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Volop natuur dicht bij huis
De foto op de voorzijde is genomen bij het Lateraalkanaal aan de rand van de woonwijk De Schelfhorst,
Almelo. De natuur wacht op de lente, het is bijna zover!
Als je goed kijkt zie je de maan tussen de takken van de
boom door opkomen.

Heb je een idee, vraag, artikel of foto? Neem contact
op via info@natuurhusalmelo.nl. Sluitingsdatum kopij
voor het volgende nummer is 29 april 2022.
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Er komen al
knoppen uit!
Hans Oude Luttikhuis, Stichting Natuurhus Almelo
Eind januari las ik in een app van onze vrijwilligers de melding van Niklas. Hij is een van onze
vrijwilligers: “Er komen al knoppen uit.”
Het deed me denken aan Gorters’ prachtige ‘Mei’
uit 1889:
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht …

Parallellen
Bij beiden bespeur ik het verlangen naar nieuw leven,
een ontluikende natuur, een naderend voorjaar. Toch zijn
er de nodige verschillen. In het epos van Gorter, wordt
de komst van Mei verteld, de dochter van Zon en de
Maan en de brengster van het voorjaar, als April op een
doodsbaar wordt teruggevoerd naar de zee.

Het appje van Niklas straalt hoop uit op een vroeg
voorjaar. Dat is zeer begrijpelijk na de sombere en
grijze wintermaanden. Maar naast deze hoop, verwijst
het bericht van Niklas ook naar het verschuiven van
de seizoenen, omdat er in januari al knoppen aan de
struiken zitten.

Klimaatverandering
Ik las het volgende op de website van het Kennisportaal Klimaatadaptatie: ‘Klimaatverandering zorgt voor
aanpassingen in de dierenwereld en bij bloemen en
planten. Het warmere klimaat zorgt ervoor dat bepaalde
dier- en plantensoorten afnemen of juist toenemen.
Heel veel warmte minnende soorten als ijsvogels,
zilverreigers, bijeneters en niet te vergeten, de eikenprocessierups, hebben we waargenomen in Nederland,
terwijl ‘onze’ tapuiten, kieviten en grutto’s verdwijnen.
De Rode Lijst van de diverse soorten geeft een (niet
zo) aardig beeld van soorten die uit Nederland zijn
verdwenen of dreigen te verdwijnen. Daarentegen
komen veel exoten op eigen kracht naar Nederland en de
kans op overleven wordt steeds groter. De tijgermug en
buxusmot zijn daar goede voorbeelden van.´

Zichtbaar anders
Ook planten komen tot wel drie weken eerder in bloei
dan halverwege de 20e eeuw. In het najaar zien we dat
bladeren langer aan de bomen blijven zitten en vogels
zijn gemiddeld 8 dagen eerder hun eieren gaan leggen,
waarmee het oude gezegde ´in mei legt elke vogel een
ei´, steeds minder van toepassing is.

Extreme omstandigheden
Klimaatverandering beïnvloedt ook direct en indirect de
land- en tuinbouw. Zo hebben de boeren en tuinders
vaker te maken met extreme weersomstandigheden,
zoals hittestress, stormschade, vorstschade, droogte
of overstroming om nog maar te zwijgen over allerlei
nieuwe ziektes en plagen die op hen (en ons) afkomen.
Door een ander seizoenritme, moet ook de timing van
veel landbouwactiviteiten worden aangepast. Als de
natuur kwetsbaarder wordt en verschraalt, heeft dat een
negatieve invloed op onze natuurbeleving. Dat is nadelig
voor recreatie en toerisme die voor een groot deel
samenhangt met natuurbeleving.

Een nieuwe lente in het Doepark
Ook de nieuwe lente in ‘Mei’ staat dus onder druk en
past niet meer in het huidige klimaat- en wereldbeeld.
Een poëtische aanpassing is daarom gewenst; misschien
is januari wat vroeg, maar in maart of april moet onze
nieuwe lente in het Doepark toch kunnen beginnen.
Ergens rond deze tijd beginnen de parkvogels nerveus te
worden evenals onze vrijwilligers. De mouwen worden
opgestroopt, werkschoenen gepoetst, het zit in de lucht,
je voelt de energie het Doepark binnenstromen.
We nodigen je van harte uit om het groeiseizoen mee te
beleven in Doepark de Hagen!

Stadsprijs voor Natuurhus
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Wat een opsteker! Alle inzet van onze vrijwilligers is beloond met een fantastische prijs:
de Stadsprijs van Almelo. Op 4 februari 2022 heeft burgemeester Arjen Gerritsen de wisselbokaal
uitgereikt aan Hans Oude Luttikhuis, voorzitter van Stichting Natuurhus Almelo.
De prijs is bestemd voor initiatieven die een bijzondere
bijdrage leveren aan de stad. In totaal waren er 270
inzendingen. De juryvoorzitter Marjolein Wessels prees
de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van
de vrijwilligers: “Samen hebben jullie het Natuurhus
gerealiseerd op een unieke plek in het centrum, waar nu
aansprekende evenementen voor jong en oud plaatsvinden.”
Voor het eerst werd ook geld uitgereikt bij de stadsprijs.
Het Natuurhus ontving 2.000,-. Hans Oude Luttikhuis
nam trots de wisselbokaal in ontvangst: “Zonder het
goud van onze vrijwilligers kunnen we niets. De prijs is
ook een erkenning voor het werk wat we doen.”
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Nieuw in de groene bibliotheek
Truus Hoesseler, Natuurhus Almelo

Merel
Auteur:
Stephen Savage
In dit boek, met duidelijke
tekst en mooie foto’s, wordt
de levenscyclus van de
merel en zijn leefomgeving
beschreven. Daarnaast leer
je alles over de bedreigingen
waarmee deze prachtige
zangvogels te maken hebben en wat wij kunnen doen
om ze te beschermen.
Deeltje uit de serie: ‘Dieren om ons heen’. Geschikt voor
kinderen vanaf 9 jaar.

Natuurfotografie
Ron Poot, KNNV
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe natuurhus heeft elke aangesloten vereniging
zich gepresenteerd met een of meer activiteiten. De KNNV heeft hiervoor een serie van drie
avonden over het thema natuurfotografie georganiseerd.
De eerste avond ging over inspiratie. De initiatiefnemers
van deze avonden, Mirna Jansen, Martijn van Broekhoven en Ron Poot beten het spits af door hun eigen
foto’s te laten zien en te vertellen waarom die hen zo
inspireren. Ron ging de tweede avond een tandje dieper
met een lezing over zijn stokpaardje, macrofotografie.
De derde avond moest helaas vanwege de corona maatregelen worden uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel:
op 11 april zal natuurfotograaf Johan van der Wielen
alsnog zijn prachtige fotolezing over de Wadden geven.
Een aanrader!
Als het aan de initiatiefnemers ligt, blijft het niet bij deze
avonden. Er is een programma in de maak, dat dit voor-

jaar al begint. Voor de inhoud wordt dankbaar gebruik
gemaakt van de input die de deelnemers aan de lezingen
hebben gegeven. Naar buiten gaan, samen fotograferen,
elkaars foto’s bespreken, landschappen leren fotograferen, … het is maar een greep uit de aangedragen
ideeën.
Alle deelnemers waarvan het mailadres bekend is krijgen
een uitnodiging voor het vervolgprogramma. Was je er
niet bij en lijkt het je ook leuk met anderen te fotograferen? Meld je alsnog aan via ron.poot@me.com, dan
kom je op de maillijst en krijg je bericht! Hopelijk tot
ziens!

De merel
Auteur: Ruth Owen

De kikker

Dit boek gaat, na een algemene inleiding over de kikker,
voornamelijk over de groene
kikker. Zijn leven, leefomgeving,
vijanden etc. worden behandeld. Bijzonder is dat ook er
ook aandacht is voor waarom
kikkers vaak in verhalen,
sprookjes en liedjes voorkomen. Dit alles
wordt op een hele leuke manier verteld. Een boek met
heel veel informatie die afgewisseld wordt met tal van
mooie foto’s.
Natuurhus Almelo | Maart 2022

Basisboek
veldbiologie:
zelf de natuur in
Auteur:
Sander Turnhout
Dit boek geeft inzicht in hoe
een natuurgebied in elkaar
zit en biedt een overzicht van
landschappen, grondsoorten en
kringlopen. Het leert hoe je wilde
planten en dieren kunt herkennen
en nodigt uit om zelf op onderzoek te gaan in de natuur
en daar eenvoudig veldwerk te doen. De uitgave is
samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en is rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen.
Een uitgave van de KNNV.

Boek met kleine stukjes tekst en
vele grote foto’s, waarin wordt
uitgelegd hoe merels leven.
Dit leuke boek beantwoord
vragen zoals, hoe pasgeboren
merels eruitzien, wat ze eten
en waarom merels bijna nooit
vechten. Deeltje uit de serie: ‘Speuren in de natuur’. Om
samen met jonge kinderen te bekijken of zelf lezen vanaf
6 jaar.

Auteur: Willem Quist
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Deel uit de serie: ‘Actua Natuurboeken’. Geschikt voor
kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen.

De ongespitte tuin;
alles over no-dig
gardening: moeiteloos
bloemen, groenten en
kruiden telen
Auteur:
Charlie Nardozzi
Het motto van de schrijver van
dit boek is: tuinieren moet
eenvoudig, fijn en haalbaar zijn
voor iedereen. No-dig gardening is tuinieren zonder te spitten. De auteur is
van mening dat door het spitten van de grond de aarde
elke keer ernstig wordt verstoord. Grond bestaat uit
laagjes organisch materiaal, waardoor je een gezonde,
voedselrijke teelgrond hebt. Door te spitten verniel je
heel veel van het bodemleven. Laat het met rust is zijn
mening.
Charlie Nardozzi laat in dit boek stapsgewijs zien hoe
je door deze nieuwe manier van tuinieren gezondere
planten, een meer vruchtbare bodem en een rijkere
oogst krijgt. Daarnaast kost het je minder tijd en werk en
wordt tuinieren te doen voor bijna iedereen. Duidelijke
tekst afgewisseld met mooie foto’s.
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Groene visite:
		 Met de goastok
door Twente
Laura Brummelhuis, IVN Almelo
De Groene visite heeft een nieuwe koffer met als titel ‘Met de goastok door
Twente’. Een goastok is gemaakt van gekruld kamperfoeliehout uit houtwallen.
Doordat steeds meer houtwallen verdwijnen, wordt het steeds moeilijker om
goed materiaal voor een goastok te vinden.
Een goastok maakt al eeuwenlang deel
uit van de Twentse gebruiken. Zo zijn op
prenten uit 1750 marskramers te zien met
een goastok. De goastok werd vroeger
gebruikt ter ondersteuning van het lopen,
maar ook tegen honden en belagers.
Verder was de goastok van belang bij diverse
bijzondere gelegenheden. Zo werd de goastok
versierd bij bruiloften, bij overlijden voorzien
van een zwart lint en bij geboortes versierd met
slingers.

We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor de
Groene visite. Dus, meld u aan via:
groenevisite.ivn.almelo@gmail.com.

Tijdens de corona tijd konden we bijna geen
groene visites afleggen en hebben we ons bezig
gehouden met dit onderwerp. Samen met onder
meer Truus Hoesseler en Toos van de Zwart
hebben we met heel veel plezier deze bijzondere
koffer samengesteld met foto’s, boeken, een
midwinterhoorn en een stiepelteken. We kregen
van Gerard Hutten (ex-kampioen klootschieten)
nog een mooie kloot en een klootzak.
Met de goastok volgen we een route door heel
Twente, waar we veel plaatsen bezoeken en
natuurgebieden. We beginnen in Almelo met zijn
prachtige groene longen. Vervolgens gaan we naar
Wierden met het Wierdense Veld en de schaapskudde. Daarna naar Rijssen met het plasdrasgebied Overtoom, de pelmolen en de Enterse zomp.
Vandaaruit een steeds groter rondje door Twente
tot we weer terug zijn in Almelo bij ons mooie
natuurhus en het Doepark De Hagen. Zodra we weer
bij de instellingen terecht kunnen, gaan we deze
nieuwe koffer introduceren en in gebruik nemen.
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Inventarisatie
		Hondenven
Ron Poot, KNNV
Op de weg van Almelo naar Tubbergen passeer je het
landgoed Schultenwolde. Naast bos en weiland, omvat
dit particuliere terrein een heideveld met een heidevennetje, het Hondenven. Dit ronde ven is een overblijfsel uit
de ijstijd. Ooit lag hier een bevroren grondwaterbult in
het landschap, een pingo. Toen het landschap ontdooide
zakte de pingo ineen en bleef er een meertje met een
oeverwal over. Rondom het ven ligt een nat heideveld
met bijzondere flora en fauna. In het gebied groeien
zeldzame planten, er vliegen allerlei soorten libellen en
in het zure water leven tientallen soorten (zeldzame)
sieralgen.
KNNV Twenthe (Almelo) heeft dit gebied al in de periode
1987-1990 geïnventariseerd. De bijzondere vondsten
waren toen een verrassing en leidden ertoe dat het
landgoed opgenomen werd in het Nationaal Landschap
Noordoost Twente. De eigenaren waren ook verrast en
enthousiast en hebben geïnvesteerd in natuurbeheer op
hun terrein, zoals plaggen en houtopslag weghalen.
Ze hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden voor natuurherstel en de inzet van
vrijwillig natuurbeheer.
In de periode 2004-2007 is een tweede inventarisatieronde gehouden. Dit heeft een lijvig rapport vol foto’s
opgeleverd. Van dit onderzoek zijn zes informatiepanelen
gemaakt die nu ondergebracht zijn bij het Natuurhus.
Ook dit onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd die
tot verdere verbeteringen en beheersmaatregelen voor
de natuur op Schultenwolde hebben geleid.

Zo is een oud dichtgegroeid rietveld geschoond, waardoor er een tweede ven is ontstaan.
De meest recente beheersmaatregelen (2019-2020) zijn
uitgebreide plagwerkzaamheden in het heidegebied ten
noorden van het Hondenven en aan de westzijde van de
rietplas. De waterhuishouding is verbeterd en ook het
bos heeft ingrijpende aanpassingen ondergaan.
De wandelroutes rond het ven zijn afgesloten. Dan is het
natuurlijk wel weer interessant om te onderzoeken wat
dit voor de natuur oplevert.
Na overleg met de eigenaren, verenigd in de stichting
Erve Ledeboer, hebben we toestemming gekregen voor
een nieuwe inventarisatieronde in 2022. Deze derde
ronde richt zich op vaatplanten, mossen, libellen en
sieralgen. De KNNV-leden Eveline Stegeman en Ron Poot
doen het onderzoek, waar nodig vergezeld van extra
deskundigen. Een beperkt clubje dus. Dat is van belang
om zoveel mogelijk verstoring van het kwetsbare gebied
te voorkomen.
Om de leden van KNNV en de geïnteresseerde natuurhus-partners toch te betrekken, zijn er ook enkele
activiteiten over het Hondenven voor een breder publiek.
Op 23 mei geeft Ron Poot twee keer een lezing in het
Natuurhus (om 14.00 uur en om 19.30 uur). Daarnaast
hebben we toestemming om op 11 juni een beperkte
publieksexcursie voor maximaal 15 personen te geven.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via
ron.poot@me.com. Maar let op! Vol=vol!
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Als de temperatuur tussen de +5 en de +10 graden
Celsius is, geven de meeste imkers van onze vereniging
hun volken een oxaalzuurbehandeling via verdamping
om de varroa te bestrijden. Er zijn twee verdampers
aanwezig die samen met masker en andere toebehoren
worden gebruikt.
De leden van onze vereniging die hun volken graag een
behandeling willen laten geven, krijgen een uitnodiging
van de secretaris om zich op te geven. Vervolgens wordt
er een verdeling gemaakt op basis van de aanvragen.
Plaats en aantal kasten die een behandeling krijgen, zijn
bepalend voor de uitvoering in ploegjes die vaak in tweetallen bij de aanvragers langsgaan. Met deze werkwijze
is het werk mooi verdeeld en kan de klus snel worden
geklaard. Natuurlijk zijn er meer manieren en keuzes om
te zorgen dat de bijen gezond het nieuwe bijenjaar in
kunnen gaan. Je kunt dan denken aan andere bestrijdingsmethoden, selectie van bijenvolken om mee verder
te gaan, of anderszins. In dit verhaal licht ik slechts
enkele punten toe.

Winterwerkzaamheden
			 voor de imker

Met blik op het voorjaar
Zeker, het is geen fijne behandeling, maar met de blik,
gericht op het nieuwe jaar, waarin de honingbij fit haar
werk kan doen, is het de moeite waard om de honingbijen daarbij te helpen. De prachtige plaatjes van april
2021 getuigen hiervan.

Natuurlijk heeft de imker nog veel meer werkzaamheden
die hij zij in de winter kan doen om het bijenseizoen
weer goed van start te laten gaan. Enkele voorbeelden
zijn reinigen van materiaal, zoals kasten en raampjes.
Materiaal herstellen wat kapot is of het een verfje geven.
Schoonmaken van de bijenstal waar de volken opgesteld
staan. Uitsmelten en zeven van was uit oude raat om
wasplaatjes en kaarsen van te gieten. En bijenproducten
maken, zoals bijenzalf, propolisproducten en meer.
Meer weten? Kijk ook op www.iemenschoeralmelo.nl.

Als het richting de kerst gaat, dan maken de imkers zich onder andere op voor de winterbehandeling van hun bijenvolken voor bestrijding van varroamijten. Elk bijenvolk heeft varroamijten
die ook virussen meenemen in de bijenkast. Binnen onze vereniging ’t Iemenschoer gaan verschillende leden dan ook bezig met de organisatie en uitvoering van de varroabehandeling in de
winterperiode. Als het weer meezit zijn de volken voor de jaarwisseling allemaal behandeld!
Maar naast bestrijding zijn er meer winterwerkzaamheden voor de imker, waarvan er in de laatste alinea een
paar worden genoemd.

Besmetting varroamijt
Een bijenvolk kan behoorlijk verzwakken en zelfs sterven
of verdwijnen door de varroamijt, die het eiwit-vet
lichaam van de larve in de cel aantast en virussen
verspreidt. De jonge bijen die in zo’n volk ter wereld
komen, zijn te zwak om het winterseizoen te overleven.
Het is daarom belangrijk om de varroabesmetting in de
hand te houden.
De imkers hebben al een goede indruk van besmetting
in een bijenvolk, omdat ze dat, als het goed is, door
het jaar heen monitoren. Niet alleen het aantal mijten
geeft een indicatie van de omvang van de besmetting,
maar ook de afwijkingen aan de bijen, zoals bijvoorbeeld
verkreukelde vleugels zijn tekenen die duiden op een
serieuze besmetting.
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Mierenzuurbehandeling
Om een explosie van mijtbesmetting te voorkomen,wordt
er aan het einde van de zomer, als de honingkamers
afgenomen zijn, doorgaans een mierenzuurbehandeling
gegeven. Het mierenzuur gaat via verdamping door de
hele bijenkast. De mierenzuurdamp doodt niet alleen de
mijten op de bijen, maar ook de mijten in het gesloten
broed. Zo nodig volgt er een tweede behandeling door
de imker.

Winter
Als de herfst overgaat naar de winter, gaat de koningin
steeds minder eitjes leggen. Zo is er in de winterperiode
nagenoeg geen broed meer in de kast. Dat is maar goed
ook, want broed moet warm gehouden worden en in de
winter heeft de honingbij haar energie hard nodig om te
overleven. Bovendien dringt een winterbehandeling met
oxaalzuur niet door in gesloten broed.
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BIOLOGISCHE EN
NATUURVRIENDELIJKE
BESTRIJDING
06 41 75 53 21
info@ongedierterijssen.nl
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Verzamel kle
ine takjes.
Gebruik draad
of bindtouw
om deze vast
te zetten.

		 Haal het
voorjaar in huis!

Het eindresultaat. Eventueel kun je de zijkanten voorzien
van schors, vastgebonden met een mooi touw.
Bollen worden vastgeprikt. Laat de worteltjes zien.

Ga stap voor stap aan de slag:

Henny van der Veen en Annelieke Huurneman, Groei & Bloei

3

te groen in
Steek het kor
de natte oasis.
de vorm mee.
Steek plat met

Na de grauwe en grijze winterdagen van januari en februari is het hoog tijd om het voorjaar in
huis te halen. Met deze beschrijving kunt u dit prachtige bloemstuk maken. Veel plezier!

Wat is nodig
Om dit werkstuk te maken heb je nodig:
- Grote schaal of houten bak
- 1 oasis stuk in de lengte door gesneden, eventueel met
een stukje plastic eronder
- Bij een grote schaal of bak aangevuld met een halve
oasis op de hoek
- Satéprikkers groot en klein
- Bindtouw en een siertouw
- Krammen en/of draad
- Groen uit eigen tuin. Bijvoorbeeld buxus, olijfwilg,
sneeuwbal en dergelijke
- Stukje schors
- Kleine takjes, een beetje plaatmos
- Kleine bolletjes, bijvoorbeeld witte en blauwe druifjes,
kleine narcissen en hyacinten
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tgrond,
Verwijder de po
en.
worteltjes zitt
maar laat de
ikker
pr
n
ee
en steek
Om te bevestig
door de bol.

4

Vul de vorm op
met
diverse soorte
n groen.
Er mag groen
over de vorm
heen steken.
En varieer in
groen
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Telescoop
De JWST is een optische en infrarood telescoop. Infraroodstraling is een niet waarneembare straling voor het
menselijke oog.
Omdat ik het natuurlijk niet beter kan zeggen, citeer ik
hoogleraar moleculaire astrofysica Ewine van Dishoeck:
“De Webb zal het voor ons onzichtbare heelal tonen,
alles wat oud, koud en stoffig is. Het heelal dijt sinds het
ontstaan steeds verder uit. De lichtgolven van oudere
delen, inmiddels miljarden lichtjaren ver weg, worden
daardoor uitgerekt tot in het infrarood. Met z’n zeer
gevoelige infrarood-apparatuur zal de James Webb deze
oudste delen kunnen waarnemen, waardoor we meer te
weten komen over het ontstaan van het heelal.”
Kijk je naar de sterrenhemel, dan kijk je terug in de tijd.
Het maanlicht bereikt ons na 1 seconde, het zonlicht na
8 minuten. Het licht van de dichtstbijzijnde ster Proxima
Centauri doet er 3,8 jaar over om ons te bereiken.
De JWST kan met zijn infrarood telescoop nog verder in de
tijd terugkijken dan de Hubble telescoop en gaat het licht
opvangen van sterren en het sterrenstelsel die ontstonden
vlak na de oerknal. Ook gaat de JWST de atmosfeer van
planeten buiten ons zonnestelsel bestuderen om sporen
van eventueel leven te kunnen ontdekken.

Even vergelijken
De brandpuntsafstand is de afstand van de hoofdspiegel
(lens) tot aan de camera of oculair.

James Webb Space
Telescope gelanceerd

Telescoop Diameter in m Brandpuntsafstand in m
dollars
Hubble
2
57,6
JWST
6,5
131,4
AstronA Dobson 0,35
1,6

Prijs in
4,7 miljard
10 miljard
2.000

Edwin Sarink, AstronA
Na jarenlang wachten is eindelijk de James Webb Space Telescope (JWST) de ruimte ingestuurd.
Dit verbluffend staaltje van techniek gaat ons nog veel leren over het heelal. De verwachtingen
zijn hoog gespannen!
De ontwikkeling van de opvolger van de Hubble Space
Telescope begon in 1996. De JWST is gebouwd door
de NASA in samenwerking met ESA (European Space
Agency) en CSA (Canadian Space Agency). Aanvankelijk dacht men uit te kunnen met een budget van 500
miljoen dollar. Nadat een nieuw ontwerp was gemaakt
en vele jaren gemoeid gingen met het oplossen van
vooral technische problemen, waren de kosten opgelopen tot 10 miljard dollar. De telescoop is genoemd naar
de voormalig voorzitter van de NASA James E. Webb.
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Lancering
De lancering stond oorspronkelijk gepland in 2007, maar
vond uiteindelijk plaats op eerste Kerstdag 2021 vanaf
ruimtebasis Kourou in Frans Guyana. Kourou ligt op
slechts 500 km van de evenaar en is daarmee de meest
gunstig gelegen lanceerbasis ter wereld. Als gevolg van
de aardrotatie krijgt een raket hier bij lancering in oostelijke richting 460 meter per seconde extra snelheid.
De JWST werd met de Ariane 5 raket in de ruimte
gebracht. Deze draagraket is ontwikkeld door de ESA.
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Zes spannende maanden
Dertig dagen na de lancering heeft de JWST het zogenaamde Lagrangepunt 2* bereikt. Dit bevindt zich op
1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde en is vier keer
zo ver als de afstand van de maan tot de aarde.
Op het moment van schrijven is de telescoop inmiddels
helemaal uitgevouwen. De vijf zonneschilden ter grootte
van een tennisbaan beschermen de telescoop tegen te
grote hitte en licht van de zon. De telescoop heeft daardoor een warme (85° C) en een koude kant (-233° C).
De telescoop heeft eerst veel tijd nodig om af te koelen.
Na het koelen worden alle spiegels uitgelijnd. De telescoop bestaat uit 18 zeshoekige spiegels die onafhankelijk
van elkaar kunnen bewegen. Na het uitlijnen worden
alle instrumenten gekalibreerd. Zes spannende maanden
verder, waarin natuurlijk nog veel mis kan gaan, is hij
klaar voor actie. Eind juni/begin juli kunnen we de eerste
opnames verwachten!

Telescoop in de achtertuin
Veel van wat hierboven beschreven staat, is herkenbaar
voor menig amateur astronoom. Natuurlijk is de ruimte
niet te vergelijken met onze achtertuin. De belangrijkste
verschillen zijn dat we op aarde door de atmosfeer kijken
en we veel last van lichtvervuiling hebben.
Toch, ook als ik begin met observeren met mijn C11
spiegel telescoop dan moet deze eerst een tijdje buiten
staan om af te koelen. De lucht in de buis van de telescoop moet dezelfde temperatuur hebben als de buiten
temperatuur. Zodoende is er geen storende luchtbeweging die veroorzaakt wordt door de temperatuurverschillen.

De hoofd en de secundaire spiegel moeten ook precies
op elkaar afgesteld zijn. Op de foto van de JWST is de
secundaire spiegel bevestigd aan de drie palen tegenover de hoofdspiegel. Het afstellen van de C11 -het
collimeren- gebeurt met behulp van drie schroefjes die
zich achter de secundaire spiegel bevinden. Net zolang
draaien totdat de sterren mooi rond zijn. Vervolgens
moet de montering gekalibreerd worden. Eerst grof op
het noorden richten. Dan met behulp van software aan
de hand van enkele sterren de precieze positie bepalen.
En je bent klaar om te gaan observeren.

Sterrenkijkdagen
Wil je het graag persoonlijk uitgelegd krijgen, kom dan
naar een sterrenkijkavond. Dat kon tijdens de Landelijke
Sterrenkijkdagen die gehouden werden van 11 t/m 13
maart. Op 7 april houdt AstronA een ‘workshop telescoop gebruik’ in het Natuurhus. En als het helder is gaan
we ook nog een kijkje nemen door een telescoop!
Meer weten? Volg de ontwikkelingen van de JWST
op: www.jwst.nasa.gov. Of kijk op www.astrona.nl.
Bronnen: wikipedia/www.jwst.nasa.gov
Voetnoot* Lagrangepunt: In een lagrangepunt kan een
klein object zoals een ruimtestation een vaste relatieve
positie behouden ten opzichte van twee hemellichamen
die rond een gezamenlijk zwaartepunt draaien.
Zo hebben de zon en de aarde 5 Lagrangepunten.

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:
Doepark De Hagen:
Erve Peeze:
Fayersheide:
Korenmolen:
Krikkenhaar:
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
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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Informatieavond Modeste Herwig,

wo 23

Scharrelkids, 7-9 jaar: De moestuin
Scharrelkids, 10-12 jaar: Weidevogels
Wandeling 9 km

zo 10
zo 10
zo 10

10.00-14.00

10.00-12.30

10.00-12.30

10.00-12.30

20.00-22.00

Centraal station

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Scharrelkids, 7-9 jaar: De wondere wereld van bomen 10.00-12.30
Scharrelkids, 10-12 jaar: De moestuin
Natuuroudercursus
Ledenavond astrofotografie
Weidevogels, Overtoom

zo 15
zo 15
ma 16
do 19
za 21

10.00-14.00

Schelfhorst voor carpool.

Plaats/vertrek

Wandeling 9 km

zo 12

Midzomeravond wandeling Vasse

zo 26

zie www.almelo.groei.nl

niet nodig

10.00-17.00

laura.brummelhuis@gmail.com
Open tuinen weekend

za 25 en

Henri Jansen: 06 20 08 00 33
				

Zwembad

of Laura Brummelhuis:

18.30-21.30

				

Groei & Bloei

IVN

AstronA
wo 22

Natuurhus

info@astrona.nl

natuurouders.almelo@gmail.com IVN
20.00-22.00

Natuurhus
Lezing

do 16

19.30-22.00

Natuuroudercursus

ma 13

Hans Rijper: f2hh.rijper@hetnet.nl Nivon
of 06 18 78 30 09

10.00-14.00

				

NS-Station

Natuurhus

KNNV

Vereniging

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Veldweg bij Hondenven		
Scharrelkids, 4 - 12 jaar: Landelijke slootjesdag

Ron Poot ron.poot@me.com

Aanmelding

of 06 18 78 30 09

zo 12

10.00-12.30

Groei & Bloei

KNNV

KNNV

Hans Rijper: f2hh.rijper@hetnet.nl Nivon

niet nodig

			

Fietsers om 10.15 aan

Hondenven

za 11

Tijd
			

Activiteit

Datum

				

Juni 2022

Natuurhus

10.00-15.00

Laag Zuthem
Fietsen 35 km

do 28

Landgoed Den Alerdinck,

Natuurhus
zo 29			

09.30-17.00

19.30-21.30

Ron Poot ron.poot@me.com

Lezing over onderzoek inventarisatie Hondenven

ma 23

Gardenista, www.gardenista.nl

Ron Poot ron.poot@me.com
wo 25-

laura.brummelhuis@gmail.com
Lezing over onderzoek inventarisatie Hondenven

ma 23

Natuurhus

AstronA
Ben van Veenen: 06 21 88 25 51 IVN/KNNV

info@astrona.nl

natuurouders.almelo@gmail.com IVN

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

				
14.00-16.00

Groei & Bloei
scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

of Laura Brummelhuis:

Woonboulevard

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

				

10.00-14.00

20.00-22.00

19.30-22.00

10.00-12.30

10.00-12.30

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

niet nodig

Scharrelkids, 4-6 jaar: Bijen

Doepark de Hagen

Lentefair

13.00-17.00

Vereniging

Groei & Bloei

IVN/KNNV

Groei & Bloei

Groene loper

Hans Rijper: f2hh.rijper@hetnet.nl Nivon

zo 15

Centraal station

zo 15

10.00-14.00

Plaats/vertrek

of 06 18 78 30 09

Wandeling 9 km

zo 15

Tijd

				

Activiteit

Datum

MEI 2022

			 Hengelo

Aanmelding

www.almelo.groei.nl

za 23

Frans op de Bult,

of Ron Poot: ron.poot@me.com

				
Noaberdag 		

Martin Mulder: 06 51 48 34 63

				

Zwembad

Henri Jansen: 06 20 08 00 33,

niet nodig

10.00-16.00

Beeklust

voorjaarsplanten Sammerrott

10.00-11.00

Plantenruil

vooraf bestellen via

za 23

Natuurhus

za 23

10.00-16.00

Natuurhus

KNNV

Hans Rijper: f2hh.rijper@hetnet.nl Nivon

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

Miriam ten Velde

Zaaigoed afhalen

19.30-22.30

AstronA

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

za 23				

do 21 t/m

over de Wadden

Lezing natuurfotograaf Johan van der Wielen

volgt

Kosten

gratis

gratis

materiaalkosten

leden gratis, niet-leden € 5

Kosten

gratis

carpool kosten

volgt

gratis

reiskosten

leden gratis, niet-leden € 3

carpool kosten

Kosten

gratis

www.gardenista.nl

gratis

gratis

carpool kosten

volgt

gratis

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

gratis

reiskosten

Kosten

volgt

carpool-kosten

gratis

gratis

gratis

reiskosten

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

leden gratis, niet-leden € 3

volgt

’t Iemenschoer gratis

Groei & Bloei

Vereniging

Groene loper

scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com IVN

info@astrona.nl

www.natuurhusalmelo.nl

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

niet nodig, info Frank van Marle

KNNV

Scharrelkids, 4-6 jaar: De boerderij

zo 10

Natuurhus

Natuurhus

AstronA

Groei & Bloei

Vereniging

natuurouders.almelo@gmail.com IVN

info@astrona.nl

www.almelo.groei.nl

Aanmelding

ma 11

Workshop telescoopgebruik en sterrenkijkavond

do 7

19.30-22.00

10.00-12.00

Plaats/vertrek

APRIL 2022

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Natuurhus

Plaats/vertrek

06 18 78 30 09

Lezing Ben Som de Cerff

wo 6

Tijd

19.30-22.00

19.30-22.00

14.00-16.00

19.30-22.00

Tijd

				

Voorjaarsworkshop

za 2

Informatieavond Nationale inzaaidag

di 29

Activiteit

Natuuroudercursus

ma 28

Datum

Zelf een telescoop bouwen

zo 27

planten combineren

Activiteit

Datum

MAART 2022

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

Jaarlijks worden in het midden nieuwe rokken toegevoegd, terwijl aan de buitenkant de oude afsterven.
De centrale hoofdknop vormt nieuwe bladeren en een
bloem. De tegenover elkaar liggende okselknoppen
vormen nieuwe bollen door van de moeder los te
groeien. De twee tot vier lijnvormige bladeren zijn
ongeveer één cm breed en hebben een stompe top.
De bloemstengels worden door de wortelstandige
bladeren omgeven.
De alleenstaande, knikkende bloemen zijn trompetvormig en bestaan uit een krans van 6 gele (of witte)
bloemdekslippen, die een donkergele, bekervormige
bijkroon met franje aan de rand omringen. De meeldraden staan in de bloemdekbuis ingeplant en de draadvormige stijl draagt een drielobbige stempel.
De driekantige doosvrucht heeft een droge, leerachtige
wand en bevat zwarte zaden. Bij rijpheid splitst de vrucht
zich in 3 delen. Vermeerdering gebeurt zowel door zaad,
als door nevenbollen.

Giftig

De narcis
(Narcissus pseudonarcissus)
Wiepke van de Vliet, IVN Almelo
Ik wil door de nederigheid van mijn blik
Schuld bekennen
En als ik het hoofd buig
Is het om mijn wrede dood te gedenken.
Uit: De Allégorieën van Azz Eddin

De wilde narcis is een West-Europese plant, die vanuit Groot-Brittannië zuidwaarts tot midden
Spanje en oostwaarts tot Beieren en Italië voorkomt. Vooral in het zuiden en noordoosten van
Nederland groeide deze narcis oorspronkelijk op open plekken in loofbossen, aan de randen van
beekdalen en in overgangen van zand- en leem- naar laagveengebieden. De plant kwam voor in
min of meer schrale hooi- en weilanden en in niet te dichte loofbossen. De narcis groeit vooral
op vochtige, humusrijke grond, zowel op kalkhoudende, als op tamelijk zure bodem.
Dat de wilde narcis uit zijn vroegere groeiplaatsen is
verdwenen, heeft waarschijnlijk te maken met de giftig
heid van de plant. Voor het vee zou dat mogelijk gevaarlijk zijn, ook al wordt deze plant meestal door de dieren
met rust gelaten. In ons land wordt de narcis als sierplant
geteeld. In de tuinen is de narcis één van de meest voorkomende bolgewassen.
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Beschrijving
De narcis wordt 15 tot 40 cm hoog en bloeit tussen
februari en april. Het is een overblijvend gewas met een
meerjarige, gladde, bruinkleurige, eivormige bol, die
bitter en wrang smaakt. Deze bol is eigenlijk een korte
stengel, waarop witvlezige, schubvormige bladeren zitten
(de rokken).
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een zoon, die Narcissus werd genoemd. Zijn moeder
werd voorspeld dat hij zou sterven, zodra hij zichzelf
zou leren kennen. Narcissus groeide op tot een mooie,
maar trotse jongeling, waar veel vrouwen verliefd op
werden. Maar Narcissus had geen oog voor zijn aanbidsters. Zo verging het ook de nimf Echo. Zij had zoveel
liefdesverdriet, dat ze wegkwijnde. Tot Narcissus ook met
een onbeantwoorde liefde geconfronteerd zou worden.
Toen Narcissus tijdens een jachtpartij even uitrustte en
zijn dorst wilde lessen aan een helder bronnetje, liet de
wraakgodin Nemesis hem verliefd worden op zijn eigen
spiegelbeeld. Dagenlang bleef Narcissus gefascineerd
naar zijn spiegelbeeld staren, dat hij door de betovering
niet herkende. Elke zucht van smart werd door Echo
herhaald. Narcissus werd al huilend verteerd door liefdesverdriet. Hij kwijnde weg en stierf. Narcissus’ zusters
de Nayaden en de Dryaden weenden bittere tranen over
zijn dood. Toen men het lijk wilden verbranden, was het
verdwenen en stonden er lieflijke gele bloemen voor in
de plaats.

Volksgeloof

Vooral de bol van de narcis is giftig. Hij smaakt bitter en
wrang. Je kunt hem niet eten! Hij bevat alkaloïden en
bitterstoffen, die giftig kunnen zijn voor de mens (en
veel dieren). Je kunt de bol beter niet met blote handen
aanraken. Ook moet je voorzichtig zijn met het water,
waarin afgesneden bloemen hebben gestaan!

Bedwelmende geur
De geur van de narcis is zo sterk, dat men erdoor
bedwelmd kan worden. Veel mensen hebben wel eens
ervaren dat ze, lekker achterover leunend in een makkelijke stoel, wegdommelen naast een vaas met bloeiende
narcissen. Het is mijzelf meermalen overkomen. Een
narcis kan dus een prima slaapmiddeltje zijn.
De geslachtsnaam narcissus staat mede in verband met
de Griekse woorden ‘narkè’ (= bedwelming) en ‘narkao’
(= ik word stijf, verlamd).

Kruidengeneeskunde
De Griekse arts Dioscorides (± 50 na Chr.) schreef de
narcisbol voor bij de behandeling van brandwonden,
ontwrichtingen en abcessen. Hij was in de Oudheid de
eerste schrijver, die de braakwekkende werking van de
bol beschreef. In de loop van de 19e eeuw werden de
gedroogde bloemen in de farmacie gebruikt vanwege
hun krampopheffende, buikloopbestrijdende, kalmerende, koorts- en hoestverdrijvende werking bij onder
andere de behandeling van astma, diarree, kinkhoest,
malaria en nervositeit.

Narcissusmythe
Over het ontstaan van de narcis bestaat een boeiende
mythe: De nimf Liriope schonk de stroomgod Kephissos

In enkele streken van Engeland geloofde men dat
narcissen in huis ongeluk veroorzaakten. Men beweerde
dat, zolang de ganzen of de kippen aan het broeden
waren, er geen narcissen in huis mochten staan, anders
zouden er geen kuikens uitkomen. In Wales zei men dat
de persoon, die in de lente de eerste narcis vond, meer
goud en zilver zou hebben in dat jaar.

Bloem van het dodenrijk
Vroeger plantte men narcissen op de graven. Ook
maakte men kransen van narcissen; niet alleen voor de
hoofden van de doden, maar ook voor de hoofden van
de wraakgodinnen, zoals Persephone (heerseres over
het dodenrijk). Hades (de Griekse god van het dodenrijk)
nam Persephone, die net narcissen aan het plukken was,
mee naar de onderwereld.
Ook werd beweerd dat de narcis de bloem was, die van
de wagen viel, waarmee Hades Persephone wegvoerde.
Hij gebruikte de bloem op advies van Aphrodite (Venus)
om Persephone te verschalken. De dienaressen van
Aphrodite dompelden hun linnen in een narcissenextract.
Men geloofde dat, als zo’n ‘doodsbloem’ werd geplukt,
Hades uit de onderwereld zou opstijgen.
Ze droeg een gele zonnehoed
Ze droeg een groene jas
Ze wiegde op de zuiderwind
Zo stond ze in het gras
Ze keek voorzichtig naar de zon
Ze was vandaag zo blij
Het leek wel of ze zeggen wou:
De winter is voorbij
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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

Mac
Oska
HV Polo
Cavallaro
Juffrouw Jansen
Aventures des Toiles
www.splitlevel.nl

UW BIOLOGISCHE
KRUIDENIER
IN CENTRUM ALMELO

Slanke sleutelbloem
Ron Poot, KNNV
Eén van de redenen om trots te zijn op de Twentse natuur is, dat er nog altijd sleutelbloemen
bloeien in het wild. Het zijn er veel minder dan vroeger, maar toch…
De soort waar het om gaat, is de slanke sleutelbloem,
Primula elatior. Langs beken en in beekbegeleidende
bossen kun je hem hier en daar nog tegenkomen.
Hij groeit graag op keileem en houdt van een natte
bodem.

Fraaie voorjaarsbloeier
De wetenschappelijke naam zegt al veel over deze plant.
Primula betekent ‘eerste’ en dat klopt, het is een vroege
voorjaarsbloeier. De bloemen vind je soms al in maart.
Elatior betekent ‘hoger’ en dat klopt ook. De slanke sleutelbloem draagt de bloemen op een lange steel en daar
herken je hem al van verre aan.
De fraai gevormde bloemen zijn zachtgeel van kleur.
De bloem bestaat uit een buisvormige kelk waar aan
het eind vijf kroonbladen zich uitspreiden. De bloemen
bloeien aan het uiteinde van een lange steel, in een
groepje van 10 of meer. Dat geeft de hele plant een
gracieus uiterlijk. Vaak kijken alle bloemen één kant uit.
De bladeren staan in een rozet aan de grond, die zijn
vanaf januari al zichtbaar.
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Zeldzame plant
In Twente vind je de sleutelbloemen vooral in het oostelijk deel van de regio, waar de meeste bronnen en beken
voorkomen. Het is ook hier een zeldzame plant, dus als
je hem vindt, is het altijd een bijzonderheid. Planten die
je in de buurt kunt vinden zijn: speenkruid, bosanemoon,
witte klaverzuring, muskuskruid, donkersporig bosviooltje. Als je deze soortencombinatie tegenkomt, is de
kans groot dat er ook sleutelbloemen zijn. Speenkruid en
bosanemoon zijn het algemeenst en goed herkenbaar,
als je dit duo samen tegenkomt, is dat al een uitnodiging
om verder te zoeken naar de zeldzamere soorten.

Bezoek Samerrott

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

Ongeveer 30 kilometer over de grens in Duitsland ligt het
Samerrott, een vochtig voorjaarsbos op keileem.
Dit is een waar eldorado voor voorjaarsplanten en ook de
slanke sleutelbloem vind je hier volop.
Wil je een slanke sleutelbloem met eigen ogen zien?
Ga dan mee met de IVN/KNNV voorjaarsexcursie naar
Samerrott. De ervaren gidsen wijzen je bovendien op nog
veel meer bijzondere voorjaarsplanten die hier groeien.

Natuurhus Almelo | Maart 2022

22

Natuurhus Almelo | Maart 2022

23

Scharrelkids 2022

Meedoen? Meld je aan via
scharrelkids.ivn.almelo@gmail.com
tot twee dagen voor de activiteit.
Kijk voor meer informatie over tijd
en locatie op www.ivn.nl/afdeling/almelo.

Waar komt ons
eten en drinken
vandaan?
We stoppen de hele dag door eten en drinken in onze
mond. Dit eten koop je bij de groenteboer, slager, bakker
en/of supermarkt! Maar hoe komt het eigenlijk in die
winkels?
Datum: Zondag 10 april
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: volgt

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

Meehelpen in de
Stadsmoestuin
In het Doepark De Hagen bevindt zich een prachtige
moestuin. Die wordt met veel liefde en kennis van planten
onderhouden door enthousiaste vrijwilligers. We pakken
wat gereedschap erbij om heerlijk in de moestuin mee te
helpen. Wat groeit daar? En welke groentes kunnen al
geoogst worden, of gezaaid? Met de handen in de aarde
zien we hoe alles groeit en maken we de moestuin nog
mooier.
Datum: Zondag 10 april
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar)
Locatie: Natuurhus

Weidevogels
observeren
vanuit een
vogelkijkhut
Onder weidevogels verstaan we de vogels die in uitgestrekte graslanden en op akkers broeden. Daarom worden
ze ook wel boerenlandvogels genoemd.
Is het je wel eens opgevallen, hoe stil het is op het boerenland? Waar zijn onze boerenlandvogels gebleven? Waar
buitelen nog kieviten en hoor je nog het geluid van de
grutto? De vogels van het boerenland hebben onze hulp
nodig, voor ook de laatste vogel verdwenen is.

Bijen
Enge beesten die kunnen prikken of zijn ze ook nuttig?
Hoe leeft een bij en wat doen ze de hele dag?
Datum: Zondag 15 mei
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 4 t/m 6 jaar)
Locatie: Natuurhus

Datum: Zondag 10 april
Tijd: 10.00 - 13.00 uur
(voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
Locatie: Natuurhus

Bomen ontdekken
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 15 mei
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar)
Locatie: Doepark De Hagen

Vervolg zie pagina 26
24
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Helpen in de
buurtmoestuin
Een buurtmoestuin is een moestuin die door een groep
mensen onderhouden wordt en waarbij de oogst wordt
verdeeld. Wij gaan de vrijwilligers een handje helpen
met zaaien, poten en andere tuinwerkzaamheden in de
moestuin in het Doepark De Hagen. Hierdoor leren we
hoe we op een gezonde manier ons eigen voedsel kunnen
verbouwen.
Datum: Zondag 15 mei
Tijd: 10.00 - 12.30 uur
(voor kinderen van 10 t/m 12 jaar)
Locatie: Doepark De Hagen

Slootjesdag
Zoek de grote spinnende waterkever. Of ontdek wie er
in de zomer op het water kan schaatsen. En probeer de
snelste zwemmers in de beek te vangen. Het kan allemaal tijdens onze landelijke slootjesdag. Wij staan klaar
met onder meer schepnetjes, loep-potjes en zoekkaarten
om je alles te laten beleven en te leren over de natuur in
de beek. Trek je laarzen aan en doe met ons mee.
Datum: Zondag 12 juni
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
(voor kinderen van 4 t/m 12 jaar)
Locatie: Natuurhus/Doepark De Hagen/Almelose Aa

Samenwerking is de sleutel tot succes
van een organisatie, project of team.

Mediator | Trainer | Coach
www.HanRottink.nl | 06 20439985

Met training, coaching en mediation ondersteunt
H a n R o t t i n k organisaties in hun ontwikkeling,
teams in hun teamprocessen en individuele
mensen in hun persoonlijke groei.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”
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Even voorstellen …
Margreet Hettinga
Ellen Rodenstein, ‘t Iemenschoer
Een mooi Natuurhus, het middelpunt in een prachtig Doepark, een geweldige aanwinst voor
Almelo. De zes samenwerkende natuurverenigingen en enthousiaste vrijwilligers hebben dit
allemaal mogelijk gemaakt. Het voelt dan ook bijna als een eer om binnen in dit Natuurhus een
aantal zaken te mogen coördineren.
Ik ben Margreet Hettinga, gepensioneerd ergotherapeut
en woon samen met mijn eega Harrie in het onderste
blaasje van een groene long van Almelo, de Pook.
Als groot natuurliefhebber probeer ik zo ‘groen’,
mogelijk te leven. Mijn milieubewuste leefstijl is weinig
autogebruik, veel fietsen en OV, geen giftige bestrijdingsmiddelen of milieubelastende schoonmaakmiddelen
gebruiken, zoveel mogelijk biologisch eten en zo weinig
mogelijk afval produceren. Verder hou ik van wandelen,
fietsen, lezen en tuinieren. En mijn creativiteit kan ik met
veel plezier kwijt in textiele werkvormen.
Regelmatig door het Doepark fietsend, heb ik het
Natuurhus van afstand zien groeien. Ik heb vaak
gedacht: “Het lijkt me geweldig om na mijn pensioen
hier vrijwilligerswerk te gaan doen.” Nu is het zover. Ik
ga starten als vierde lid van het Operationeel Team (OT),
naast Piet Entius (coördinator van het buitengebeuren),
Karst Rodenstein (techniek en onderhoud) en Jorien
Willemsen (horeca). Mijn taak is om alles wat zich binnen
het Natuurhus afspeelt in goede banen te leiden. Ik weet
nog niet precies wat er allemaal op mijn bordje komt,
maar ik heb veel zin om aan deze klus te beginnen.
Dat gaat vast lukken met steun en hulp van alle enthousiaste vrijwilligers, bestuur, horeca-onderneemster, gastdames- en heren en werkgroepleden. Samen moeten we
in staat zijn om dit mooie Natuurhus nog duidelijker op
de Almelose kaart te zetten. Met daarbij een gevarieerd
activiteitenaanbod, zodat het voor jong en oud interessant is om naar het Natuurhus te komen.
Door de ligging, is het Natuurhus een mooie plek
om de hectiek van de drukke stad te ontlopen, de
kinderen natuurlijk te laten spelen en (groot)ouders
kunnen binnen of op het terras genieten van een hapje
en drankje. De omgeving is uitermate geschikt voor
een kinderfeestje en heeft veel te bieden voor diverse
groepen van vergaderingen tot familiebijeenkomsten.
Ik zie veel mogelijkheden en heb tijd en energie om mijn
schouders eronder te zetten. We gaan het samen doen!
Natuurhus Almelo | Maart 2022
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(Digitaal) spreekuur

Groene Loper Almelo

Geïnteresseerden kunnen komen op het spreekuur op
dinsdag 29 maart a.s. van 19.30 tot 22.00 uur in het
Natuurhus of zich bij de Groene Loper Almelo vóór
woensdag 30 maart 2022 aanmelden voor een aanvraag.

Inzaaien
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u op 21, 22
of 23 april 2022 tussen 10 en 16 uur het bloemenzaad
ophalen in het Natuurhus in het Doepark. Daarna kunt u
met uw groep uw deel van het bloemenlint zelf inzaaien
en inharken.

Deze publieksactie is één van de activiteiten die Groene
Loper Almelo organiseert om bewoners te betrekken bij
hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam
omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan
de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond
Almelo. Groene Loper Almelo wordt ondersteund door
de gemeente Almelo, het programma Natuur voor Elkaar
(provincie Overijssel) en de Stichting Natuurhus Almelo.
Meer weten of aanmelden?
Kijk op www.natuurhusalmelo.nl/ondersteuning.
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Doe jij ook mee

met het bloemenlint?

Miriam ten Velde en Frank van Marle, Groene Loper Almelo
Op donderdag 21 april 2022 (Nationale Zaaidag en Dag van de Aarde) of zaterdag 23 april 2022
leggen veel initiatieven en organisaties uit Almelo weer een bloemenlint aan op veel plekken in
en rond de stad. Doe jij ook mee met jouw buurt, (sport)vereniging, school of wijkcentrum? Meld
je dan snel aan! Wij regelen voldoende bloemenzaad en kunnen wellicht zorgen dat de grond
waar de bloemen moeten komen, machinaal gereed wordt gemaakt om in te zaaien. Deelname
is kosteloos.
Een bloemenlint is een (aaneengeschakelde) ketting
van tuinen, perken, boomspiegels (perken), braakliggende stukken grond en stroken in brede bermen (die
de verkeersveiligheid niet belemmeren) met kleurrijke
bloemen waar insecten, zoals bijen en vlinders van
houden. Hiermee is er in Almelo extra voedsel te vinden
voor bijen. Bovendien geven alle kleurrijke bloemen de
stad ook een vrolijke uitstraling.
Bijen zijn hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen
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voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen.
Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en
appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk, omdat er
steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak
hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met
bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de
steden worden tuinen betegeld.
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Merels zijn van oorsprong schuwe bosvogels maar
hebben zich steeds meer aangepast aan de stad.
De vogels die hier wonen zijn lang niet zo schuw, fluiten
harder vanwege het lawaai en ook hun snavel is stomper,
omdat ze makkelijker aan voedsel kunnen komen.
Decennialang ging het prima met de merel, maar sinds
2016 is het aantal merels gedaald met ruim 30%.
We weten dat het Usutievirus gezorgd heeft voor veel
merelsterfte, maar dat is niet de enige reden. Komt het
door de droogte? Door te weinig geschikte leef- en
broedplekken? Worden er te veel jonge merels gepakt
door katten, kraaien en eksters? Of is er nog een andere
oorzaak?

Wat kunt u doen?
Bijna iedereen kan iets doen om de merels te helpen:
- Hebt u tegels in de tuin? Haal er eens een aantal uit en
maak er een klein grasveldje van. Maak het ‘s zomers
eens wat nat, dan komen de wormen omhoog.
De merel is er dol op.
- Plant besdragende struiken, zoals lijsterbes, vuurdoorn,
of een fruitboom. Dit zorgt voor volop voedsel.
- Struiken, hagen, klimop of lage bomen zorgen voor
dekking en broedgelegenheid.
- Hark in de herfst het blad onder de struiken of laat
het liggen. Hier kruipen veel insecten onder, die weer
prima voedsel zijn voor de merel (en heel veel andere
dieren).

2022 is het
‘Jaar van de Merel’

Daarnaast kunt u meedoen met een tweetal acties,
waarmee de onderzoekers hopen meer inzicht te krijgen
in de oorzaken van de achteruitgang van het aantal
merels:
- De actie ‘Wat eet de merel’. Hierbij is het de bedoeling
dat u bijhoudt hoeveel merels u in uw tuin ziet en wat
ze eten. Deze gegevens geeft u dan wekelijks door.

- Het project ‘Nestkaarten’. Hierbij houdt u merelnesten
in de gaten en probeert u bij te houden hoeveel jonge
merels uitvliegen.
Meedoen met deze acties? Lees meer op www.sovon.nl
of op www.jaarvandemerel.nl.

Nationale tuinvogeltelling
Bij de Nationale tuinvogeltelling, eind januari, is de merel
gelukkig weer iets vaker geteld. Laten we hopen dat
met de inzet van onderzoekers en vele vrijwilligers de
oorzaken van de achteruitgang duidelijk worden. In elk
geval kunnen wij, met wat aanpassingen in onze tuin, de
merel helpen er weer bovenop te komen zodat hij weer
vaker te zien en te horen zal zijn.

Merelweetjes
Tot slot nog enkele leuke merelweetjes:
- Elke merel heeft een unieke, eigen zang. De toon van
de merel in de stad is hoger, dan de toon op het platteland.
- De snavel van de mannetjesmerel is oranje. Hoe feller
de kleur van de snavel, hoe gezonder de merel.
Het vrouwtje kiest altijd het mannetje met de felste
kleur.
- Een merel kan ongeveer 5 jaar oud worden. Voor zover
bekend, is de oudste merel 21 jaar geworden.
- Merels trappelen met hun pootjes op het gras.
Hierdoor denken de wormen dat het regent of dat er
een mol in de grond zit. De wormen gaan naar boven,
waar de merel rustig op ze wacht.
- Merels zingen altijd vanaf een heel hoog punt.
De hoogste top van een boom bijvoorbeeld.

Jonge merels op het nest

Truus Hoesseler, IVN Almelo
De vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek hebben het jaar 2022 uitgeroepen tot het
‘Jaar van de Merel’. Het gaat niet goed met deze geliefde vogel, waardoor hij uit onze omgeving
dreigt te verdwijnen.
Bijna iedereen kent wel het prachtige gezang van de
merel. In de lente en zomer hoor je het mannetje
‘s morgens al heel vroeg fluiten en ook ‘s avonds laat hij
van zich horen tot het donker wordt.

struiken, heggen en lage bomen. Het nestje is gemaakt
van fijn materiaal, zoals gedroogde grassprietjes.
De stadsmerel is heel erg creatief in het vinden van nestplekken en kan zelfs wel eens broeden in een fietstas.

De merel hoort tot de familie van de lijsters. Het
mannetje is zwart en heeft een geeloranje snavel en ring
om zijn ogen. Het vrouwtje is donkerbruin van kleur met
een iets lichtere borst, die bruin gestreept is. Ze broeden
van eind maart tot in juli en leggen 4-5 groene eitjes met
bruin roze vlekjes. Ze maken hun nest het liefst in dichte

Het leefgebied van de merel omvat weilanden, bomen
en struiken. Ze eten wormen, insecten, bodemdiertjes,
bessen en fruit, maar zijn vooral gek op wat rottende
appels. De meeste merels blijven in Nederland en zijn dus
standvogels. Sommigen overwinteren echter in Engeland,
Spanje of Portugal.
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<< Voortplantingsplek voor vliegende herten,
Paardenslenkte, Springendal

Het lied van de heikikker

Het blijkt geen eitje te zijn. Soms ontdek je ineens
iets waar je nooit over nagedacht hebt. Ook vlinders
ontlasten zich. En pleine public.
En ik...? Ik stond erbij en keek er vol interesse naar.

Voorjaar. Soms een mooie lentedag en soms kouder.
Wandelend door de Engbertsdijksvenen, een prachtig
natuurgebied ten noorden van Almelo, zie ik mensen
langs het pad zitten. Gefascineerd kijken ze naar kikkers,
die in mijn oren klinken als een fles die je onder water
houdt en waaruit lucht ontsnapt. Een murmelend blubblub-blub-blubbel-blub. Een kalmerend ingetogen geluid,
heel anders dan het concert in crescendo van verschillende andere kikkers.
Kikkers met een blauwe tint. Heikikkers. De mannetjes
kleuren vroeg in het jaar, een aantal dagen blauw.
Dat is vaak in maart, voortplantingstijd. Daarna dragen
ze weer hun normale bruine kleur. Blauw worden als
je er klaar voor bent. Misschien is als heikikker ‘een
blauwtje lopen’ zo gek nog niet.

Natuurwandeling

Maanlandschap
Niet alleen overdag is er buiten wat te zien. In een
heldere nacht staat de maan goed zichtbaar aan de
hemel. De avond voor de supermaan van 8 april 2020
leek de maan al bijna vol. Met mijn spottingscope, een
grote veldverrekijker, is het maanoppervlak goed van
dichterbij te zien.

Anke Heij, IVN Almelo
Anke is veel buiten en blogt over de avonturen die je vlakbij huis in de natuur kunt beleven,
als je maar stilstaat en kijkt. Ze blogt op Instagram onder @ankesnatuur en op Facebook op de
pagina Ankes natuur.

Een oppervlak met vormen en kraters. Onderop de maan
is ook het reliëf van het kraterlandschap goed te zien.
Raar om te bedenken dat je op ruim 300.000 kilometer
afstand reliëf en vormen kunt observeren. Ik blijf een tijd
observeren, gewoon vanuit mijn tuin. Vrij dichtbij klinkt
de wat spookachtige roep van de bosuil. Het is bijna
nacht.

Geluk op mijn pad
De overgang van winter naar lente. Een onverwachte
vrije dag, vol zon. Tijd voor een lange wandeling, in
natuurgebied het Springendal bij Ootmarsum.
Het voelt als niet zo mijn dag, deze dag. Soms heb ik van
die dagen. Wel weet ik dat ik me na een lange wandeling fijner voel. Dat maakt wandelen zo mooi. In welke
stemming ik ook vertrek, ik kom altijd vrolijker terug.

Meer weten? Dat kan via kleinetrap@gmail.com.
Heikikkers, Engbertdijksvenen

Eerstelingen

Een tafel in de vorm van een houten geluksklavertje
langs het pad trekt mijn aandacht. Tafel en landingsplaats in één. Het steeltje van het klavertje vier bestaat
uit eikenhouten paaltjes, die vliegende herten een
voortplantingsplek bieden. Vliegende herten zijn enorme
kevers.
Ik schiet in de lach als ik zie dat het vliegend hert
welkom wordt geheten op de klaverbladen. Geschreven
in Nederlands én Duits. Ik loop vrolijk verder. Soms ligt
het geluk ineens op mijn pad. Al lopend mijmer ik na.
Over vliegende herten die de dezelfde taal kunnen lezen
als ik.
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Boomblauwtje op klimop

In de natuur zijn er altijd de eerstelingen. De fitis, een
prachtige zangvogel die na maanden ineens weer te
horen is. Eerst een paar en kort erna met velen.
En natuurlijk de eerste metselbijen, de eerste heikikkers
en de eerste vlinders.

Vliegend hert (paring)
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In mijn tuin vliegt de eerste citroenvlinder van dit jaar. En
net zoals bij het eerste boomblauwtje, zijn ze ineens met
velen. De blauwtjes die voor de klimopheg in de achtertuin dartelen, allerlei manoeuvres uithalend.
Soms uitrustend op een blad. Als ik een geland boomblauwtje observeer, zie ik het achterlijf wat persen. Er ligt
een donkere druppel op het blad.

De nog-net-geen-supermaan op 7 april 2020
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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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