
 

 

Kruidenhof te Mallum BIO 

Blijvend In Ontwikkeling 
Nieuwsbrief voor vrijwilligers, donateurs, sponsoren en publieke media  

 

Stichting Kruidentuin Eibergen 

Bezoekadres Kruidentuin: Mallumse Molenweg 39  

7152 AT Eibergen 

Website: www.kruidenhof-te-mallum.nl 

e-mail: kruidenhof-te-mallum@hotmail.com 

Facebook en Instagram: Kruidenhof te Mallum 

 

MAART |2021|NR 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretaris Freek te Loo 

Voshaarweg 1 

7152 CJ Eibergen 

Tel. 06-39449416  

 

KvK nummer: 08085857 

 

 

IN DIT NUMMER  

We zijn begonnen.   

Hoe Regina en Maria het begin 

markeerden  

Aan tafel in het Muldershuis 

De uitvoering 

Diddy, Rob en het voedselbos.   

Het voedselbos is ingeplant 

Maart 2021  
Door Marjolein Rietman  

 

Lente; een nieuw begin …… 

 

 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee 

doen? Meld je bij onze secretaris.    

Pagina 1 

 
De (concept) subsidiebeschikking is er. 

Als opmaat naar de lente kregen we 16 maart, eerder dan verwacht, 

van de provincie Gelderland de concept subsidiebeschikking. De 

definitieve beschikking komt in 2022 als het hele project is afgerekend.  

10 maart zijn we gestart met voorbereidende werk voor het voedselbos. 

Nu, eind maart, staan de planten er in.  

 

Regina en Maria markeren het begin.  

En dit stond in dagblad Tubantia over zaterdag 20 maart 2021: 

‘Maria Geerdink-Laarhuis was er toch maar even speciaal voor naar 

Eibergen gekomen. Het plan was, dat zij samen met Kruidenhof -

vrijwilligster van het eerste uur Regina Hermus het bouwdoek zou 

onthullen. Want veel van de ideeën voor de vernieuwing komen uit het 

creatieve brein van Maria’s afgelopen zomer overleden echtgenoot 

Johan Geerdink. Vanwege corona restte de vrouwen niet veel meer dan 

een grondige inspectie van het bouwdoek.’  

      

 

Met dank aan onze 

(anonieme) sponsoren, 

donateurs en vrijw illigers. 

http://www.kruidenhof-te-mallum.nl/
mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com
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Aan tafel in het Muldershuis 
Door Wouter Braam en Pleuni Pelle                                   

 

Buren van de Kruidenhof te Mallum. 

Na er ruim acht jaar werkzaam te zijn geweest 

in dienstverband, zijn we sinds vorig jaar maart 

zelf de trotse uitbaters van Het Muldershuis. Nu 

kunnen we heerlijk werk combineren met onze 

passie voor deze prachtplek. Zeker behoort 

hiertoe ook de prominente aanwezigheid van 

de molen, de aanmerende berkelzomp en de 

weelderige Kruidenhof, waardoor we samen, 

volgens ons althans, in het meest romantische 

stukkie Achterhoek mogen vertoeven.  

 

Kruiden in de keuken. 

De keuken van Het Muldershuis is de afgelopen 

jaren goed opgeknapt en verbouwd, waardoor 

we bijna alles op locatie vers kunnen bereiden. 

Het was natuurlijk zot dat de groothandel ons 

bijvoorbeeld munt en salie (herkomst China) 

bracht, terwijl notabene een Kruidenhof tot 

onze naaste buren behoort! Waarom het er 

toen niet van is gekomen, weten we eigenlijk 

niet, maar vorig jaar stond ineens Cees Hartgers 

op het terras, die dezelfde verwondering uitte. 

“We kunnen verdikke méér kruiden verbouwen 

dan jullie kunnen verwerken! Zullen we eens wat 

op papier zetten samen?” De praktische 

uitwerking van het toen ontstane idee voor 

samenwerking is door de hindernisbaan van 

20/21 opgeschoven, maar we zijn dolblij straks 

een (bescheiden) uithangbord te mogen zijn 

van jullie diversiteit aan verse smaakmakers en 

hopen hiermee velen te enthousiasmeren voor 

het nieuwe voedselbos. Ook van onze kant 

dragen we graag ons steentje bij, dus als er 

ideeën zijn waarin wij iets kunnen betekenen, 

horen we dat graag! 

 

Bovenal hopen we dat we met het elan van 

beide zijden, de meegang met de tijd en de 

frisse, natuurlijke uitstraling van dit stukje Mallum, 

iedereen die onze locaties een warm hart 

toedraagt nog lang samen mogen ontvangen! 
 

Warme groet, Pleuni en Wouter 
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Het begin is er.  

  

Het voedselbos   
Door Roel Heij en Cees Hartgers                                   

 

Het voedselbos is ingeplant . 

Op 10 maart begonnen we met het voorbereidende werk voor 

het voedselbos. Een takkenril moest verplaatst, oud en ziek 

hout weg uit het bos en enkele essen en berken zijn geveld.  

 

De eerste of de laatste boom. 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de ‘eerste boom’, 

om die feestelijk te planten met onze vrijwilligers Rob en Diddy 

Hoogstraten. Het planten van de eerste of de laatste boom is 

door omstandigheden niet gebeurd. Maar Rob en Diddy zijn 

creatieve vrijwilligers. ‘Plan B’ ligt klaar met omgekeerde rollen: 

zij bieden de Kruidenhof drie Japanse gemberplanten aan voor 

in het voedselbos. Die kunnen midden mei geplant worden. 

 

De inrichting van het voedselbos. 

De jonge beplanting groeit uit tot lagen die elkaar versterken. 

In de bomenlaag bijvoorbeeld de zwarte moerbei met sappige 

bessen, lijsterbes met peervormige vruchten en Sharon fruit. In 

de struiklaag appelbessen, rode hazelnoten, mispels en ook de 

grootbloemige kornoelje met verrassende eetbare vruchten. Je 

v indt er rode v lier, honingbes en goyibes; bekend als 

superfood. Ook hop ontbreekt niet. Jonge loten lijken op fijne 

asperges, in Frankrijk een lekkernij. Er staan peperboompjes 

voor de bessen en kruidige bladeren en ook eetbare bamboe. 

Als opvulling gebruiken we o.a. egelantier en hondsroos, met 

heerlijke bottels. En wat dacht je van de winterbessen van de 

sleedoorn om sloe-gin te maken. Dit is het begin. De komende 

tijd moeten de bodemlaag of kruidlaag worden geplant. Met 

bijvoorbeeld bessen, bosaardbeitjes en zoals de naam al zegt 

kruiden. Niet in rijtjes en perkjes, maar verspreid. Ze zullen gaan 

zwerven en zoeken zo hun eigen biotoop.  

Zo hebben we een begin gemaakt met de nieuwe aanpak 

van de Kruidenhof. 

 

  


