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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.
Herinrichting NO-entree Doepark
Begin week 34 verwijdert de gemeente het
oude tegelpad. Het voorbereidende werk
met de kraan wordt op 25 augustus
uitgevoerd. Dat wil zeggen het rooien van
struiken zodat de zichtlijnen naar het
water de heesterrand langs het St.
Josephgebouw opener worden. Verder
wordt de bodemtoplaag plant- en zaaiklaar
gemaakt.
Uiterlijk 27 augustus wordt met parkvrijwilligers van het Natuurhus de NOentree handmatig afgerond. Dat wil
zeggen hier en daar nog een struik
verwijderen en wat grond- en snoeiwerk.
Het inheemse bosplantsoen blijft staan,
aangevuld met een enkele kransspiraea's
(Stephanandra tanakae). Daarna worden
er wildbloemen ingezaaid voor meer
begroeiing in het najaar, voorafgaand aan
de winterperiode.
In november 2022 worden er nog enkele
struiken toegevoegd.
Op zoek naar vleermuizen
Op 26 augustus aanstaande is er in de
avondschemering een vleermuizenexcursie
in het Doepark tussen 22.45 en 22.30 uur.
Dit valt in het weekend van de landelijke
vleermuizentelling.
Opgave is verplicht via Laura Brummelhuis
laura.brummelhuis@gmail.com of Ben van
Veenen via 06-21 88 25 51. De kosten zijn
3 euro voor niet leden, voor leden KNNV
en IVN is deelname gratis.

Fête de la Nature
IVN
Almelo organiseert een gratis
natuurfestival voor families met kinderen
bij Natuurhus Almelo. Meld je aan via
educatie.ivn.almelo@gmail.com en kom
naar het Doepark. Er zijn verschillende
activiteiten zoals een kijkje bij de imkers,
zaadbommen
maken,
boogschieten
inspiratie voor een duurzaam leven en
meer. Kom je ook?

Wandelen met NIVON
Wandelen, gezond voor iedereen en een
goede gewoonte. NIVON organiseert op 4
september een wandeling van ongeveer 9
kilometer. De groep vertrekt samen vanaf
het NS-station in Almelo.
Meer weten en/of aanmelden (verplicht)
kan via Hans Rijper, 06-18 78 30 09 of
mail hem f2hh.rijper@hetnet.nl.

Moestuinwerk in warme tijden!
Het is extra inspannend om bij deze
temperaturen het park en de moestuin te
onderhouden. En er is veel werk, onder
andere onkruid wieden en regelmatig
water geven. De moestuiners houden vol!
Ze beginnen extra vroeg, zodat ze kunnen
stoppen met het werk als de temperatuur
omhoog schiet. Petje af voor jullie inzet!

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.

