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info@natuurhusalmelo.nl, 0546 812 849.
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Winterse Doorbraak
Deze foto is genomen met de rug naar Erve Peeze, vanaf
de brug een kijkje richting Bornerbroek over een winters
stukje Doorbraak. De Doorbraak begint bij de Loolee
bij Almelo en mondt uit in de Exosche Aa bij Ypelo.
Deze beek heeft in totaal een lengte van 13 kilometer.
Waterschap Vechtstromen heeft de beek aangelegd om
het water in Twente meer ruimte te geven, wateroverlast
en verdroging te voorkomen en een ecologische verbinding te maken tussen Noordoost Twente en de Sallandse
Heuvelrug. Een doorbraak dus, voor waterbeheer, landbouw en natuur.
Langs de Doorbraak zijn prachtige fiets-, wandel-, scootmobiel- en autoroutes beschikbaar. Ook is een kunstkaart
beschikbaar die meer vertelt over de 7 kunstwerken van
kunstenaar Rinus Roelofs langs de beek. Voor groepen
vanaf 10 personen kunt u een excursie aanvragen via
www.vechtstromen.nl/excursies.
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Eindredactie: Maartje Ahne, StraC Communicatieadvies
Vormgeving: Jos van het Reve,
Weidevogel Reclameproducties
Drukwerk: Blad.nl
Heb je een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact
op via info@natuurhusalmelo.nl. Sluitingsdatum kopij
voor het volgende nummer is 4 februari 2022.
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Algemeen mailadres (webmaster):
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Doepark de Hagen:

park@natuurhusalmelo.nl

Foto’s en artikelen voor het Natuurhusmagazine:

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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<< Onze vrijwilligers...
gedachte aan die geweldige toestroom van vrijwilligers
voor het Doepark, de buurtmoestuin, de bouw van het
paviljoen en de poule met gastvrouwen/-heren.
Nu we in de afrondende fase zitten voor wat betreft het
Natuurhus, ronden de vele bouwvrijwilligers hun taken af.

Openingsfestiviteiten
In de maanden oktober en november hebben we aan
de hand van verschillende festiviteiten de opening van
het Natuurhus gevierd. Denk hierbij aan de prachtige
lezingen van Jan Terlouw, een sfeervol en goed gevuld

Vervolg
Onze volgende projecten waarmee we aan de slag
willen, zijn een beleef- en beweegtuin en een educatief
pad rondom het Doepark. Een pad dat voor jong en oud
een interessante route wordt. Als we de financiering
voor elkaar te krijgen, dan gaan we een vleermuisgrot
aanleggen aan de zuidwestkant van het park.

Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo

In de afgelopen jaren hebben vele overlegmomenten
plaatsgevonden met de gemeente, het waterschap, de
provincie en andere partijen, die we bij dit proces nodig
hadden. Verder wilden we een sterk bestuur voor Stichting Natuurhus Almelo formeren, zodat we zo professioneel mogelijk alle hobbels en hindernissen konden
nemen. Ook zijn subsidies aangevraagd die we nodig
hadden voor de financiering.
Helaas hebben we ook vertragingen opgelopen in het
proces. Die werden vooral veroorzaakt door bodemvervuiling of PFAS-perikelen.
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Parkwerkgroep
De parkwerkgroep onderhoudt plichtsgetrouw het
Doepark en heeft flink wat werk verzet. Zo heeft deze
werkgroep een boomgaard aangelegd, het parkmeubilair
gezaagd, een olmenbos ingeplant en de prachtige buurtmoestuin met kruidenspiraal aangelegd. Alles binnen de
wetten van de permacultuur.

Inzet vrijwilligers
Op momenten dat je als bestuurslid wel eens twijfelde of
je de lat niet te hoog had gelegd, krijg je energie van de
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Wat nu?
Na deze intensieve periode komt de vraag naar boven:
En wat nu? Vallen we in een zwart gat als alle werkzaamheden voor het paviljoen zijn afgerond, de keuken
is geopend, de beamers zijn opgehangen, de terrassen
aangelegd, de parasols uitgeklapt, het Tiny Forest klaar
is voor ontvangst van schoolklassen en de zes verenigingen zich genesteld hebben in het paviljoen? Voor alle
duidelijkheid dan nog maar eens herhaald: het Doepark
is nooit af. Er zijn altijd nieuwe projecten die we willen
aanpakken. En educatie houdt niet op bij de oplevering van een gebouw of het oogsten van de jaarlijkse
groente.
De activiteiten, die de rode draad vormen van de stichting Natuurhus Almelo en de zes verenigingen, richten
zich op educatie op het gebied van natuur, cultuur,
milieu en duurzaamheid. Deze activiteiten zullen zorgen
voor een prettige toeloop naar het paviljoen. Op onze
website, via social media en in dit magazine vind je de
agenda voor de komende periode. Daar zitten vast activiteiten bij die ook voor jou interessant zijn!

Hoezo,
zwart gat!??
In de afgelopen periode hebben grote groepen vrijwilligers zich ingezet voor de transformatie
van het Hagenpark naar een Doepark met Natuurhus. Dit unieke project met de bouw van het
Natuurhus als (voorlopig) hoogtepunt wordt eind van dit jaar afgesloten vanuit de gemeente
Almelo. Een mooi moment om een aantal zaken eens de revue te laten passeren in min of meer
chronologische volgorde.

Oogstfestival, een Nacht van de Nacht die voor herhaling
vatbaar is en ons openingssymposium van Groei & Bloei.
De lezingen van Modeste Herwig en Ben Som de Cerff
zijn verplaatst naar maart 2022.

Het interview met Jan Terlouw in het Natuurhus
Almelo op 3 oktober was druk bezocht

In het educatieve heelal van de Stichting Natuurhus
Almelo kennen we geen zwart gat, we kennen alleen
maar stralende sterren die voor alle inwoners van Almelo
schijnen.

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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Nieuw in de groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Stichting Natuurhus Almelo

De Bosuil
Auteur: Ruth Owen

Oogstfestival in Doepark
de Hagen was geweldig!

Dit boekje bevat veel
informatie in korte groot
gedrukte teksten. Bij de
tekst zijn prachtige foto’s
opgenomen over het leven
van de bosuil. Een deeltje
uit de serie ´Speuren in
de natuur´ is geschikt
om samen met jonge
kinderen te bekijken en zelf te lezen vanaf 7 jaar.

vraatsporen aan bomen, etensresten of veren. Dit boek
helpt kinderen sporen te vinden en te herkennen. Daarnaast leer je hoe je sporen kunt verzamelen en bewaren.
Prachtig boek met veel informatie en duidelijke tekeningen.
Voor kinderen vanaf 10 jaar.

Leven met de
seizoenen:
Winter
Auteur: Patricia F.
Wessels

Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Te mooi om waar te zijn: geweldig weer, zo’n 20 kramen goed verdeeld over het Doepark en een
doorlopende stroom bezoekers. Goedgemutste deelnemers, lekker eten en drinken en vrijwilligers die standhouders en bezoekers wegwijs maakten.
Al vroeg in de ochtend van 10 oktober kwamen de
eerste vrijwilligers in het park om de geleverde kramen
op te bouwen en volgens een overzichtelijk schema te
plaatsen. Het voorwerk was zorgvuldig verricht, waardoor de opbouw als een goed geoliede machine voor de
deelnemende standhouders tot stand kon komen.
Tegen de middag was alles dan ook startklaar.
En maar goed ook. De eerste nieuwsgierige bezoekers kwamen tijdig de aangeboden waar inspecteren.
Voordat de stroom bezoekers toenam, hadden de dames
van Groei & Bloei al een paar prachtige bloemstukjes
verkocht!

Genieten
En het liep lekker door. Aan de kramen werd geproefd
en gekocht. Muziek schalde in diverse tonen door het
park. Even verderop werd traditioneel graan gedorst
door de dorsgroep. Aan de ene kant een kraam met
oud gereedschap, waarmee vroeger werd gedorst en de
wolproducten van Elma Bartels, de ‘Stiel wolwerkplaats’.
Aan de andere kant van de dorsvloer boerderijwinkel ‘De
Steffen’.
De terrassen vulden zich met mensen die zich de
broodjes beenham van onze uitbater Jorien Willemsen
goed lieten smaken en de biertjes van ‘De zwarte parochie’ ging er in deze relaxte sfeer ook goed in.
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Ook de soep en pannenkoeken van onze vrijwilligers
werden niet overgeslagen. Zij vonden gretig aftrek bij
het publiek. Daarnaast waren er aardappelen uit de
moestuin, heerlijke vondelkoeken, geurende waskaarsen,
Bolletje producten en je kon je opgeven voor de mossencursus bij de KNNV- stand. Teveel om op te noemen!
Onze verenigingen hebben zich goed gepresenteerd,
enkele konden zich zelfs verheugen met de aanmelding
van nieuwe leden!

Volgend jaar weer!
Conclusie? Het was leuk en heel gezellig. Met de ervaringen van dit jaar in de tas, kijken we uit naar volgend
jaar. Met dank aan iedereen die geholpen heeft en
onderdeel was van het oogstfestival 2021!

Natuurhus Almelo | December 2021

Waarom is het
koud vandaag?
Auteurs: Alison
Niblo en Hazel
Songhurst
Het boekje behandelt
het weer (voornamelijk
kou) en de seizoenen op
aarde met korte teksten
en mooie illustraties.
Daarnaast vind je leuke
experimenten en knutseltips in dit deeltje uit de serie ‘De
weerman’. Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

De jonge
sporenzoeker
Auteur: David
Melbeck
Je ziet geen dieren en toch
weet je dat ze er zijn. Hoe
zou dat kunnen? Overal in
de natuur kun je sporen vinden van dieren. In de sneeuw
is dat natuurlijk heel makkelijk te zien maar ook zonder
sneeuw vind je volop sporen zoals afdrukken van voeten,

Deeltje uit een serie van
vier (vier jaargetijden)
uitgegeven door Weleda
waarin beschreven wordt
wat er in de natuur gebeurt
in dit seizoen, wat het met ons doet en hoe we zo
prettig en zo gezond mogelijk de winter doorkomen.
Met volop aandacht voor activiteiten binnen en buiten
en voor gezonde voeding. Prettig leesbaar boek met
volop illustraties.

Winter!
Auteur: Francis
van Arkel
Dit boek bevat recepten
voor echte winterse
gerechten. Zowel voor
de speciale dagen, zoals
Kerst en Oud
en Nieuw als voor alle overige ‘gewone’ dagen. Daarnaast vindt u vele sfeermakende tips om het extra
gezellig te maken in huis. Een mooi boek met grote
inspirerende foto’s.
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		 Groene visite:
Vrijwilligers gezocht!
Laura Brummelhuis, IVN Almelo
Lijkt het u leuk om oudere mensen een gezellige ochtend of middag te bezorgen? Doe dan mee
met de groene visite!
Samen met een collega-vrijwilliger bezoekt u een groep
dementerende, somatische bewoners of deelnemers van
de dagopvang binnen een instelling bij u in de buurt.
Aan de hand van grote foto’s gaat u samen met de
groep herinneringen ophalen, interessante weetjes delen
of misschien wel zingen. Hierbij gebruiken we onder
andere allerlei spulletjes uit de natuur die passen bij het
jaargetijde.
De belangstelling vanuit de instellingen voor de groene
visite is erg groot en de groep met vrijwilligers is erg klein

geworden. Wij zijn dus dringend op zoek naar versterking. Ook als u vrijwilliger bent in een instelling en denkt
´Dit lijkt mij leuk om te doen op mijn eigen afdeling´, dan
kunnen wij u hierin begeleiden.
Het is ontzettend dankbaar werk. Komt u ons
versterken?
Aanmelden, meer weten of meelopen?
Neem contact op met: Laura Brummelhuis via
groenevisite.ivn.almelo@gmail.com.

Dood hout,
loop er niet voorbij
Ron Poot, KNNV
Zo’n grauwe grijze winterdag, nattig en zonder ijs of sneeuw, wat kun je er mee? Misschien wel
meer dan je denkt. Ga eens op zoek naar dood hout: een vermolmde stronk of dode stam in het
bos. Laat je eens verrassen door de veelheid aan vormen, structuren en kleuren die je vindt.
Dood hout is een essentiële schakel in de kringloop der
natuur. Het is voedsel voor talloze organismen, beestjes,
planten en schimmels die helpen het hout af te breken.
Zo komen de voedingsstoffen weer terug in de natuur.
De kleine diertjes op hun beurt zijn ook weer voedsel
voor bijvoorbeeld zangvogels. Dode bomen zijn bovendien belangrijk voor holenbroeders, zoals spechten. Dood
hout is een bron van nieuw leven! Niet weghalen dus,
dood hout hoort in het bos.
Ook voor fotografen kan dood hout een bron van
inspiratie zijn. Een vermolmde knotwilg, een half verrotte
dennenstam in het bos, een houten vergane hek, je
loopt er misschien zo aan voorbij. Sta je er even bij stil
en bekijk dit eens goed van dichtbij. Dan zijn er tal van
interessante vormen, structuren, patronen en kleurschakeringen te zien. Met dit soort foto’s kun je behoorlijk
scoren in de categorie abstracte kunst!
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Fotograferen van dood hout is vooral in de wintertijd
interessant, omdat dan de luchtvochtigheid hoog is en
de kleuren daardoor extra verzadigd overkomen. En in
die periode word je bovendien niet hinderlijk afgeleid
door een overvloed bloempjes en beestjes die ‘s zomers
je aandacht vragen.
Het is trouwens verrassend wat je ook in de winter
nog aan leven tegenkomt op die dode stammen en
stronken. Mossen, korstmossen, schimmels, pissebedden,
springstaartjes … en ze dragen niet alleen bij aan de
voedselkringloop, maar ook aan extra fotoplezier en
natuurbeleving. Je ziet het pas als je het doorhebt en het
kan daardoor zomaar gebeuren dat het winterseizoen
verandert van saaie winterdip naar je favoriete fotoseizoen.
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middagen vertellen en tonen de imkers van onze vereniging dit op een creatieve en speelse manier. We plannen
(afhankelijk van de tijd van het jaar) activiteiten waarbij
we o.a. een kijkje nemen in de bijenkasten, honing
gaan slingeren, zalf en waskaarsjes maken, bouwen we
insectenhotels en maken zaadbommen voor onze bezige
bijtjes. Gepaste imkerkleding voor kinderen is aanwezig.´
Het was een leuke geslaagde middag, waar de ouders
alweer voor de deur stonden toen de kinderen nog druk
bezig waren met het afronden van de laatste activiteiten.
Er was meer animo dan beschikbare plaatsen. Maar
niet getreurd, er komen meer bijeenkomsten waar de
kinderen die nu niet aan bod kwamen zich voor kunnen
aanmelden. De volgende bijeenkomst is op 5 januari
2022!

Verbreding

Bijeneducatie
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer

Maar kennis ontstaat ook zonder cursus en inschrijvingsmogelijkheden voor specifieke educatie.
Er zijn thematische lezingen, zowel digitaal als fysiek, die
bredere educatiedoelen bestrijken dan het houden van
honingbijen. Zo kunnen geïnteresseerden hun kennis
over bijen in het algemeen verbreden of gewoon tot zich
nemen, omdat ze gewoon geïnteresseerd zijn in bijen.
Onze vereniging ‘t Iemenschoer, organiseert op 2 maart
2022 in het Natuurhus het Natuurhus een lezing,

gegeven door Ben Som de Cerff. Ben Som de Cerff is
bijenteeltleraar, blogger en imker. Zijn lezing gaat over
´hoe zorg ik voor gezonde honingbijen´. Er waren al
geïnteresseerden die zonder imker te willen worden op
voorhand vroegen wanneer de inschrijving hiervoor zou
starten. En uit de imkergroep kwam de wens voor een
presentatie van een onafhankelijk spreker op het gebied
van bijen in het algemeen en de verhouding in gebieden
waar bijen naast en met elkaar leven. Het is fijn dat
mensen hun blik willen verbreden door in het algemeen
kennis te nemen van insecten en hiermee rekening willen
houden in hun levenswijze.

Bijen, interessante diertjes om van alles over te leren. En interessant voor alle leeftijden.
Bij ’t Iemenschoer Almelo is het educatieprogramma na een pauze door het coronavirus onlangs
weer opgestart. Snuffelen in het bijenhuis en een bijendoemiddag met kinderen waren de eerste
bijeenkomsten in dit kader. Op weg naar 2022 brengen we de gevleugelde insecten graag weer
onder de aandacht.
Het bijenhuis in Wageningen (www.bijenhuis.nl) is voor
startende imkers één van de ‘places to be’ als het om
imkerbenodigdheden gaat. Alhoewel, een beetje bijenkennis moet je wel hebben, anders weet je niet wat je
ziet! Maar de ontvangst op 9 oktober in het Bijenhuis,
met koffie/thee, koek en behulpzame medewerkers was
een goede introductie voor de imkers in spé. En natuurlijk
waren onze bijenteeltleraren aanwezig bij dit bezoek. Zij
konden ook de nodige toelichting geven.

Basiscursus
Deze cursisten gaan volgend jaar de basiscursus bijenteelt volgen bij ‘t Iemenschoer. De cursus bestaat uit een
aantal theorielessen en praktijklessen. De opleiding wordt
afgesloten met een examen waarna er een gezamenlijke
diploma-uitreiking is met omliggende verenigingen. De
theorielessen worden bij het Natuurhus gegeven en de
praktijklessen bij boerderij Peeze in Bornerbroek. Daar
heeft ’t Iemenschoer een nieuwe bijenstal gebouwd waar
op dit moment zes bijenvolken staan.
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Het is fijn dat we in 2022 weer kunnen starten met de
basiscursus bijenteelt en een betrokken groep deelnemers. De cursus heeft twee jaar stilgelegen door het
coronavirus. Daarom hebben enkele cursisten inmiddels
in coronatijd al ervaring opgedaan met een eigen bijenvolk. Nieuwe aanmeldingen voor de cursus worden op
de wachtlijst geplaatst, want de cursus voor 2022 zit vol.

Cursus voor kinderen
Op woensdag 20 oktober werden vijftien kinderen
(groep 3 t/m 8) door hun ouders bij boerderij Peeze in
Bornerbroek gebracht. De interesse van de kinderen is
gewekt naar aanleiding van het volgende bericht:
´Ben je nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt in een bijenkast? Hoe ziet een bijenkoningin eruit? Hoe maken bijen
hun honing? Wat is bijenwas eigenlijk? Waarom houden
mensen bijen als huisdier? Wat doet een imker precies?
Waarom dragen ze een wit pak? Zou je het antwoord
willen weten op deze vragen, of heb je zelf nog wel
meer vragen? Tijdens onze bijenactiviteiten en educatieve
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Melotte 15, het hart
van de Hartnevel
Arnaldo Lopez, AstronA
Voor deze bijzondere foto heb ik me geconcentreerd op de kern van de Hartnevel, IC1805 in het
sterrenbeeld Cassiopeia. Een groter beeldveld laat duidelijk zien waaraan de nevel z’n naam dankt.

We kijken uit

naar het voorjaar!
Elizabeth Luitsz, Groei & Bloei

De bijzondere structuren en vormen van de nevels
worden gevormd door massieve hete sterren in de
stercluster, Melotte 15, die ‘slechts’ 1,5 miljoen jaar oud
is. Deze opname heb ik gemaakt gedurende 2 nachten
en bestaat uit zo’n 100 foto’s van 10 minuten elk, dus
in totaal 16 uur en 40 minuten. Een speciaal filter zorgt
ervoor dat alleen specifieke delen in het lichtspectrum
worden vastgelegd. In dit geval Ha (waterstof) en OIII
(zuurstofatomen), respectievelijk rood en blauw. Door
deze via een speciale formule samen te voegen, krijg je
een afbeelding volgens het Hubble palet.

Maar na het stapelen van alle foto’s openbaarde al dit
moois zich! Vele uren bewerken zijn dan nog nodig om
zoveel mogelijk kleur en details naar voren te halen.
Maar hoe bijzonder is het dat je zover terug in de tijd
kunt ‘kijken’. Het licht van dit object is zo’n 7.500 jaar
onderweg geweest en bevindt zich in de Perseus arm
van ons sterrenstelsel. Om een idee te geven van de
afstand… 1 lichtjaar is ongeveer 9,46 biljoen kilometer x
7.500 = 7.500.000.000.000.000 km!
Geen telescoop? Zoek dit object zelf op in het gratis
programma Stellarium!

Ik had in eerste instantie niet veel verwacht van deze
foto, aangezien een enkele opname niet veel details
toonde.

Op 9 oktober heeft een enthousiaste groep Groei & Bloei-ers de vaste plantenborder bij het Natuurhus
ingeplant. Direct daarna werd er al door voorbijgaande wandelaars en fietsers positief op gereageerd.
Nadat op 12 november de magnolia in een feestelijke bijeenkomst werd geplant, moesten de 1.600
bollen er met spoed in. Gelukkig maakte ook daar de plantgroep een prima klus van.
Deze border is ontworpen door Elizabeth Luitsz. Er zal
een plantlijst in het Natuurhus liggen waarop men bloeitijd, kleur en hoogte kan vinden. Want natuurlijk willen
we graag dat deze border navolging krijgt in eigen tuin.
De border bestaat uit de volgende planten:
- Molinea caerulea “Transparent”
- Stipa gigantea
- Achilea filipendula “Cloth Gold”
- Veronicastrum “Diane”
- Knautia macedonica
- Salvia nemorosa “Caradonna”
- Phlomis russeliana
- Sesleria nitida
- Geranium “Rozanne”
- Gaura lindheimeri”Whirling B”
- Euphorbia martini
- Geranium sanquinium “Tiny Monster
- Verbena bonariensis
- Sesleria autumnalis
- Nepeta “Walkers Low”
- Echinops ritro “Veitch’s Blue”
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-

Alchemilla mollis
Sanguisorba officinalis “Tanna”
Hedera colchica “Aboressens”
Liriope muskari “Big Blue”

Op 12 november plantten Frank Naber en Annelieke
Huurneman een Magnolia. Deze is aangeboden namens
Groei & Bloei Nederland
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<< De sterrenhemel op 4 januari 2022

Laat eerst je ogen wennen aan de duisternis. Kijk om je
heen en zie daar in het oosten een groepje vage sterretjes. Hoeveel kun je er tellen met het blote oog? Pak
vervolgens je verrekijker en geniet! Hoeveel sterren zie je
nu?

Praktisch gebruik
Hoe werkt het?
Plaats instellen: Als je het programma geïnstalleerd en
geopend hebt op de computer, ga je met de muis naar
de linkerkant van het scherm. Dan klapt er een menu
open met 6 icoontjes. Als je op de bovenste icoon klikt,
kun je je locatie instellen. Dat kan ook via de toets F6
bovenaan je toetsenbord. Je kunt natuurlijk ook een
kijkje nemen op het zuidelijke halfrond als je bijvoorbeeld
een locatie in Australië instelt.
Tijd instellen: Stellarium neemt de tijd van je computerklok over. Met de knop F5 of het volgende icoontje
onder ‘Locatie’ kun je zelf de datum en tijd instellen.
Zowel vooruit als achteruit. Als je met de muis naar links
van het midden van het scherm naar onderen gaat, dan
opent zich weer een menu. Rechts zit de afsluitknop [Ctrl
+ Q]. Links daarvan zitten knoppen, waarmee je de tijd
kunt laten teruglopen, normaal tijdsverloop instellen, of
de tijd versnellen. Leuk om mee te spelen.

Stellarium:
Astronomiecursus
voor jong en oud!
Edwin Sarink, AstronA
Er is tegenwoordig veel software te vinden waarmee je de sterrenhemel kunt verkennen. Zowel
voor smartphone, i-phone, tablet of PC. Een zeer veelzijdig programma dat veel mensen al jarenlang gebruiken, is Stellarium. Voor de computer is het gratis en voor de telefoon kost het een
paar euro. Digitale sterrenkaarten vind ikzelf vooral handig op een groter beeldscherm; dus op
tablet of laptop.
Stellarium is een gratis open source planetarium.
Het toont een realistische 3D hemel, net zoals je kan
zien met het blote oog, verrekijker of telescoop. Er staan
meer dan 600.000 sterren in, je kunt de Melkweg, Deep
Sky-objecten en planeten met hun manen zien. Door
in- en uitzoomen kun je details van de objecten beter
bekijken.
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Iedereen die geïnteresseerd is in sterrenkunde en die
meer wil leren over wat er zoal aan het firmament te
zien is, raad ik aan het programma te installeren (www.
stellarium.org). Ook overdag krijg je een realistisch beeld
te zien. Als de schemering invalt, dan zie je de eerste
sterren of planeten verschijnen.
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Met het derde icoontje in het linker menu kun je voor
diverse beeldinstellingen kiezen. Als beginner hoef je hier
niet meteen wat mee te doen. Ook vind je hier verhalen
over sterren.
Objecten zoeken: Het vierde icoontje is het zoekvenster.
Dat kan ook met de knop F3. Dit is heel handig als je iets
wilt zoeken om te observeren met bijvoorbeeld het blote
oog of een verrekijker. Als je iets zoekt wat niet zichtbaar
is op dat moment, dan verdwijnt je zoektocht echter
onder de horizon.
Aan de slag: Druk op de F3 toets bovenaan je toetsenbord en typ in het zoekvenster ‘Plejaden’ of ‘M45’ in en
je ziet het beeld verschuiven, totdat de Plejaden midden
in beeld staan. Een blauw vierkantje geeft de plek aan.
Links in beeld staat informatie over dit fraaie sterrencluster in sterrenbeeld Stier (Taurus).
Aan de windrichtingen (Z=Zuid, ZO= Zuidoosten enz.) op
het scherm kun je zien waar je moet kijken als je buiten
staat. Je moet natuurlijk wel weten waar noord, oost,
zuid en west is! Gebruik een kompas om je te oriënteren.
Of zoek het sterrenbeeld Grote Beer (altijd zichtbaar
als je richting noorden kijkt) en van daaruit de Poolster
(in Stellarium opzoeken) die vrij precies het noorden
aangeeft.

Via het zoekvenster kun je vervolgens de volgende
winterobjecten opzoeken. Allen heel mooi te zien met
een verrekijker. De Hyaden is een mooie sterrengroep in
de buurt van de heldere ster Aldebaran, ook in Stier
Andromeda sterrenstelsel (M31). Ben je niet erg onder
de indruk van dit wattige vlekje? Bedenk dan dat de
fotonen zo’n 2,5 miljoen jaar geleden vertrokken zijn
met de snelheid van het licht om vervolgens op jouw
netvlies te vallen.
Orionnevel (M42). Deze nevel is de geboorteplaats van
nieuwe sterren. NGC869 en NGC 884 zijn fraaie sterrenhopen die dicht bij elkaar staan in het sterrenbeeld
Perseus.
Met Stellarium kun je nevels opzoeken die je niet goed
kunt waarnemen met de verrekijker, maar wel fotograferen. Zo kun je IC 1805 of ‘Heart Nebula’ opzoeken
(inzoomen met ‘Page Up’ toets). Zie de prachtige
opname in dit blad die Arnaldo Lopez gemaakt heeft van
het Hart van de Hartnevel!

Handige sneltoetsen:
-

Page up; inzoomen, Page down; uitzoomen
C: laat lijnen van de sterrenbeelden zien
V: namen van de sterrenbeelden
R: afbeeldingen van sterrenbeelden

Klik je op een object en druk je vervolgens op de spatiebalk, dan komt het object midden in beeld te staan en
blijft daar ook, ook al loopt de tijd verder. Meer sneltoetsen vind je via de F1 toetsenbord.
Stellarium biedt teveel toepassingen en mogelijkheden
om hier allemaal te bespreken. Met dit artikel hoop ik
jullie via dit programma naar buiten te krijgen en zelf aan
de slag te gaan met een verrekijker in de hand!
Trakteer jezelf op deze gratis astronomiecursus Stellarium en ga aan de slag. Vragen en opmerkingen over
Stellarium kun je sturen naar info@astrona.nl. Ook je
ervaring graag met ons delen via de mail.
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Nivon-Almelo verhuist
van Nivonnus naar Natuurhus
Hans Rijper, Nivon Almelo
Het was toch wel even slikken voor de groep Nivon-leden die in de laatste week van oktober de
verhuizing van Nivon-Almelo regelden. Na maar liefst 40 jaar in het nus op de begane grond van
de flat aan de Smetanastraat, was het nu een kwestie van afscheid nemen.
Maar de algemene ledenvergadering was een aantal
weken daarvoor duidelijk geweest: Nivon-Almelo verhuist
naar het Natuurhus om daar samen met andere verenigingen aan de toekomst te werken. Dat had helaas wel
als gevolg dat voorzitter/secretaris Theo van Dijk aftrad
en penningmeester Dick Frikke nu als enig bestuurslid is
overgebleven.
Een tijdelijke werkgroep bestaande uit Dick Frikke, Fimke
Kalsbeek en Hans Rijper probeert bestuur, betrokkenheid
van leden en activiteiten weer op peil te brengen.
Een kennismakingsbijeenkomst voor alle Nivonleden op
15 januari is een belangrijke aanzet daarvoor.
Een flink deel van de inventaris van het oude Nivonnus
krijgt een nieuw leven in het Natuurhus. Stapels tapijttegels gaan in de kelder een deel van de vloer bedekken,
tafels en stoelen zijn in de activiteitenruimte terecht
gekomen en ook het servies kan goed worden gebruikt.
Inmiddels hebben de leden van de quiltgroep en de schildergroep het Natuurhus al enige keren tot hun tevredenheid gebruikt. Hopelijk zullen in de toekomst vanuit het
Nivon meer groepen ontstaan die dit voorbeeld volgen.
En we gaan graag de samenwerking met de andere
verenigingen daarvoor aan.

Activiteiten
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 Natuurhus:
- 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:
Noordikslaan:
NS-Station:
Ootmarsum:
Oude weverij:
De Pook:
Schelfhorst:
Stadsboerderij Erve van Marle:
’t Stek, Natuurlokaal Almelo
Zwembad:

Hagenborgh 4, 7607 JT Almelo
Kinderboerderij/Stadsboerderij/Park: parkeren bij Ledeboerslaan 3, Almelo
Langs het Slot tussen Canisius en firma Toon Langeveld
Hagenborgh 4, 7607 JT Almelo
Informatiecentrum de Doorbraak, Bornerbroek
Walstraat, Vriezenveen
Korenmolen ‘De Hoop’, Nieuwstraat 71a, Almelo
Krikkenhaar 11, Bornerbroek
Ypeloschoolweg 2a, parkeren bij het Akkerhus (naast de school de Akkerwal)
Noordikslaan 47, Almelo
Voorzijde NS-station (centraal) ALMELO
Parkeerplaats hoek Oldenzaalsestraat en Wolfsbree
Sluiskade NZ 14, Almelo
Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van het einde van de Gravenallee
Winkelcentrum Schelfhorst, Ingang oostzijde (sporthal)
Mooie Vrouwenweg 45 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
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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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Inspiratiebijeenkomst
Cursus zelfbouw telescoop
Scharrelkids 4-6 jaar Help vogels de winter door
Scharrelkids 7-9 jaar Bushcraft
Scharrelkids 10-12 jaar

di 8
do 10
zo 13
zo 13
zo 13

Natuurhus

Natuurhus

Plaats/vertrek

Natuurouder cursus

ma 28

Leden bijenavond VLV
NL Doet
Scharrelkids 4-6 jaar Bomen

Scharrelkids 7-9 jaar De wondere wereld van bomen 10.00 -12.30 Natuurhus
Scharrelkids 10-12 jaar Schatten zoeken
Informatieavond Modeste Herwig
Landelijke sterrenkijkdagen
Natuurouder cursus
Informatieavond Groene loper

do 10
za 12
zo 13
zo 13
zo 13
wo 23
25 t/m 27
ma 28
di 29

eigen buurt

19.30-22.00

19.30-22.00

20.00-22.00

20.00-22.00

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

10.00 -12.30 Natuurhus

10.00 -12.30 Natuurhus

10.00-17.00

19.30 - 22.00 Natuurhus

19.30 - 22.00 Natuurhus

Lezing Ben Som de Cerf

wo 2

Plaats/vertrek

Activiteit

MAART 2022

Natuurhus

Erve Peeze

Datum

Tijd

19.30-22.00

14.00-16.00

Iemenschoer

Groei & Bloei

IVN/KNNV

Groene loper

AstronA

niet nodig

gratis

gratis

volgt

leden gratis, niet-leden € 5

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

SNA: Stichting Natuurhus Almelo

SNA

natuurouders.almelo@gmail.com IVN

info@astrona.nl

Groei & Bloei

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

www.almelo.groei.nl

€5

Kosten

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden € 1, niet-leden € 3

carpool-kosten

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

materiaalkosten

gratis

Kosten

leden gratis, niet-leden € 5

alleen voor leden

gratis

gratis

gratis

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

Kosten

‘t Iemenschoer gratis

SNA

Vereniging

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

niet nodig

niet nodig, alleen voor leden

voor leden en externen via SNA

Aanmelding

natuurouders.almelo@gmail.com IVN

iemenschoer@gmail.com

Bijendoemiddag jeugd

wo 23

Natuurhus

niet nodig

20.00-22.00

Lezing over rozen door Rik Boehlé

Henri Jansen, 06 20 08 00 33,

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

wo 23

10.00 -16.00 Zwembad

10.00 -12.30 Natuurhus

10.00 -12.30 ’t Stek Almelo

AstronA

Groene loper

Vereniging

AstronA

Groei & bloei

IVN/KNNV

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

info@astrona.nl

niet nodig

Aanmelding

Martin Mulder, 06 51 48 34 63

IJsselwandeling

info@astrona.nl

niet nodig

FEBRUARI 2022

Natuurhus

10.00 -12.30 Natuurhus

20.00-22.00

19.30-22.00

Tijd

20.00-22.00

Natuurhus

				

zo 20

Activiteit

Datum

Speurtocht met natuuropdrachten

Sterrenkijkavond

do 27

met lezing door AstronA

19.30-22.00

laura.brummelhuis@gmail.com

SNA

Jaarvergadering Groei & Bloei

De Pook

niet nodig

wo 26

10.00-12.00

Natuurhus

Natuurhus

Diersporen

Nivon

zo 23

info@nivonalmelo.nl

19.30-22.00

Natuurhus

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Informatieavond Groene loper

14.00-16.00

De Pook

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

di 18

Kennismakingsbijeenkomst

za 15

10.00-12.30

De Pook

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Iemenschoer

natuurouders.almelo@gmail.com IVN

Scharrelkids 10-12 jaar Speuren naar diersporen

zo 9

10.00-12.30

Natuurhus

iemenschoer@gmail.com

Vereniging

10.00-11.30

Scharrelkids 7-9 jaar Speuren naar diersporen

zo 9

10.00-12.30

Erve Peeze

Aanmelding

za/zo 15/16 Natuuroudercursus

Scharrelkids 4-6 jaar Dieren in de winter

zo 9

14.00-16.00

Plaats/vertrek

of bij Dick Frikke 0546-819306

Bijen doemiddag

wo 5

Tijd

				

Activiteit

Datum

JANUARI 2022

Alle activiteiten onder voorbehoud van de geldende corona-maatregelen. Kijk op de www.natuurhusalmelo.nl voor de laatste informatie

Drenthe en Twente na de ontginning van de heide.
Deze bomen leveren een enorme hoeveelheid hout.
Om de 4 jaar vindt er een uitdunning plaats. De snel
groeiende, kort levende lariks wordt al snel weer gekapt.
Aangezien de lariks weinig schaduw afwerpt en bovendien zijn naalden verliest, vertonen lariksbossen veel
ondergroei (zoals gras, kruiden en bramen). Onder
een gezonde boom ontwikkelen zich ook talloze jonge
lariksen. Een lariksbos verjongt op die manier zichzelf.

Beschrijving
De lariks kan 40 m hoog worden. Bij ons wordt hij niet
hoger dan 25 m. Hij heeft een rechte stam en een smalle
kegelvormige kroon en veel afhangende takken. Het
onderste deel van de stam bij volwassen bomen is vrij
van takken. De schors is lichtbruin en opgebouwd uit
fijne, regelmatige plaatjes. De jonge, kale takken zijn
strokleurig. De korte zijtakjes dragen bundeltjes met
meer dan 20 naalden. Aan de uiteinden van de twijgen
ontspruiten omstreeks St. Jan (24 juni) lange scheuten,
de zogenaamde Sint-Jansloten. Die dragen alleenstaande
naalden, die spiraalsgewijs geplaatst zijn. De éénjarige
groene naalden zijn bij het uitbotten in de lente zacht en
heldergroen. Ze verkleuren in het najaar goudkleurig tot
roodbruin, waarna ze afvallen. De bloemen verschijnen
tegelijk met de naalden (maart-april).
De lichtbruine, opgerichte, kegels zitten stevig aan de
takken en worden in één jaar rijp. Ze zijn eivormig en
hebben dichte schubben. De lariks is éénhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen aan dezelfde boom).
Zelfbestuiving is dus mogelijk, maar de zaden uit zo’n
verbintenis hebben een geringe kiemkracht. De zaden
zijn uitgerust met draaivleugeltjes. Dat is één van de vele
methoden om de zaden aan te passen aan de manier,
waarop ze zich kunnen verspreiden.

Europese lariks
							(Larix decidu, volksnaam: lork)
Wiepke van de Vliet, IVN Almelo

Vastgeankerd in de rots
Staat trots…de lork.
’s Winters kaal,
’s Zomers groen.
Mooi…in elk seizoen”
Gedicht van Malihapi Malu (1955)
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De lariks behoort tot de dennenfamilie
(Pinaceae), waartoe ook de spar en de den
behoren. De Europese lariks is inheems in
Midden-Europa, westelijk tot Zuidoost-Frankrijk, oostelijk tot Roemenië en noordelijk
tot Polen. Het is eigenlijk een boom van de
hooggebergten en van de noordelijke streken
van Europa. Daar duurt de winter lang en het
groeiseizoen slechts kort.
Bij ons is het groeiseizoen langer.
De boom heeft een sterke behoefte aan licht en ruimte.
Je kunt de lariks, alleen of in groepjes, het beste een vrijstaande plaats geven. Voor het verkrijgen van gunstige
groeiomstandigheden moeten aanplantingen sterk
worden uitgedund.
De lariksen groeien ook op armere gronden, mits de
bodem goed doorlatend is. In het oosten van ons land
is de lariks veel aangeplant in de bossen. Bijvoorbeeld in

Vitaliteit
De lariks laat steeds veel licht door. Doordat hij elk jaar
zijn naalden verliest, wordt de vitaliteit beoordeeld aan
de hand van bijgroei van de loten. Een gezonde lariks
heeft een volledige ontwikkeling van de jonge loten.
Afnemende vitaliteit is onder andere te zien aan het hier
en daar ontbreken van lange en korte loten, een slecht
ontwikkelende kroon met een sterk afgeplatte vorm en
er komen regelmatig dode takken voor.

Ziekten en kwalen
Europese lariksen kunnen veel te lijden hebben van
schimmelziekten, zoals lorgenkanker (Periza willkommii).
Verder kan het lariksmotje grote hoeveelheden naalden
aantasten en laten afsterven. Ook veroorzaken bladluizen, zoals de larikswolluis, veel schade. Daarom zijn de
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bosbouwers overgeschakeld op meer resistente larikssoorten, zoals de goudlariks of Japanse lariks (in Japan
als bonsaiboom gebruikt) en de dunkeldlariks (een sneller
groeiende kruising van de Europese lariks en de goudlariks).

De larikszwam
De larikszwam (Popyporus officinalis) komt voor op het
hout van de lariks. Deze zwam kan een hoogte en breedte
bereiken van 30 cm en meerdere kilo’s wegen. De vorm is
een halve kegel of halve bol. Hij doet kurkachtig aan. Officinalis geeft aan dat de zwam geneeskrachtige bestanddelen bevat.
Vroeger werd het gedroogde vruchtlichaam onder andere
gebruikt als zweetremmend middel bij tuberculose.

Symboliek, verering en hekserij
De lariks staat voor dapperheid en stoutmoedigheid,
omdat de boom zo vlug groeit, zeer groot wordt en zelfs
groeit op een bijna naakte rots. Ooit werden de lariksen
vereerd. Dat blijkt onder meer uit hun voorkomen in bedevaartsoorden en verder uit tal van legenden over Mariabeelden, die uit larikshout gemaakt zijn. Vooral in Tirol
werd de lariks geëerd. Bij Naunders stond een oeroude,
gegaffelde lariks (geveld in 1855), de heilige boom
genoemd, waaronder men de goden aanbad en waar de
priesters recht spraken. Niemand durfde hout te halen
uit zijn omgeving en in de nabijheid bewaarde men het
grootste stilzwijgen. Vloeken, schelden en ruziemaken in
de nabijheid van die lariks werd als een zonde beschouwd,
die onmiddellijk ter plekke bestraft zou worden. Ruziemakers werden gekalmeerd met de woorden: ‘Doe dat
niet, de heilige boom is hier.’ In het gebied rond Neiße
en Leobschütz werden vroeger op 30 april alle deuren en
vensters met larikstwijgen tegen hekserij verzegeld.

Vuurbestendig
Men geloofde dat larikshout vuurbestendig was.
Misschien heeft de rode kleur van het hout iets te maken
met het geloof dat die kleur de lariks tegen vuur zou
behoeden. Of misschien steunt dit volksgeloof op de overtuiging uit de oudheid dat larikshout niet brandbaar was.
In Oostenrijk gebruikte men de larikstwijgen als ‘palmtakken’ om zich te beschermen tegen blikseminslag. Ook
geloofde men dat lariksen huizen konden beschermen.
Daarom werden ze vaak vlakbij hun huis aangeplant.

Magische volksgeneeskunst
In Tirol boorde men een pijnlijke tand in een lariks en
hoopte geen tandpijn meer te krijgen. Tegen de kropziekte moest je ’s nachts bij volle maan de schors van
een lariks kringsgewijs afbijten. Wanneer na verloop van
tijd de boom was afgestorven, dan zou meteen de krop
verdwenen zijn. Als abortusmiddel werden lariksnaalden
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in het water, waarmee een slijpsteen vochtig gehouden
werd, gekookt. Van dit afkooksel moest men dan
drinken.

Kruidengeneeskunde
Plinius de Oudere schreef in zijn ‘Naturalis historia’ (77
na Chr.) dat geplette en in azijn gekookte lariksnaalden
goed zijn tegen tandpijn. De as van de lariksbast zou
helpen bij schaaf- en brandwonden. Als drank ingenomen ontspant het de darmen en werkt het waterafdrijvend. In de volksgeneeskunde gebruikte men de
lariksbast tegen koortsaanvallen. Haarlemmerolie (bevat
lariksterpentijn) was in de 19e eeuw het kwakzalvermiddel bij uitstek.

Waardevol hout
Larikshout is van uitstekende kwaliteit. Het is, na de
taxus, de beste en duurzaamste naaldhoutsoort van
Europa. Het hout weerstaat zeer goed vochtige dampen
en is veel duurzamer dan dennen- en sparrenhout. De
hars uit de lariks wordt nooit hard. Larikshout is meestal
geelachtig en heeft een roodbruine kern. Vooral het
kernhout is stevig en duurzaam en heeft een goede
weerstand tegen vochtigheid en chemische stoffen.
Vroeger gebruikte men larikshout om vaten te maken,
waarin chemische producten werden opgeslagen. Pek
werd al in de oudheid onder meer uit lariksen gehaald.
De mooie, rechte lariksstammen kunnen dienen als
scheepsmasten, telefoonpalen, spoorwegbalken en
mijnhout.

Kerstdecoratie
Een dennen- en sparrenbos biedt in de winter, als het
gesneeuwd heeft, een sprookjesachtige aanblik. Dit komt
doordat sparren en dennen hun naalden niet laten vallen.
De naalden groeien zo dicht op elkaar dat ze de sneeuwvlokken prachtig opvangen en vasthouden. De sneeuw
blijft in dikke plakken op de takken liggen. Vandaar ook
dat er op de bodem van zo’n bos bijna nooit sneeuw ligt.
De lariksen houden ’s winters een winterslaap en laten
net als de loofbomen hun naalden vallen. De sneeuwvlokken hebben bij deze bomen vrij spel en dwarrelen
via de kale takken op de grond. De lariks is eigenlijk het
hele jaar door prachtig om naar te kijken. In het voorjaar
tooit hij zich in een teergroene naaldenmantel, die in de
zomer diepgroen kleurt en in de herfst een goudgele tint
krijgt. Als de boom zich tegen de winter van zijn kleurrijke jasje heeft ontdaan wordt de prachtige vorm van de
boom zichtbaar. De naaldloze lariks ziet er dan bijzonder
sfeervol uit door de prachtige vorm van de boom en
de takken, die trots met hun talloze sierlijke kegeltjes
pronken. Deze decoratieve larikstakken worden dankbaar
verzameld om ze te verwerken in kerststukjes.
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Doet u mee?!...
						

de Nationale Tuinvogeltelling 2022
Truus Hoesseler, IVN Almelo

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari kunt u weer meedoen met de Nationale
Vogeltelling.
Kent u de vogel die u ziet
niet? Geen probleem.
Op het telformulier staan
de meest voorkomende
tuinvogels afgebeeld.
Daarnaast vindt u op de
site van de Vogelbescherming afbeeldingen van
niet zo vaak voorkomende
tuinvogels.

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek organiseren sinds
2001 deze telling. In 2021
deden bijna 200.000
mensen mee.
Vogels tellen is leuk om
te doen. Alleen of samen
met anderen, kinderen of
kleinkinderen. Daarnaast
is het heel leerzaam en
waardevol. Je leert de
vogels beter kennen. En
door het tellen, helpen
we om inzicht te krijgen
hoe het met de diverse
soorten vogels gaat en
hoe ze beter geholpen
en beschermd kunnen
worden.

Jaar van de Merel
Helaas blijkt uit de vogeltellingen van de afgelopen
jaren dat het slecht gaat
met de merels. Het aantal
merels is in een paar jaar
tijd afgenomen met 30%.
Om meer aandacht te
vragen voor deze prachtig
fluitende vogel hebben
de Vogelbescherming
Nederland en Sovon het
jaar 2022 uitgeroepen
tot ‘Jaar van de merel’. In
de volgende uitgave van
het Natuurhus-magazine
schenken we aandacht
aan het ‘Jaar van de
merel’.

Hoe werkt het?
Tel op één van de
bovengenoemde dagen
gedurende een half uur
de vogels in uw tuin of op
uw balkon. Overvliegende
vogels tellen niet mee.
Noteer alle vogels per
soort. Het hoogste aantal
per soort dat u tegelijk ziet, noteert u. Het telformulier
vindt u op www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling. U kunt ook de app mijntuinvogeltelling.nl
gebruiken. Stuur uw telling uiterlijk maandag 31 januari
voor 12 uur in.

Vogels lokken

Meer weten over de telling, herkennen van vogels of
opmerkelijke resultaten van vorige tellingen? Of wilt u
weten hoe u uw tuin vogelvriendelijk kunt maken of wilt
u de gratis tuinvogelcursus volgen?
Kijk op www.vogelbescherming.nl.

U kunt de vogels lokken door ze te voeren. U kunt
bijvoorbeeld vogelsilo’s met zonnebloempitten en pinda’s
ophangen.

Heeft u een mooie foto van vogels in een vogelhuisje of
op een voedertafel?
Stuur deze aan redactie@natuurhusalmelo.nl.
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Scharrelkids 2022

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

Dieren
in de winter

Speuren
naar diersporen

Hoe overleven dieren in de winter? Gaan ze naar de zon
of blijven ze in Nederland? Houden ze dan een winterslaap? En waar zijn alle insecten in de winter?

In de winter is de natuur in rust. De meeste dieren
zijn dan minder actief. Maar de dieren die er wel zijn,
laten duidelijke sporen achter. In de sneeuw, modder of
zand. Niet alleen pootafdrukken, maar ook afgeknaagde
dennenappels, hoopjes veren en uitwerpselen vertellen ons
verhalen over de activiteit van dieren in het bos. Ga je mee
diersporen zoeken?

Datum: Zondag 9 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus

Help vogels
de winter door
Wat een sneeuw! Wat een Kou! Heel leuk om sneeuwpoppen mee te maken, maar voor vogels best pittig.
Hoe kunnen we de vogels een handje helpen?
Datum: Zondag 13 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus

Speurtocht
met natuur
opdrachten

Datum: Zondag 9 januari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)
Locatie: Verzamelen bij de Pook in de Gravenallee

Aan de hand van verschillende natuuropdrachten gaan
we het Doepark verkennen.
Datum: Zondag 13 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
Locatie: Verzamelen bij het Natuurhus

Bushcraft
We gaan regelmatig op pad naar het bos om de natuur om
ons heen te ontdekken. Maar stel dat je een hele dag of een
hele nacht in het bos zou doorbrengen. Hoe zou je jezelf
warm en droog houden? De weg terug vinden? Waar zou
je eten en drinken kunnen vinden? En hoe doen dieren
dat? Dat gaan we samen ontdekken.
Datum: Zondag 13 februari
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar)
Locatie: ‘t Stek
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Bomen

Schatten zoeken

Mensen en dieren hebben bomen nodig. Wat weten jullie
over bomen en waarom zijn ze zo belangrijk?
Datum: Zondag 13 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus

We gaan magneetvissen in de Almelose Aa en met een
metaaldetector zoeken naar bodemschatten. Bij slecht
weer hebben we een alternatief programma.
Datum: Zondag 13 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur (voor kinderen van 10 t/m 12
jaar)
Locatie: Verzamelen bij het Natuurhus

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

De wondere
wereld van bomen
Bomen zien we overal om ons heen, in allerlei soorten
en maten. Bomen zijn onmisbaar en worden ook wel ‘de
longen van de aarde’ genoemd. Maar wist je dat bomen
met elkaar in contact staan en ook met de planten om
zich heen? Door bomen te bestuderen, gaat er een hele
wereld voor ons open.
Datum: Zondag 13 maart
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar)
Locatie: Natuurhus

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
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Openingstijden:
ma t/m vrij 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur
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<< IJskristallen
Wat opvalt, is dat de winterse omstandigheden sneeuw
en ijs in zoveel verschillende vormen laten zien. IJspegels aan takken. Lang, kort, dik, dun. Sneeuwduintjes.
IJsplaten langs de oever met stromend water er tussendoor. Maar het meest fascinerend zijn de vormen op de
rododendrons en de houten reling van de vlonderpaden.
Ragfijne blaadjes. Van ijskristallen. Kristal aan kristal,
fragiel en flinterdun. Kwetsbare schoonheid, op haar
mooist.

Natuurwandeling
Anke Heij, IVN Almelo

Kwetsbare schoonheid. Bij ijskristallen en bij mensen.
Misschien een gekke vergelijking. En toch... Ik filosofeer
terwijl ik de blaadjes observeer. Mensen zijn op hun
mooist als ze durven zijn wie ze zijn, in al hun kwetsbaarheid. Want tussen liefde en verdriet, in alles dat ons
leven ons leven maakt, herkennen we elkaar. Ontstaat er
verbinding. En kunnen we de schoonheid van emotionele
scherven ervaren, die onlosmakelijk bij ons mens-zijn
hoort.

Water

Wolken. Ze bestaan uit waterdruppels of ijskristallen.
Ik weet er weinig van. Toch fascineren de vormen.
Het kleurenspel. Licht en donker. Wit, rood en oranje.
Grijstinten. Wolken vertellen verhalen.
Ik herinner me een Noorse wandeltocht in de bergen
met een strakblauwe lucht. Een witte wolk die pijlsnel
opkwam vanuit het dal. Zonder te weten wat het betekende, liepen we naar de dichtstbijzijnde berghut. Daar
kregen we het advies om in de hut te blijven. Het bleek
soepmist, zo dik, dat er letterlijk geen hand voor ogen te
zien was.
De lucht deze avond laat kans op regen zien. Wolken
die langzaam opbouwen naar steeds groter. Opklaringen
aan de andere kant. Minuscule waterdruppeltjes als nevel
boven de weilanden. Even later valt er een bui.
Water in allerlei vormen in een wandeling van een uur.
De zichtbare vorm van water geeft zoveel informatie over
wat er is, als je maar weet waar je op kunt letten.
Meer weten? Dat kan via anke@ankesnatuur.nl.

Het wordt kouder. In de avond ontstaat er nevel boven
de weilanden. Het wordt steeds vroeger donker.
Een uur voor zonsondergang struin ik door het Weleveld
bij Zenderen onder een imposante wolkenlucht.

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.

Mikado
Het waait flink. De afgelopen dagen regende het
zoveel en hard, dat ik niet de moed kon vinden om te
wandelen. Nu voelt het als tijd om een flinke wandeling
te maken. Af en toe wat regen. Best fris.
Mijn wandeling gaat door een bijna kaal bos, op de
overgang van herfst naar winter. Zo af en toe kruist een
wandelaar mijn pad. Het grootste deel van mijn wandeling ben ik alleen. Heerlijk. Raar eigenlijk, dat ik als mens
niet hou van mensen op mijn wandelpad. Behoefte aan
alleen zijn, aan stilte en genieten van rust en ruimte. Een
stelletje loopt me tegemoet. De gedachte komt op dat ik
dat jammer vind. Ik vraag me met een glimlach af of ze
dat ook over mij denken.
In de berm ligt een egel. Dood. Op de kop na behoorlijk
ongeschonden. Levend zie ik zelden egels. Een kans om
goed te kijken hoe ze eruit zien. Op mijn knieën bestudeer ik de poten en de nagels. Maar vooral de stekels
vallen op. Een kunstwerk. Donker aan de onderkant, wit
naar boven toe en een donker puntje bovenop. Gerangschikt als mikadostokjes die uit elkaar gevallen zijn. De
dood in al haar schoonheid. ‘Jammer voor de egel’, denk
ik als ik verder loop. Ik geniet na van dit moment.
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Kwetsbare schoonheid
Winter op zijn mooist. Met een flink pak sneeuw. En
vorst. Zoals ik me uit mijn jeugd herinner. Wandelen in
een witte wereld. Het Springendal, bij de bronnen, is
voor mij één van de mooiste landschappen, helemaal
als het wit is. Cultuurhistorie. Met oude boerderijen en
eikenlanen. Oude schuren. Beekjes met stromend water.
En zandpaden.
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In gesprek met …
Joanna Lubbelinkhof
Jenny van Dorsten, IVN Almelo

Sterren fotograferen
Haar pianoleraar Edwin Sarink maakte haar enthousiast
over astronomie. Ze bezocht eens een sterrenkijkavond
en thuis hadden ze een telescoop die nog in de doos
zat. Maar ja, zo’n telescoop is maar een klein ding waar
je niet zoveel mee kunt zien. Dus nam ze een telescoop
over waar ze haar camera op kon schroeven en dus kon
fotograferen. Later volgde de Deep Sky fotografie. Foto’s
maken van objecten die je met het blote oog niet kunt
zien.
Met de camera combineert ze dus twee uitersten: het
immens grote van het heelal en het allerkleinste, de
insectjes.

Vrijwillig aan de slag
Edwin heeft haar gevraagd of ze zin had om af en toe
te helpen bij de bouw van het Natuurhus. Ze had er niet
bij stilgestaan, bij dat Natuurhus. Het was een Almelo’s
project. En zelf woont ze in Aadorp, een dorpje op zich.
Maar ze vond dat er ze als toekomstige gebruiker ook
wel wat voor mocht doen. Al gauw werd het een dag

in de week. Het was geweldig, vindt ze, om te zien hoe
zo’n paviljoen tot stand komt. Hoe iets wordt gebouwd,
was echt een eye-opener. Ze heeft het van het begin
af aan zien groeien en de inzet van vrijwilligers vindt
ze geweldig. Het is een heel goede ervaring geweest.
Verrijkend ook om in contact te komen met mensen van
allerlei pluimage, die je niet in je eigen kennissenkring
tegenkomt.

Ateliers
Oorspronkelijk is ze afkomstig uit het onderwijs, het
kleuteronderwijs. Ze deed later de AKI en heeft nu twee
ateliers. Eentje thuis in Aadorp voor keramiek en de
andere in Almelo aan de Acht Zaligheden. In haar werkplaats geeft ze twee keer in de week les in beeldhouwen
en workshops voor scholieren.
Het was wel een beetje afkicken nu het paviljoen klaar is.
Gelukkig werd ze gevraagd om in de interieurcommissie
te komen. Daar komt Joanna goed tot haar recht. Ze is
blij dat ze zo betrokken kan blijven bij het Natuurhus.

De interesse van vrijwilliger Joanna Lubbelinkhof in fotografie dateert al van heel lang terug.
De natuur vindt ze één van de mooiste onderwerpen om te fotograferen. Zo veelzijdig, zo inspirerend. “Eigenlijk is het onze basis en daar moeten we heel zuinig op zijn.”
Joanna is heel veel bezig met macrofotografie. Kleine
plantjes, kleine beestjes probeert ze te vangen. Het
afgelopen half jaar was ze regelmatig op het sedumdak
te vinden. Prachtige plantjes. Hier en daar heeft ze wat
insecten kunnen fotograferen. Ze gaat er een boekje van
maken. Dat komt in het Natuurhus te liggen, zodat de
mensen zelf kunnen zien wat er zich op het dak afspeelt
en wat een sedumdak eigenlijk doet.
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Kleine beestjes worden van heel dichtbij enge monsters,
maar het prachtige is dat je van heel kleine insectjes
ook die ogen en snuitjes kunt zien. Wonderbaarlijk dat
zulke kleine beestjes zoveel details en kleuren hebben.
Normaal zie je dat niet. Je loopt er langs of trapt er op,
maar ook zo’n heel klein beestje heeft zoveel leven in
zich.
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Natuur voor elkaar
Momenteel werkt de gemeente aan een samenhangend ‘Natuur voor Elkaar’-plan van en voor Almelo, dat
partijen samenbrengt, verbindt en versterkt. Hierbij gaat
het om beleven, benutten en beschermen van de natuur.
Met een integrale aanpak wil de gemeente bestaande
en nieuwe initiatieven en activiteiten maximaal laten
renderen. Wordt vervolgd.

Visie
Vanuit de Groene Loper hebben we een visie op hoe een
groen en duurzaam Almelo er uit zou kunnen zien, want
groen doet goed! Overal in de stad maken de bewoners
hun eigen leefomgeving groener, zowel in de eigen tuin
als in de openbare ruimte. In en rondom de stad zorgen
we samen ook voor onze primaire levensbehoeften,
namelijk:
- Lucht: schone lucht
- Water: er stroomt water van drinkwaterkwaliteit door
alle sloten en beken
- Voedsel: in de stad en in de groene longen kan voedsel
voor de inwoners van de stad worden geproduceerd
- Energie: ook wordt duurzame energie voor de stad
opgewekt
- Beweging en ontspanning (10.000 stappen/dag): in de
stad en de groene longen recreëren de inwoners

Inspiratiebijeenkomst
met de gemeente
Miriam ten Velde en Frank van Marle, Groene Loper Almelo
De Groene Loper helpt initiatieven in Almelo om te vergroenen. Het afgelopen jaar is er al veel
gebeurd op dit vlak tijdens NLDoet, de Nationale Inzaai-dag, Burendag en de Natuurwerkdag.
En ook het komend jaar kunnen we u vanuit de Groene Loper helpen om Almelo groener en dus
ook klimaatbestendiger te maken en te zorgen voor meer biodiversiteit.
Samen met de gemeente hebben we op 7 september
2021 in het Natuurhus een bijeenkomst georganiseerd
voor de groene partners in de stad. We kunnen terugkijken op geslaagde bijeenkomsten met circa 50 deelnemers van 30 ‘groene’ partner-organisaties.
Dit heeft veel input voor beleid opgeleverd, maar vooral
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ook inspiratie (ook tijdens de rondleidingen door het
park) en een groter groen netwerk, waarbij meer mensen
elkaar hebben leren kennen. Dat heeft direct tot de
nodige vervolgafspraken geleid. En wat tijdens de bijeenkomsten ook duidelijk werd, is dat er al erg veel met
passie gedaan wordt in Almelo.
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Dit alles moet leiden tot vitale(re) burgers, waarbij het
ook normaal is dat iedereen, dus ook kansarmen (gehandicapten, sociale werkvoorziening, ed.) in het groen mee
werken naar vermogen.

Water in uw tuin
Een groene tuin kan veel beter water vasthouden, dan
een betegelde tuin. Dus de allermakkelijkste oplossing
is om wat tegels uit je bestrating te wippen en daar
plantjes in te zetten. Begin het liefst aan de rand van je
bestrating, dan heb je de minste kans dat de rest van de
bestrating wegzakt. Met een metertje heb je al een leuke
onderbreking van de verstening.
Wip de tegels met een spade op en vervang (een deel
van) het gele zand door zwarte aarde, gemengd met wat
compost. Wil je weinig werk aan je minituintje hebben?
Plant er dan bodembedekkers in. Die bedekken, de naam
zegt het al, de bodem, waardoor onkruid minder kans
heeft. En ze geven meteen kleur en fleur en vragen niet
veel onderhoud. Insecten zijn je dankbaar. Bij de plantenkweker of het tuincentrum is ruime keuze.

of split, dan zakt het water in elk geval beter weg in de
bodem en heb je minder kans op een waterballet.

Regenton
Bij de meeste huizen klettert het regenwater via de goot
zo het riool in. Best zonde, helemaal als je dan een week
weer moet sproeien met drinkwater uit de kraan. Je kunt
je regenpijp aansluiten op een regenton. Op internet
staan daar prima handleidingen voor en ook als je niet
heel handig bent, lukt dit klusje vast. Zet de regenton op
een stapel stenen of andere verhoging, zodat een gieter
onder het kraantje past, anders heb je nog niks aan het
verzamelde water. Is de ton vol, dan stroomt het water
over. Dat kan je gewoon laten gebeuren. Je kan ook een
overloopslang in de ton doen en die naar een vijver of
moerasje leiden. Zo’n moerasje trekt meteen weer veel
nuttige insecten en daarmee vogels aan.

Waterschaal
Voor dieren is water in de tuin sowieso een aanwinst.
Wist je bijvoorbeeld dat een bijenlarve voor wel 70%
uit water bestaat? Plaats daarom een waterschaal in je
tuin. Met wat knikkers of stenen, want bijen en andere
insecten lopen kans dat ze verdrinken. Zo kunnen ze
veilig hun dorst lessen. Je zult versteld staan hoeveel
leven je in je tuin krijgt met zo’n simpele voorziening als
een beetje water!

Wat is nodig?
- Politieke daadkracht, prioriteitstelling en urgentie
uitdragen, bijvoorbeeld de waterjuffer als symbool
voor biodiversiteit en geldmiddelen vrijmaken.
- Meer bewustzijn bij burgers creëren, zodat ze zelf
onderdeel willen zijn van de natuur (daar gaan we
vanuit het Natuurhus met IVN voorop aan werken).
- Radicale veranderingsbereidheid. Veel is nu volstrekt
onnatuurlijk en dus abnormaal en dat leidt tot een
klimaat- en biodiversiteitscrisis!

Doet u mee?
Organiseer bijvoorbeeld in uw buurt een burendag
tijdens NLDoet op 10 of 11 maart 2022. Hiervoor is op
18 januari 2022 een informatieavond gepland. U bent
van harte welkom.
Meer weten over de Groene Loper? Kijk op
www.natuurhusalmelo/groeneloper/meedoen.

Lekker vochtig
Voordeel van de bodem vol planten is, dat het daaronder
ook lekker vochtig blijft en je dus minder water hoeft te
geven in droge periodes. Als je geen planten wilt, kan
je tegels ook vervangen door halfverharding, zoals grind
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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
Natuurhus, 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 Natuurhusmagazine per
post.
- U ontvangt een eenmalige korting van 25 euro bij vier
keer adverteren in het Natuurhusmagazine.
Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via
www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/wordgroenpartner
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.

Vrienden
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 Natuurhus.

Als vriend geniet u diverse voordelen waarvan we er hier
enkele noemen:
- U steunt het project Doepark de Hagen, om het
Natuurhus, 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 Natuurhusmagazine per
post.
- U ontvangt een eenmalige korting van 25 euro bij vier
keer adverteren in het Natuurhusmagazine.
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
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.
Als donateur van Stichting Natuurhus Almelo
- steunt u het project Doepark de Hagen, om het
Natuurhus, 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 Natuurhusmagazine per
post.
Wilt u Stichting Natuurhus Almelo steunen? Ga naar
www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/word-donateur
om u aan te melden.
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 Natuurhusmagazine 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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