkaar aan te botsen en waarom?
Hoog tijd om wat meer over deze vogels en hun bijzondere gedrag te weten te komen.

De spreeuw wordt vaak verward met de merel. Ze lijken
inderdaad veel op een mannetjesmerel, maar toch zijn
er duidelijke verschillen. De spreeuw is ook zwart, maar
heeft een hele mooie paars, groen en blauwe glans over
zijn verenkleed. In de winter heeft hij opvallende witte
spikkels. Die slijten er langzaam af. De snavel lijkt ook
veel op die van de merel, maar de kleur is bij de spreeuw
in het broedseizoen geel en daarbuiten zwartgrijs. De
snavel van de mannetjesmerel is oranje van kleur.
Er is heel weinig verschil in verenpak tussen een mannetjes- en vrouwtjesspreeuw. De jonge spreeuwen hebben
tot in september een bruin, onopvallend verenkleed.
Tijdens het eten zoeken op de grond, kun je heel goed
het verschil tussen spreeuwen en merels zien. Spreeuwen
lopen en merels hupsen (met twee pootjes tegelijk dus).
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Spreeuwen zijn één van de meest voorkomende broedvogels van Nederland. Toch zijn hun aantallen enorm afgenomen de laatste 30 jaar, zeker wel met 40%. Dit komt
door de verdroging van het platteland en de verschraling
van het bodemleven. Ze lusten graag insecten, vooral
emelten. Veel jongen gaan dood, doordat de ouders
niet genoeg insecten vinden. In de herfst en winter eten
spreeuwen ook veel bessen en fruit. De nestgelegenheid is veel minder geworden, doordat huizen beter
geïsoleerd zijn. Hierdoor kunnen ze niet meer onder de
dakpannen kruipen.

Spreeuwenvolksverhuizing
In het broedseizoen vormen spreeuwen kleine groepjes.
Spreeuwen zijn druktemakers, je hoort ze altijd kwetteren. Het zijn hele sociale vogels. Ze trekken elkaar
enorm aan, zitten graag bij elkaar.
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Overdag zwerven de spreeuwen in kleinere groepjes
wat rond in steden en op het platteland om voedsel
te bemachtigen. Tegen de avond zoeken ze steeds
meer elkaars gezelschap en kunnen de groepen gigantisch groot worden. Zo’n groep kan wel uit duizenden
spreeuwen bestaan. Wat er dan gebeurt, is heel
bijzonder. Ze zwieren als één geheel door de lucht en
verplaatsen zich dan steeds meer richting slaapplaats.
Die slaapplek kan een groep bomen zijn, een hoog
gebouw of een rietkraag langs een kanaal (zoals bij ons).
Ze blijven zo’n 20 minuten in formatie vliegen. Ze botsen
niet omdat ze allemaal dezelfde richting op vliegen en
ook allemaal even snel vliegen, 36 km per uur. Als het
bijna donker is, laten ze zich massaal uit de lucht vallen
op hun slaapplaats. De volgende ochtend vertrekken ze
weer in kleinere groepen totdat ze ‘s avonds elkaar weer
gaan opzoeken. De spreeuwen gebruiken vaak jarenlang
dezelfde slaapplaats.

Toch lijkt mij dat niet echt de reden. Heel veel soorten
vogels vliegen in groepen, maar vertonen niet het
zwermgedrag. Ook de onderzoekers denken dat er meer
factoren een rol spelen, maar voorlopig is het bijzondere
gedrag van de spreeuwen grotendeels een mysterie.

Bijzondere weetjes
De spreeuw kwam in 1266 al voor in Nederland. De
spreeuw is een goede imitator. Ze kunnen geluiden van
andere dieren heel goed nabootsen. Vooral de buizerd,
specht, kip en de kikker zijn favoriet. Daarnaast imiteert
hij het geluid van onder andere een telefoon, alarm of
sirene. Het mannetje heeft wel 70 verschillende geluiden
in zijn repertoire. De imitaties leert hij zich aan, ze zijn
dus niet aangeboren. De spreeuw zingt trouwens ook
altijd met gespreide vleugels.
Als de spreeuwen op hun slaapplek zijn, wisselen ze heel
veel informatie uit. Zo geven ze aan elkaar door waar ze
een goede voederplek hebben gevonden. De volgende
dag gaan de spreeuwen die de vorige dag weinig eten
vonden naar die plek.

Sociaal gedrag
Charlotte Hemelrijk van de Rijksuniversiteit Groningen
heeft veel onderzoek gedaan. Het is volgens haar een
heel sociaal gebeuren. Spreeuwen zoeken elkaar graag
op, ze willen allemaal dezelfde kant op vliegen, maar dan
wel zonder te botsen. Daarom vliegen ze allemaal even
snel. Er wordt niet versneld en niet afgeremd. Er is geen
leider die aangeeft wanneer er gedraaid moet worden.
Ze hellen iets voorover, waarschijnlijk door een windvlaag of doordat de voorsten zien dat ze hun slaapplek
voorbij vliegen en de hele groep gaat mee. Elke vogel let
uitsluitend op zeven vogels om hem heen, daar reageert
hij op. Zo krijg je een soort wave. Door het omdraaien
van de voorste vogels en het nog even doorvliegen van
de achtersten, zie je een verdikking in de zwerm en krijg
je hele bijzondere vormen. Als de groep heel groot is,
dwalen soms groepjes af, maar ze sluiten zich meestal
snel weer aan bij de grote groep.
Naast de sociale reden van hun gedrag vond ik nog
andere redenen; het is veiliger om samen te vliegen. Een
roofvogel raakt mogelijk in de war van zoveel vogels,
waardoor hij geen enkele vogel pakt en de vogels wijzen
elkaar zodoende de weg naar een geschikte slaapplaats.

Spreeuwen gaan meestal elke avond op dezelfde tak,
rietstengel of andere plek zitten als ze gaan slapen. Hoe
ze die vinden, is een raadsel. In 1949 belandde een grote
groep spreeuwen op één van de wijzers van de Big Ben
in Londen, waardoor de beroemde klok stil ging staan.
Twee mooie filmpjes van spreeuwenzwermen:
- www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5024081/
zelden-zo-te-zien-ballet-van-duizenden-spreeuwenboven-fries-dorp
- www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5217236/
spreeuwen-geven-betoverende-vliegshow-boven-alpen-aan-den-rijn
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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.

Herfst en
paddenstoelen
We zoeken naar plekjes waar kabouters of elfjes zich
thuis zouden voelen. Welke paddenstoelen zijn er en
kunnen we ze vinden?
Datum: Zondag 10 oktober
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus - Paviljoen

Linda Groenewoud, Florinda te Riele,
Yvonne Kuiphuis, IVN Almelo

Bomen
ontdekken

Paddenstoelenexcursie
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

Wat een troep
die Plastic Soep
Wat wordt er bedoeld met Plastic Soep? Dat smaakt
toch niet lekker? Wat weet jij al over Plastic Soep en hoe
kunnen we de natuur hierbij helpen?
Datum: Zondag 14 november
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus - Paviljoen

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

Hoe duurzaam
leef jij?
Om lang te kunnen genieten van onze mooie natuur, is
het ook belangrijk dat we er bewust mee omgaan. Wat
we eten en drinken, wat voor vervoer we gebruiken en
wat we in de winkels kopen, heeft allemaal invloed
hierop. We gaan praten over duurzaamheid en hoe we
hieraan kunnen bijdragen.
Bij droog weer gaan we erop uit en gaan we zwerfafval
verzamelen. Bij minder goed weer gaan we binnen aan
de slag met recyclen!
Datum: Zondag 14 november
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus - Paviljoen
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Vogelexcursie
Kristalbad

Uilenballen
pluizen

Het Kristalbad is een gebied dat regenwater opvangt
(retentiegebied) en heel veel watervogels 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 determineren we de vogels in het nieuwe
Natuurhus-paviljoen met de app van
www.waarneming.nl.

Uilen zijn nachtdieren waardoor we ze niet snel te zien
krijgen. Maar in de zomer kun je ze ’s nachts geregeld
horen roepen. Waar leven uilen eigenlijk? En hoe vangen
ze hun prooien?

Datum: Zondag 14 november
Tijd: 09.30 - 12.30 uur
(voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus - Paviljoen

Wie goed speurt kan in het bos of op de zolder van
boerenschuren uilenballen vinden. Wat uilenballen
zijn en hoe ze van binnen eruit zien, gaan we samen
ontdekken! En we krijgen bezoek van iemand die vaker
een uil in het oog heeft gekeken!
Datum: Zondag 12 december
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus - Paviljoen

Uilenballen
pluizen
Warme truien
dag
Kleed je warm aan. We gaan voelen hoe koud het buiten
is. Hoe krijgen wij het warm? En hoe doen dieren dat?

We komen veel te weten over het leven van een uil als
we de braakballen die ze uitspugen gaan uitpluizen en
onderzoeken met de hulp van zoekkaarten, loepjes en
microscoop. Daarna kan diegene die dat wil er een leuk
schilderijtje mee maken.
Datum: Zondag 12 december
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
Locatie: Nieuwe Natuurhus - Paviljoen

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

Oktober 2021:
				

de maand, het jaar van de grote ommekeer?
Truus Hoesseler, IVN Almelo

Dat het slecht gaat met de biodiversiteit, heeft u vast gehoord. Er gaat meer en sneller natuur
verloren dan ooit. In een razend tempo sterven duizenden plant- en diersoorten uit. Wetenschappers over de hele wereld slaan alarm. Sinds 1970 is 68% van de vissen, vogels, zoogdieren,
amfibieën en reptielen verdwenen. De biodiversiteitscrisis gaat ons allemaal aan. Het gaat over
de toekomst van de kinderen, de toekomst van de aarde.
Biodiversiteitsverlies is minstens zo gevaarlijk voor het
voortbestaan als de klimaatcrisis. Verkeerd landbouwbeleid, ontbossing en vervuiling zijn de oorzaak van deze
rampzalige ontwikkeling.

VN-conventie biodiversiteit (COP15)
Deze conferentie vindt plaats in Kunming, China, van
10 t/m 24 oktober 2021. Hier worden de wereldwijde
natuurdoelen voor de komende 10 jaar vastgesteld. Een
groep van 50 landen steunt een plan dat beoogt dat
in 2030 minimaal 30% van al het land en de oceanen
beschermd natuurgebied zijn geworden. Daarnaast
moet de ecologische landbouw, de verduurzaming van
de voedselproductie, het verruimen van fondsen voor
natuurbescherming en het ophelderen van de verbanden
tussen natuurverwoesting en infectieziekten zoals corona
bij mens en dier volop aandacht krijgen. In een verklaring
roepen 23 oud-ministers van buitenlandse zaken op dit
plan te steunen.
De belangrijkste vraag is of de wereldleiders het lef
hebben om bindende afspraken te maken. Van de vrijwillige doelstellingen van de vorige top, 10 jaar geleden,
is geen enkel doel volledig behaald en van de meeste
doelen is helemaal niets terecht gekomen.
Het is te vrijblijvend. Naast de bescherming van natuurgebieden want daar alléén komen we er niet mee
moeten klimaatverandering, overexploitatie en vervuiling
drastisch worden aangepakt. We moeten van roofbouw
naar opbouw!

Hoe gaat het in Nederland
Als we naar ons land kijken, één van de dichtstbevolkte
landen ter wereld, is het ook hier slecht gesteld met de
biodiversiteit. Door de intensieve landbouw, de verstedelijking, vervuiling en overbevissing hebben wij minder
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natuur en is de kwaliteit van onze natuur ook slechter
dan die van de meeste landen van de EU. Alleen België
en Malta doen het nog slechter. Stof tot nadenken dus,
ook voor ons. We moeten stoppen met het streven naar
economische groei, stoppen met onze consumptiedrift
en stoppen met de traditionele landbouw en veehouderij. Biologische boeren verdienen veel meer steun van
de overheid.
Ik zag in het programma Zembla dat de banken nog
steeds vaak weigeren boeren te helpen die willen overstappen naar biologische landbouw en dat de overheid
nog steeds gelooft in de ecologische praatjes van de
kunstmest- en landbouwbestrijdingsmiddelenproducenten. Zij blijven aandringen op nieuwe onderzoeken,
twijfel zaaien over de gevolgen van het gebruik van hun
producten, terwijl allang door vele deskundigen bewezen
is hoe slecht deze middelen zijn voor de natuur (dus ook
voor ons).

De mens vormt slechts 0,01%
van het leven op aarde
Het kan toch niet waar zijn dat wij de rest van de
levensvormen (en daarmee ook ons zelf) vernietigen!
Aan het eind van dit jaar, in november, is de klimaattop
in Glasgow. Laten we hopen dat de regeringsleiders
bij beide belangrijke conferenties de enige juiste afslag
nemen en het leven op aarde daarmee beschermen.
Ook wij kunnen iets doen ter verbetering van de biodiversiteit en behoud van de natuur. We hoeven niet zoveel
te kopen als we doen, we kunnen letten op plastic- en
gifgebruik, biologisch geteelde producten kopen, onze
tuin vergroenen, anderen bewust proberen te maken etc,
etc. Als we allemaal ons steentje bijdragen, zorgen we
voor een sterk signaal naar onze regeringen om te kiezen
voor een leefbare toekomst!
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<< Barnsteenslak, Almelo

Zonnestraal

Natuurwandeling
Anke Heij, IVN Almelo
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.

Het gesprek van de knoflookpad
In het Vechtdal, tegen de avondschemering, lopen we
met zijn tweeën over een zandpad. Mijn metgezel met
een werphengel met een onderwatermicrofoon in plaats
van een haak. Een luisterhengel met een koptelefoon.
We klimmen een hek over en staan dan naast een
poeltje. We zijn hier met een doel. Knoflookpadden
tellen, in voortplantingstijd. Knoflookpadden leven op
land, ze graven zich in in zand. Maar als het weer tijd is
voor nageslacht, ontmoeten ze elkaar onder water.
De zon gaat langzaam onder. Mijn metgezel hengelt en
luistert. Als de eerste knoflookpad zich laat horen met
zachte klok-klokgeluidjes, is er blijdschap. Zo gaan we
van poel naar poel. In het donker, door de graslanden,
met de sterren boven ons hoofd. In één van de poelen is
het feest. De ene na de andere knoflookpad is hoorbaar.
Elk met hun eigen klank en ritme. De bas. De alt. En het
onderwatergesprek. De ene knoflookpad beantwoordt
het geluid van de andere. Terwijl ik luister, voel ik me
een ontdekkingsreiziger. Op de rand van een andere,
onbekende wereld. Met gespreksflarden in een taal, die
ik hoor, maar niet versta.
Bij de laatste poel waar we luisteren, is de sfeer magisch.
De witte bloemen van de waterviolier en de waterranonkel lichten op in het licht van de sterren en onze
hoofdlampjes. De watermunt laat haar geur zweven.
Onder water gaan de gesprekken verder. Als mijn
metgezel en ik huiswaarts gaan, zweven de herinneringen aan 37 knoflookpadden met me mee.
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Het is broeierig buiten. Warm en klam. Het regende
net en de zon laat de vers gevallen regen verdampen.
Ik loop een rondje vlakbij huis. Ik loop langzaam. Sta af
en toe stil en kijk. Langs het spoor is een berm. Met een
asfaltpad. Op het pad is er alle ruimte voor naaktrecreatie. De ene naaktslak na de andere laat zich op het pad
zien. Een slijmspoor trekkend. Een regenworm etend of
kauwend op plantenresten. Een uitdaging om tussen de
naaktslakken door te lopen zonder ze te verwonden of
plat te lopen. Stap voor stap.
Ineens zie ik een slak die anders is dan alle andere.
Het heeft een huisje op de rug, dat oplicht in de zon.

Een prachtige bruine kleur. Een gedraaid huisje. Barnsteenslakken zijn tweeslachtig. Bij de paring gedragen
ze zich als mannetje of vrouwtje. Doen wat de situatie
vraagt. Eitjes worden in kleine pakketjes afgezet tussen
planten en mos of in vochtige aarde, meestal langs de
waterkant.
Ik geniet na. Een zonnestraal die de slak in alle schoonheid laat zien. Voorzichtig loop ik verder, totdat de
laatste naaktrecreanten uit zicht zijn.
Meer weten? Of aanmelden voor een wandeling?
Dat kan via anke@ankesnatuur.nl.
Het maximum aantal deelnemers is 15.
We houden rekening met de coronamaatregelen.

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Scheurwerk
Op de campingtafel ligt een stukje ham. Net als ik het
weg wil gooien, komt er een wesp aangezoemd. Hoewel
de ham net zo groot is als de wesp zelf, weerhoudt haar
(hem?) dat er niet van met haar sterke kaken stukjes af
te scheuren. Elk los stukje vliegt ze weg, naar een nest
dat ik niet kan zien. Net zolang totdat de wesp mijn
campingtafel leeg gegeten heeft.
Wespen zijn krachtpatsers en scheurwonders.
In mijn gedachten verschijnt een filmpje. Ik zie mezelf
met mijn kaken iets aan stukjes scheuren dat net zo
groot is als ikzelf. Een potsierlijk gezicht. Maar ik ben
liever lui dan moe en laat het scheurwerk graag aan
wespen over.

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

Wesp op stukje ham
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In gesprek met …
		
Elise Reimink
				

Wereldreiziger die thuiskwam bij het IVN
Jenny van Dorsten, IVN Almelo

Veel kandidaten stonden te popelen om deel te nemen
aan de natuuroudercursus. Daar kunnen overigens,
wanneer die doorgaat, nog mensen bij. Haar tweede
project was het organiseren van een studiedag in samenwerking met het Zone.college, waar studenten kennis
konden maken met Natuurlokaal Stek, waar ook de
Scharrelkids zich vaak ophouden.
Ondertussen bleef Elise zoeken naar een baan in lijn met
haar studie. Die vond ze bij de gemeente Losser, waar
ze sinds januari 32 uur werkt als adviseur ruimtelijke
ordening. Meer kon ook, maar ze wilde door bij het IVN,
waar een deel van haar hart ligt: kinderen en de natuur.

Uiteindelijk wil ze een functie waarin alles samenkomt
wat haar tot nu toe heeft bezig gehouden: klimaatadaptatie, het verduurzamen van een stad, vergroening en
biodiversiteit. Daarin speelt natuureducatie vanzelfsprekend een rol.
Ook heeft Elise zich bezig gehouden met het organiseren
van het ‘Fête de la Nature’ in Almelo, een natuurfestival
voor families met kinderen dat in heel Nederland plaats
zal vinden.
Hier in Almelo werd het gevierd bij Natuurlokaal Stek
(vroeger ‘de Horst’) op zondag 5 september.

Astronaut en profvoetballer passeerden de revue als beroepskeuze in een werkstuk over wat je
wilt worden van leerlingen in groep acht van de basisschool. Elise Reimink schreef ‘boswachter’
op. Ze was graag en veel buiten: hutten bouwen, scouting, haalde haar duikbrevet op haar
twaalfde (fan van ‘de kleine zeemeermin’). Dat ze iets met de natuur wilde doen was toen al
helder. En werken in een ‘goede doelen-organisatie’, want de wens was om iets te doen wat de
wereld beter maakte. Het duurde bijna twaalf jaar voordat ze op de advertentie van het IVN
stuitte, waarin beide wensen samen kwamen. Ze is nu de tweede educatieve medewerker van
het IVN.
in de boeken op de Havo. Elke dag van Goor naar
Almelo. ’s Zomers op de fiets, ’s winters met de trein.
Saxion in Deventer volgde met de studie Ruimtelijke
Ordening en Planologie. Haar afstudeerthema? Klimaatadaptatie.
Vanaf haar zestiende, en ook nu nog, werkt Elise elke
zomer, via een buitenland stage, met kinderen in een
klimbos in Zweden. Elise was 21 toen ze de wijde wereld
introk en naar Australië vloog. Ze deed daar veel vrijwilligerswerk, werkte in een cactustuin, trainde polopaarden,
was gastvrouw op een boot bij het Great Barrier Reef,
zorgde voor koffie, thee en beddengoed. Ze deed alles
wat er gedaan moest worden in ruil voor gratis duiken
daar. Achttien keer dook ze bij het Great Barrier Reef,
een ongelooflijke ervaring.

Padden
veilig overgezet in 2021
Wiepke van de Vliet, IVN

Na een jaar stak ze over naar Azië. Ze was in Thailand
toen na een half jaar corona de kop opstak. Bosjes
mensen vlogen terug naar Nederland. Zij ook. Ze had
het eigenaardige gevoel wereldburger te zijn zonder
thuis. Tijd om naar huis te gaan. Zoveel gedaan, gezien,
meegemaakt. Ze was voldaan.

Op haar twaalfde begon ze in de eerste lichting van het
Groene Lyceum, dat nu Zone.college heet. Een zesjarige
opleiding waarmee je kunt doorstromen naar het HBO.
Veel in de praktijk. Het sprak haar meer aan dan werken
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In Nederland moest er wèl brood op de plank komen.
Direct op kantoor wilde ze niet en dus werd ze
outdoor-instructeur bij het klimbos bij de Rutbeek.
Werken met kinderen. En toen kwam het IVN in beeld.
Ze begon met de contacten met de basisscholen en de
kinderopvang, net voordat Corona ernstig roet in het
eten gooide. Ze wist toch 80% van alle scholen te benaderen, zelfs toen ouders er niet meer binnen mochten.
Later ging dat online, zoals met Zoom.
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In het voorjaar zijn in het Nijreesbos weer zo’n 400 padden overgezet. Het was in januari erg
warm weer. Dus heel veel padden ontwaakten al vroeg uit hun winterslaap en gingen ’s nachts
weer op weg naar de waterplassen van de Doorbraak om daar te paren en eieren af te zetten.
Zoals elk jaar moeten ze daarbij de Oude Deldensestraat oversteken. Alle 15 vrijwillige padden
overzetters hebben ’s avonds de padden, overstekende kikkers en salamanders in emmers verzameld en naar de overkant van de weg gebracht.
Er is dit jaar (bij ’t Maatveld) voor het eerst langs de weg
gewerkt met demontabele schermen en ingegraven
emmers. Dit konden we aanschaffen dankzij een subsidie
van gemeente Almelo. Op deze plek lopen de padden
langs de schermen en vallen vervolgens in de ingegraven emmers, die elke dag worden geleegd. Ook deze
padden werden vervolgens naar de overkant van de weg
gebracht. Bij het aanbrengen van de schermen zorgde de

heer Wispels belangeloos voor koffie en krentenwegge.
Verder was het opvallend dat er dit jaar minder dode
padden zijn gevonden. Dat kwam zeer waarschijnlijk
doordat er minder autoverkeer was vanwege de coronamaatregelen.
Helpen bij de paddentrek? We zoeken nog vrijwilligers.
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Heb je ze gekocht maar kom je nog niet meteen aan
planten toe? Bewaar ze dan vorstvrij, droog en donker.
Zijn ze in plastic verpakt, maak dan wat gaatjes in het
plastic.

Elk jaar meer
Het makkelijkste zijn verwilderingsbollen, zoals krokus,
sneeuwklokjes en boshyacinten. Dat zijn winterharde
bollen die ieder jaar terugkomen en, nog mooier, ook
een steeds groter tapijtje vormen. Plant deze bollen
op een plek waar je niet het risico loopt ze weer op te
graven. Bijvoorbeeld rondom boomspiegels (het stuk
grond rondom de stam van een boom dat in de ideale
situatie minstens zo groot is als de kruin van de boom),
onder bladverliezende struiken, in je gazon of tussen
lage bodembedekkers. Het voordeel daarvan is dat,
als de bollen zijn uitgebloeid, de vaste plant net mooi
uitloopt en het lelijke loof mooi uit het zicht haalt.

Wow-factor

Groen
in de buurt
Miriam ten Velde en Frank van Marle, Groene Loper Almelo
De Groene Loper helpt initiatieven om te vergroenen. Dit is zeer van belang, want ook afgelopen
zomer zorgde de klimaatverandering voor veel regenwater in Limburg en omliggende gebieden
in Duitsland en België. De gevolgen waren verschrikkelijk. Laten we Almelo klimaatbestendiger
maken, zodat de kans kleiner wordt dat ons dat overkomt. Klimaat en biodiversiteit zijn nauw
met elkaar verbonden, dus laten we er met elkaar aan werken. Dit gebeurt al op diverse plekken
in en rondom de stad, maar het kan overal, ook in uw eigen tuin of balkon en in de openbare
ruimte.
Zo worden op zaterdag 25 september 2021 tijdens
Burendag met subsidie van het Oranjefonds diverse
buurten vergroend. Denk hierbij aan boomspiegels,
stokrozen, bloembollen, geveltuinen, bankjes, een
buurttuin, insectenhotel of fruitstruiken. En tijdens de
natuurwerkdag op 6 november 2021 worden op tal
van plekken met subsidie struiken voor dieren geplant.
En ook is er komend najaar een subsidieregeling voor
bomen.
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Nu al de lente in je bol
Het wordt steeds kaler buiten. Maar als je nu even je
handen uit de mouwen steekt en bloembollen plant,
dan kan je in januari, februari alweer van de eerste
schuchtere bloemen kiezen. Sneeuwklokjes en krokussen
bijvoorbeeld. Niet alleen leuk voor jezelf, maar ook voor
de eerste insecten die dan weer rondvliegen en voedsel
zoeken. Voorjaarsbloeiende bollen kun je nog tot en met
half december planten, maar hoe eerder hoe liever.
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Welke soort je kiest, hangt af van je smaak maar vooral
van de grondsoort en de hoeveelheid zon. Op internet
vind je handige tools om een goede keus te maken. Het
is verleidelijk om van alles wat te kopen, maar je krijgt
een echte wow-factor als je je keuze beperkt en voor
grote groepen gaat.
Verwijder onkruid voor je gaat planten. Krab de bovenlaag los en voeg eventueel wat plantaardig materiaal
toe als bladaarde of compost. Meng lekker door elkaar
met de bestaande grond. Voeg eventueel wat kalk (liefst
maerl) toe, een handje per vierkante meter is genoeg.

Wegmoffelen
Als de bloei van de bollen is gedaan, is de verleiding
groot het afstervende loof af te knippen. Dat is geen
goed idee: de voedingsstoffen uit het blad moeten terug
in de bol om deze sterk een nieuw seizoen in te laten
gaan. Moffel het gewoon een beetje tussen de vaste
planten, of leg er een knoop in. Wacht voor bollen in het
gazon zes weken na de bloei voor je maait.
Is het echt nog bar koud als de sneeuwklokjes bloeien?
Graaf dan een klein polletje uit en zet het in een mooi
schaaltje voor je raam. Lieflijker wordt het niet. En na de
bloei zet je het zo weer op een andere plek terug in de
tuin.
Wilt u ook mee doen (volgend jaar)? Kijk op
www.natuurhusalmelo/groeneloper/meedoen.
Natuurhus Almelo | September 2021
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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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