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   Zomerprogramma     2020 
 

 

 

 

      

 

 

Hierbij diverse activiteiten om weken 
lang in de vakantie samen te genieten 
van de prachtige omgeving vol kleuren en 
geuren; een natuurbelevenis in de 
Kruidenhof te Mallum  

 

 

Graag opgeven via mail : kruidenhof-te-mallum@hotmail.com  of bel 
0639449416 

Kosten deelname 4,50 euro (inclusief entree) per keer 
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1. “Alle kleuren van de regenboog-pannenkoek-bakken”:  
Wie lust er nou géén eigengemaakte pannenkoek? Met het meel uit 
eigen streek kun je een pannenkoek komen proeven, deze kun je zelf 
versieren met fleurige kruiden uit de tuin. 

 
2. Op zoek naar honing!  

Wil je weten hoe honing gemaakt wordt?  De imker is aanwezig en 
vertelt je alles over bijen. Er staan diverse bijenkasten in de Kruidenhof 
om de bijen en de imker aan het werk te zien. Aan het eind is er 
gelegenheid om honing te proeven en om een potje te kopen.   
 
 
 
 
 
 
 

3. Oog voor de natuur / Natuur fotograferen:                                                                                                              
Heb jij oog voor detail in de natuur? Zoals een vlinder die drinkt van de 
nectar? En wil jij juist dát moment vastleggen? Dan is deze workshop iets 
voor jou! De natuurfotograaf leert je van alles over mooie natuurfoto’s 
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maken, waar je op moet letten. En dan zelf aan de slag voor je  mooiste  
natuurfoto! Genoeg inspiratie in de Kruidenhof te vinden! Deze 
workshop is bedoeld voor jeugd vanaf 10 jaar. Met eigen camera of 
smartphone.                                                                                            
 

4.  Waterbeestjes:                                                                                                  
Wist jij dat er spinnen bestaan die kunnen zwemmen? En ken je 
rugzwemmers? Waterslakken? Vlo kreeftjes? Vind alle waterdiertjes en 
leer hoe ze heten. Samen met een IVN gids vang je de meest bijzondere 
waterbeestjes, je bekijkt ze met een loep en laat ze daarna weer vrij 
zwemmen in onze prachtige vijver.   
 
 
 
 
 

 

5. “Tussen kunst en …….kruiden” !                                                                                  
Ben jij creatief? En wil je in de natuur mooie kunstwerken zien? Vind jij 
ze allemaal? Kun je zien waarvan ze gemaakt zijn? Samen met een 
kunstenaar ga je aan de slag voor het maken van je eigen kunstwerk.  

 

 

6. Kookworkshop:                                                           
Wil jij ook leren koken met natuurproducten? Ook al eens gedacht aan 
een voedseltuin? Beleef, proef en kook mee in de buitenkeuken van de 
Kruidenhof. Heerlijk smullen we allemaal van de eigengemaakte 
gerechten uit de eigen kruidentuin. Verser dan vers kan vanmiddag niet! 
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7. Geocaching:  
Kun jij de verborgen schatten vinden? Ze liggen her en der in de 
Kruidenhof. Vind ze met de coördinaten en diverse aanwijzingen. 
Spannend! Zoeken kan alleen tijdens de openingstijden van de 
Kruidentuin, elke zaterdag- en zondagmiddag. 
Na aanmelding krijg je de diverse coördinaten. Een klein prijsje is er te 
verdienen als je alles hebt gevonden!    
 
 

 

 

 

 

 

8.  Op kruidensafari: 
Op zoek naar (genees)krachtige kruiden voor de gezondheid of om lekker 
door je eten te doen. 
Op je gezondheid! Wist je dat veel kruiden helpen tegen allerlei 
kwaaltjes?  Maak je eigen EHBO trommeltje vol met geneeskrachtige 
kruiden  o.l.v. de kruidenexperts.        

  

 De kleintjes (tot 10 jaar) kunnen een speurtocht doen m.b.v. het    
“Kabouterpad”.  Na  afloop mag er een houten kaboutertje mee.   

 


