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Stichting Natuurhus Almelo
wil buurtbewoners met deze
nieuwsbrief informeren over

Doepark de Hagen

SAMEN HOUDEN WE HET

PARK NETJES EN SCHOON!

Iedere woensdag- en 

zaterdagmorgen zijn van 9.00 uur tot

12.00 uur enthousiaste vrijwilligers

hard aan het werk in het park. Ze

helpen bij de aanleg, maar ze zorgen

er ook voor dat het park netjes en

schoon blijft. Wilt u ook meehelpen of

iets melden? Neem dan contact op

met Piet Entius 0683449564 of mail

via doeparkwerkgroep@gmail.com

Aanpakken tot 1 oktober!NIEUWSBRIEF
Om u als buurtbewoner op de

hoogte te houden over de voortgang

van de aanleg van het Doepark en

het paviljoen, verspreiden we met

enige regelmaat deze nieuwsbrief

voor de buurt. Mocht u echter nog

aanvullende vragen hebben dan kunt

u te allen tijde contact opnemen via:

info@natuurhusalmelo.nl

Feest in het Doepark
Vanaf 1 oktober is het Natuurhus 

open. De maanden oktober en 

november 2021 zijn de openings-

maanden voor het Natuurhus in het 

Doepark. Deze twee maanden zijn 

er diverse feestelijkheden om de 

opening van het Natuurhus te vieren. 

Activiteiten zijn:

3 okt, een middag met Jan Terlouw

(schrijver en politicus)

10 okt, Oogstfestival

30 okt, Nacht van de Nacht

12 nov, aanbieden boom door 

Groei&Bloei landelijk

24 nov, lezing Modeste Herwig

25 nov, lezing Ben Som de Cerff

26 nov, start aanleg Tiny Forest

De voorbereidingen voor de 

feestelijkheden zijn in volle gang 

via onze verenigingen AstronA,

KNNV, ‘t Iemenschoer, IVN, Groei 

& Bloei en NIVON. Ga voor meer 

informatie naar  onze website

www.natuurhusalmelo.nl.

DDooeeppaarrkk ddee HHaaggeenn

Het is nog wel even flink doorwerken

voor de vrijwilligers tot 1 oktober. In 

het paviljoen moeten de kozijnen 

nog worden afgelakt en de wanden 

behangen. Eind september komt de 

vloer er in en kunnen we inrichten. 

Tafels, stoelen en iets aan de wand 

zodat de eerste activiteit kan begin-

nen. 

Rondom het paviljoen is de 

bestaande bestrating er uit gehaald 

en wordt hergebruikt voor entree, de 

terrassen en een parkeergelegenheid. 

Met instructie van de stratenmaker 

natuurlijk. Door gedeeltelijk te kiezen 

voor een open structuur kan het 

regenwater gemakkelijk afvloeien.

Als laatste wordt de wadi organisch 

aangelegd zodat hij aansluit bij de 

laad- en losplaats. 

De openingsmaanden staan daarbij  

in het teken van de ingebruikneming 

van het gebouw en de verdere aanleg 

van het park met bomen, struiken en 

inzaaien van het gazon.



De moestuin in de kijker!
De moestuin bleek dit jaar een hele 

uitdaging. Groeizaam weer zorgde 

voor snel en veel onkruid en 

kroosvaren. Het was bijna niet meer 

bij te houden voor de vrijwilligers.

Meer uurtjes waren nodig om de 

moestuin weer toonbaar te maken, 

te zaaien en de kroosvaren uit de 

waterstroompjes te scheppen. Maar 

opbrengst is er wel! Bieten, snijbonen 

en uien werden al geoogst en de 

pompoenen blijven bewaard voor het 

oogstfestival. Wil je de moestuiners/

parkmedewerkers helpen? Mail dan 

naar park@natuurhusalmelo.nl

Ben jij al donateur van
het Natuurhus?
Steun ons voor minimaal 25 euro 

per jaar dan zetten we ons samen 

in voor natuureducatie en de 

natuur, in en om Almelo. Je

ontvangt 4x per jaar ons magazine 

per post en periodiek een digitale 

nieuwsbrief. Mail naar info@natuur 

husalmelo.nl. Bekijk ook de website 

www.natuurhusalmelo.nl

Het Natuurhus wil samen met de inwoners van Almelo het park en paviljoen realiseren. Onze actieve groep vrijwilligers werkt

samen met buurtbewoners, Zone College, ROC van Twente, Zorgaccent, stichting Almelo Parkstad, de Tuinen van Geerdink,

Strukton, In 't Wild, Huize Almelo, J en J installatietechniek en Löwik Bouw.

Stichting Natuurhus is een samenwerkingsverband van zes groene verenigingen: Astrona, IVN Almelo, 't Iemenschoer, Groei en

Bloei, Nivon en KNNV. Dit burgerinitiatief wordt ondersteund door gemeente Almelo, waterschap Vechtstromen, Provincie

Overijssel, Landschap Overijssel, Rabobank, ROC van Twente, stichting Doen en Leader.
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