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... in het hart van Almelo!
Mogelijkheden voor particulier en bedrijf

Stichting Natuurhus Almelo maakt zich sterk  
voor de natuur in Almelo en omstreken.  

Dat doen we in Doepark de Hagen en het daarbij  
behorende Natuurhus, in het centrum van Almelo.  

De stichting werkt samen met zes Almelose  
verenigingen op deze plek, waar ruimte is voor  
natuur en ontmoeting. Een groene oase om te  

spelen, sporten, wandelen en tuinieren.

Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken.  
Uw donatie draagt daar aan bij. Helpt u mee?

 
 
 
 
 

Belastingvrij schenken
Stichting Natuurhus Almelo betaalt geen schenkbelasting 
over uw gift. Uw geld komt geheel ten goede aan ons 
werk. Dit is mogelijk omdat de Stichting Natuurhus Almelo 
de status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). (Zie www.belastingdienst.nl).

Extra’s voor Groenpartners 
- 3 x per jaar kunt u een dagdeel gebruik maken van (een 

deel van) de multifunctionele ruimte met presentatiefa-
ciliteiten in het paviljoen, voor zover beschikbaar op het 
door u gewenste moment (tijdig reserveren) 

- De mogelijkheid om 1 x per jaar met uw bedrijf  
(personeelsuitje en/of uw gasten) een lezing in het 

   Natuurhus of een unieke natuurexcursie in Twente te 
laten begeleiden door een deskundige gids . 

Advertentiemogelijkheden
Wilt u adverteren in het Natuurhus magazine?  
Dan zijn dit de tarieven (exclusief omzetbelasting):
- advertentie 1/1 pagina  € 500 per jaar 
- advertentie 3/4 pagina  € 375 per jaar
- advertentie 1/2 pagina  € 300 per jaar
- advertentie 1/4 pagina  € 150 per jaar
Het magazine heeft een oplage van 900 exemplaren en 
verschijnt 4x per jaar. Aanleveren van kopij of een adver-
tentie voor een uitgave kan via secretaris@natuurhusal-
melo.nl. U kunt uw advertentie of logo in PDF of JPG 
aanleveren.
Kan of wilt u niet zakelijk doneren, als particulier donateur 
helpt u ons ook onze ambities te realiseren voor (minimaal) 
25 euro per jaar en bieden we u het volgende:
- u ontvangt het Natuurhus Magazine 4 keer per jaar;
- u ontvangt periodiek een digitale nieuwsbrief;
- u krijgt korting op lezingen en evenementen die door 

SNA worden georganiseerd.

Wilt u meer weten over een Groenpartnerschap?  
Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek via 
www.natuurhusalmelo.nl 
 

Bezoekadres: Hagenborgh 4, 7607 JT  Almelo
Telefoon: 0546-451483

E-mail: info@natuurhusalmelo.nl
E-mail: horeca@natuurhusalmelo.nl

Web: www.natuurhusalmelo.nl



Onze ambities
Natuurhus Almelo wil een breed publiek interesseren voor 
natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid. De zes vereni-
gingen zijn daarbij de belangrijkste dragers van deze 
activiteiten zoals imkerijdagen, natuurouders, scharrelkids, 
avonden met sterrenkundigen, planten- en/of bloemen-
avonden en wandelingen. Daarnaast zijn er ook lezingen, 
tentoonstellingen, filmavonden, streekmarkten, seizoenfesti-
vals en zomeravondconcerten.

Genieten van Doepark en Natuurhus
Het park is nu al een prettige plek waar seizoenen kunnen 
worden beleefd en waar je, al wandelend door het park of 
zittend op een bankje, kunt genieten. Kinderen en ouders 
vermaken zich bij de waterspeelplaats en de jeu de boules 
baan is dagelijks in gebruik. 

De buurtmoestuin is een blikvanger in het park en levert al 
enkele jaren heerlijke biologische producten. 
Ook is de versmalling van de Aa gerealiseerd, zijn wolken-
hagen en de fruitboomgaard aangeplant en de bloemen-
weiden ingezaaid. Boomstammen geven de plek aan waar in 
buitenlokalen les wordt gegeven aan de jeugd.

Toekomstplannen
Er zijn nog verschillende projecten gepland zoals onder andere 
een beleef- en beweegtuin en een vleermuisgrot.
Daarvoor is veel inzet, tijd en geld nodig. 
Als grootste (verenigde) natuurvereniging van Twente staan 
we continu voor de uitdaging onze achterban te versterken en 
mensen bewust te maken van natuurbeheer en -bescherming.
Doepark de Hagen met daarin het Natuurhus is daarom onlos-
makelijk verbonden met sponsoren, donateurs, vrienden, groen-
partners, de gemeente Almelo, en heel veel vrijwilligers. Zonder 
hen realiseren wij onze ambities niet.

Contact
Vriend of groenpartner worden? Lees op de volgende pagina 
en/of de website www.natuurhusalmelo.nl of mail/bel naar 
secretaris@natuurhusalmelo.nl, tel. 06-28994212.
Het adres is Hagenborgh 4, 7607 JT Almelo.  
U bent van harte welkom!
 

Stichting Natuurhus Almelo  
levert sponsorpakketten op maat!

Vrienden
U bent al Vriend van Stichting Natuurhus Almelo vanaf 
€ 100 per jaar! Als Vriend steunt u de initiatieven en 
projecten van de stichting, zoals de verder ontwikkeling 
van Doepark de Hagen en paviljoen. Als Vriend geniet u 
diverse voordelen, we noemen er hier een paar:
- U steunt het project Doepark de Hagen en het Natuurhus 

en daarvoor zijn wij u heel erg dankbaar!
- U ontvangt 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per 

post. 
- U ontvangt 6 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief.
- U krijgt korting bij vier keer adverteren in het Natuurhus 

Magazine. 
Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via  
https://www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/ 
word-vriend/

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. Vanaf 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:
- U steunt het project Doepark de Hagen en daarvoor zijn 

wij u heel erg dankbaar!
- Uw logo wordt getoond op de homepage van onze 

website en op het sponsorbord. 
- U ontvangt 4 keer per jaar het Natuurhus Magazine per 

post. 
- U ontvangt 6 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief.
- U krijgt korting bij vier keer adverteren in het Natuurhus 

Magazine. 

Lees meer voordelen en de wijze van aanmelden via  
https://www.natuurhusalmelo.nl/doe-mee/
word-groenpartner/

Het nieuwe Natuurhus nodigt uit om een kijkje te nemen, al 
was het alleen maar vanwege de vormgeving. De afwerking 
van de buitenwanden met larikshout, geschonken door de 
familie van Rechteren Limpurg, laten het gebouw opgaan 
in de groene oase van Doepark de Hagen. Een sedumrand 
op het dak van het pand maakt de natuurlijke look van het 
pand af. 

Het Natuurhus is het vanzelfsprekende onderdak voor 
de verenigingen maar daarnaast uitermate geschikt voor 
(kinder)feestjes en partijen (tot 100 personen), voor teambij-
eenkomsten, zakelijke afspraken of zo maar een vrijmibo op 
het terras (mag ook op andere dagen)! 


