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IN DIT NUMMER  

Werk op twee fronten.   

Aanleg en onderhoud 

vragen beide onze 

aandacht.  

De puntjes op de i 

Soms moet je vooraf  

puntjes op de i zetten  

Klimmen en klauteren.  

Eerst voor de bouwers. 

Mei 2021  
Door Roel Heij  

Onze vrijwilligers verdelen hun 

aandacht. Naast het onderhoud in 

de tuin werken ze ook mee aan 

vernieuwingen in de tuin. Petje af! 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee 

doen? Meld je bij onze secretaris.    
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 Werk op twee fronten 

De Kruidenhof te Mallum is weer open voor bezoek. 

De vrijwilligers van de Kruidenhof en de medewerkers en cliënten van 

Estinea hebben de Kruidenhof weer klaar gemaakt voor bezoekers.  

 

Tegelijk hebben veel vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken bij 

het realiseren van onderdelen van het project Kruidenhof te Mallum BIO. 

Een huzarenstukje waarvoor het bestuur hen erg dankbaar is. 

 

Op vrijdag 28 mei tijdens NLdoet zijn de handen nog eens extra uit de 

mouwen gestoken om de grotere klussen aan te pakken. De hof ligt er 

prachtig bij. En in de tussentijd bouwen vrijwilligers mee aan het klim- en 

klautertoestel om voor de jeugd in de basisschoolleeftijd eind juni een 

mooi speel- en uitzichtpunt in de Kruidenhof te hebben. 

      

 

Met dank aan onze 

(anonieme) sponsoren, 

donateurs en vrijwilligers. 

http://www.kruidenhof-te-mallum.nl/
mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com
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Puntjes op de i. 

Door Roel Heij    

Bouwkunst. 

In de vorige Nieuwsbrief schreef Freek te Loo: 

“Met passen en meten wordt de meeste tijd 

versleten”.  

 

Bij het bouwen van het klim- en klautertoestel is 

dat niet anders. Samen met boom kunstenaar 

Hans Nijmeijer buigt Niek Barink van De Tuinen 

van Geerdink zich over de schets. Als kinderen 

zich straks lekker uitleven en van het uitzicht 

genieten hebben ze geen idee dat deze 

mannen uit ruwe stammen acaciahout de 

meest geschikte stammen moesten kiezen.  
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 Afronden en opstarten.  

  

 

Klimmen en klauteren   

Door Roel Heij.                                

Een boom opzetten voor de jeugd. 

In de Kruidenhof houden we van doen. Daarom zetten we 

geen boom op over de jeugd maar voor de jeugd.  

 

Één van de doelen van ons project is om de Kruidenhof 

aantrekkelijker te maken voor kinderen. Natuurlijk willen we 

kinderen met ons prachtige  jeugdprogramma graag 

vertrouwd maken met de natuur. Het jeugdprogramma is te 

vinden op onze website. Gedurende de zondagen in de zomer 

is er tweewekelijks voor kinderen iets te doen in de Kruidenhof.   

 

Maar kinderen willen ook hun energie kwijt en houden van 

avontuur. Dat kan straks op het klim- en klautertoestel. Met als 

beloning een prachtig uitzicht over de hof. Hun ouders zullen 

jaloers zijn.  

Voordat de kinderen kunnen klimmen en klauteren moet er 

eerst door professionals en vrijwilligers geklommen worden. 

Zodat we eind juni een goedgekeurd klim- en klautertoestel 

hebben. Op onderstaande foto staan twee vrijwilligers die uit 

Hengelo (Ov) zijn gekomen om ons daarbij te helpen. Ze 

vroegen om te laten weten dat ze het een ontzettend leuke 

klus vinden en graag terugkomen.  

 

 
  


