
 
 
 

	

	

 

Mirrewinter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Uitgave 3   november 2022 
 
Om u als buurtbewoner op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen en activitei-
ten in het Doepark en het Natuurhus, ver-
spreiden 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. 
 
Programma Mirrewinter 
Van 10 tot en met 18 december is het de 
week van het Mirrewinter. In deze thema-
week is er een speciaal programma sa-
mengesteld met diverse gezellige activitei-
ten door de verenigingen NIVON en KNNV. 
U kunt het volgende verwachten 
- 10 en 17 dec Workshop kerststukken  
- 10 dec Sterrenkijkavond voor kinderen 
- 11 dec Winterwandeling met puzzeltocht 
- 11 t/m 18 dec Speuren in het park 
- 14 dec Hang eens wat in de kerstboom 
- 14 dec Winterwandeling in de bergen 
- 15 dec Workshop botanisch tekenen 
- 17 dec Optreden van twee koren 
- 18 dec Verhalenmiddag in het Doepark 
Nadere informatie en hoe u zich kunt 
aanmelden voor een activiteit is te vinden 
op de website www.natuurhusalmelo.nl.  
Als goede buur nodigt het Natuurhus u uit 
om op zaterdag 17 december een drankje 
te komen drinken. Vanaf 14.30 uur treden 
afwisselend koren op bij het Natuurhus. 
Het wordt een gezellige middag.  
 
Kerstmarkt De Hofkamp - Zorgaccent 
Onze vrijwilligers staan op 17 december 
ook met een informatiekraam op de gezel-
lige kerstmarkt bij de Hofkamp- Zorgac-
cent. Leuk om daar ook even te kijken. 
 
Doelenkerstmarkt in Rondje Noord! 
Geniet na de winterwandeling met puzzel-
tocht ook van de prachtige kerstmarkt in 
en rondom De Doelenstraat.	 

Meer info via www.doelenkerstmarkt.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.

	

	

 

Sedum op het dak van het Natuurhus 
Het is een prachtig initiatief, sedum op het 
dak van het Natuurhus. Mooi groen en het 
bloeit ook nog! Het ging voortvarend, met 
een aantal vrijwilligers werd het dak me-
rendeels bedekt met de vetplantjes en een 
mooi resultaat leek niets in de weg te 
staan. Echter de afwerking moest worden 
opgeschort en daardoor zijn we nog niet 
klaar. Maar komende december gaat het 
ervan komen. Enkele vrijwilligers gaan het 
dak op om het sedum fraai af te werken! 
 
Tuinwerk in het najaar 
De vrijwilligers zijn flink aan het opruimen 
in het park en de moestuin. 
Het blad valt wel maar het gaat langzaam 
omdat de temperaturen nog vrij hoog wa-
ren in oktober. Nu de kou is ingetreden 
verliezen de bomen hun blad sneller en 
kan het laatste blad uit het park worden 
gehaald. Op sommige plekken laten we 
het blad liggen. Natuurlijk zijn er ook re-
paraties te verrichten, onder andere aan 
het vlechtwerk bij de composthoop. Maar 
met koning winter in aantocht is er bin-
nenkort geen tuinwerk meer, alleen nog 
wat opruimwerk. Welverdiende rust voor 
de park- en moestuinvrijwilligers! 
 
Vrijwilliger Margreet Hettinga 
Coördinator, door SNA uitgelicht 
 

Sinds maart 2022 is Margreet toegetreden 
tot het Natuurhus om daar de spil te zijn 
tussen activiteiten, horeca en inzet gast-
dames. En dat niet alleen, zij werd de 
meewerkend voorman in dit theater van 
de lach en de traan. Je ziet haar in de 
meest verschillende rollen, Koffie schen-
ken, taart bakken, poetsen enz. Op uit-
eenlopende tijden zie je haar voorbij ko-
men en tussendoor even op de fiets naar 
huis. Heb je haar net gemist? Dan kun je 
haar ook prima even appen of bellen, ze is 
meestal bereikbaar.  
En met de gasten heeft ze een goed ge-
sprek over hun wensen en alles wat ze 
nodig hebben om een feestje, ledenavond, 
kinderpartijtje goed af te spreken. Natuur-
lijk in overleg met. Ze is het aanspreek-
punt voor velen! 
We zijn blij met elkaar, een vrijwilligster 
met het hart op de goede plaats. 

Margreet Hettinga maakt hier wasdoeken op de 
Landelijke Open Imkerdag (LOI) 


