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Werk aan de winkel.   

De Projectgroep en het 

bestuur.  

Het voedselbos is klaar 

Een vrijwilliger vertelt 

over de aanleg van het 
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April 2021  
Door Roel Heij  

 

Een koude lentemaand met af en 

toe zon ……de bijen vliegen uit. 

 

 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee 

doen? Meld je bij onze secretaris.    
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Werk aan de winkel.  

Wat doet de Projectgroep Kruidenhof te Mallum Bio. 

De projectgroep plant de uitvoering, overlegt met aannemers en zoekt 

met het bestuur per projectonderdeel vrijwilligers. Ze verzorgt contacten 

met de sponsoren en zorgt ervoor dat het bestuur opdrachten kan 

verstrekken en de (financiële) projectadministratie kan voeren. Op 20 

april was er een startgesprek met de provincie Gelderland die namens 

Leader contacten met de projecten onderhoudt.  

 

En waar is het bestuur van de Stichting Kruidentuin Eibergen mee bezig.  

Het bestuur neemt maandelijks kennis van het werk van de projectgroep 

en neemt bestuursbesluiten over het project. De penningmeester en de 

secretaris van het bestuur verzorgen de (financiële) projectadministratie. 

Projectgroep- en bestuursleden overleggen samen met adviseurs van de 

accountant over de juiste projectadministratie. En natuurlijk is het bestuur 

bezig met het reilen en zeilen van de Kruidenhof. Fantastisch dat we in de 

kruidenhof op veel vrijwilligers kunnen rekenen. 

      

 

Met dank aan onze 

(anonieme) sponsoren, 

donateurs en vrijwilligers. 

http://www.kruidenhof-te-mallum.nl/
mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com


 

    Kruidenhof te Mallum BIO  

 

De natuur bepaalt 

Door Freek te Loo                                   

Bouwen met stammen van acaciahout. 

“Met passen en meten wordt de meeste tijd 

versleten”. En met werken met ruw acaciahout 

met uiteenlopende vormen, klopt dit als een 

bus. De natuur bepaalt de vorm van het 

bouwwerk. En dat past bij onze Kruidenhof. 

 

Langs het pad naar de bijenstal is de nieuwe 

pergola gebouwd. Het was een hele puzzel om 

de juiste staanders en liggers te vinden en ook 

nog op de goede plek te zetten. Over elke 

staander en elke ligger is nagedacht. Het is 

(gelukkig) geen strak bouwwerk geworden. 

Natuurlijke materialen geven een mooie, 

speelse uitstraling. En duurt vast niet lang of 

klimplanten vinden hun weg naar boven. 

 

Daarna was het uitzichtpunt aan de beurt. Ook 

hier met acaciahout. De uitdaging hier was te 

bouwen tussen bestaande begroeïng. Op een 

plek waar je een goede (maar kleine) inkijk 

hebt in de Kruidenhof. Wat doe je als op de 

meest wenselijke plek een boom “in de weg” 

staat? Die wordt deel van het uitzichtpunt; in 

dit geval de staander links achter op de foto. 

 

Het uitzichtpunt lijkt een goed initiatief. Zittend 

op een bankje zagen mijn vrouw en ik in 

ongeveer 45 minuten 3 keer één of meerdere 

voorbijgangers het bouwwerk beklimmen. 
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 Eerste resultaten.  

  

 

Het voedselbos is klaar   

Door Piet Schadee.                                

Weet wat je eet. 

Door het aanleggen van een voedselbos proberen we de  

mensen dichter bij de natuur te brengen. Voor kinderen is het 

bijzonder belangrijk dat ze weten hoe iets groeit voordat ze het 

kunnen opeten. Voor wie is dit bedoelt ? Voor alles wat leeft, 

mens en dier. De vogels zullen hier hun maaltje zeker vandaan 

halen en de konijnen zullen zich ook niet onbetuigd laten, al 

hebben we die daar liever niet. 

De werkzaamheden zijn reeds een paar weken aan de gang 

en er begint nu tekening in te komen hoe het er uiteindelijk uit 

komt te zien. Tijdelijk is de  ingang nog  gesloten omdat er nog 

veel werkzaamheden moeten gebeuren. Maar we hopen dat 

het niet te lang gaat duren om iedereen te laten genieten. 

Veel bomen en struiken hebben hun ideale plaats gekregen 

zover dit mogelijk is. De klimmers staan tegen een oudere 

boom waar ze zich goed aan kunnen hechten. 

Frambozenstruiken hebben wat ruimte om lekker te woekeren 

zonder dat andere struiken er onder gaan lijden. Verder in de 

tuin staan ook diverse bomen die zullen bijdragen aan de 

consumptie zoals de kweepeer , appel en kers, franse wijnbes 

die ook bijzonder lekker is. We hopen dat dit een inspiratie is om 

verder in de kruidentuin te kijken, en te genieten van wat daar 

allemaal te zien is. 

 

 

 
 

  


