Uitgave 1

Mei 2022

Om u als buurtbewoner op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen en activiteiten in het Doepark en het Natuurhus,
verspreiden we met enige regelmaat
deze nieuwsbrief voor de buurt. Mocht u
echter nog aanvullende vragen hebben
dan kunt u te allen tijde de website
www.natuurhusalmelo.nl raadplegen of
ons mailen via info@natuurhusalmelo.nl
of park@natuurhusalmelo.nl.
Marie-Thérèse ter Haar geeft op
20 mei een lezing in het Natuurhus
‘Geopolitieke spanning tussen Rusland,
Oekraïne, het Westen en de NAVO.’
NIVON Almelo biedt tegen speciaal tarief
van € 10,00 euro de lezing van Marie
Thérèse ter Haar aan. Marie-Thérèse ter
Haar is de oprichter en eigenaar van de
Rusland & Oost-Europa Academie.
Daarnaast is zij docent en auteur. Kijk
voor meer informatie op de website van
het Natuurhus, waar je kunt doorlinken
naar een mooi achtergrond-artikel, dat
door
Tubantia
kortgeleden
is
uitgebracht. Drs. Marie-Thérèse ter Haar
is geboren in Hengelo en studeerde
Russisch en Ruslandkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Nog niet zo
lang geleden woonde zij gemiddeld 5
maanden per jaar in Rusland en
organiseerde lezingen, voorstellingen,
reizen en uitwisselingen middels haar
eigen Rusland & Oost-Europa Academie.
Hierbij is het haar streven om een zo
compleet mogelijk beeld te geven en
een brug te slaan tussen West- en OostEuropa. Aanmelden is mogelijk op de
startpagina, www.natuurhusalmelo.nl,
klik op ‘lezing Marie Thérese ter Haar en
vraag het toegangsbewijs aan. Lukt het
niet via de website, kom dan naar het
Natuurhus waar hulp geboden wordt
door een gastdame of heer.

Zondag 15 mei, Lentefair!
Kom naar de Lentefair van Groei en
Bloei in Doepark de Hagen! Er is veel te
zien en te beleven zoals kramen met
grassen, bijzondere (vaste) planten en
eenjarigen. Maar er zijn ook stekken en
bloemstukken te koop. Kinderen kunnen
zich vermaken op de waterspeelplaats,
zich laten schminken en/of nagels laten
lakken. Gezellig, onder het genot van
muziek met de schaapsherder in het
vizier en een drankje met iets lekkers bij
het Natuurhus. Van 13.00 tot 17.00 uur,
toegang gratis.
Heerlijke middag voor kinderen en
ouders uit Oekraïne
Op donderdagmiddag 28 april stopte de
bus voor het Natuurhus met zo’n 40
kinderen
en
20
volwassenen
uit
Oekraïne. Ze werden hartelijk ontvangen
om een leuke middag te beleven. Een
wandeling, drankje met versnapering,
lekker spelen in de waterspeeltuin en ter
afsluiting heerlijke pannenkoeken. Een
middag, geïnitieerd door Kiwanis Almelo
en uitgevoerd middels betrokkenheid en
samenwerking van het Natuurhus, Plus
Van Limbeek, De Neuze (bus), maar ook
vrijwilligers van Huize Alexandra en
leerlingen maatschappelijke stage van
het Erasmus.
Wandeling door Doepark de Hagen.
Vanaf 24 april t/m 10 juli 2022, met
uitzondering van eerste Pinksterdag,
verzorgen Willy, Toos en Tini wekelijks
op zondag een informatieve rondleiding
door Doepark de Hagen. De rondleiding
is kosteloos en duurt ongeveer een half
uur. Na afloop kunt u op eigen kosten
een drankje met versnapering genieten
in het Natuurhus.
Startpunt is het terras tussen het
Natuurhus en de waterspeelplaats.
Starttijd is 11.00 uur. Aanmelden is niet
nodig, iedereen is welkom. Desgevraagd
zijn de rondleidingen ook mogelijk op
andere dagen en tijden.
Zie ook https://www.natuurhusalmelo.nl

Stichting Natuurhus is een samenwerkingsverband van zes groene verenigingen: Astrona, IVN Almelo, ‘t Iemenschoer, Groei en Bloei, Nivon en KNNV.
Dit burgerinitiatief wordt ondersteund door gemeente Almelo, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen, Rabobank, ROC van Twente,
stichting Doen, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en Leader.

