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Afronden en voorbereiden   

De eerste resultaten zijn er. 

Op naar de volgende fase.  

De leeshoek in wording 

De eerste stappen op weg 

naar de leeshoek voor 

kinderen.   

Klimmen en klauteren.  

Het klim- klautertoestel is 

bijn klaar. 

Juni 2021  
Door Roel Heij  

Dit is de laatste Nieuwsbrief als 

afronding van de 1e fase van het 

project. In oktober 2021 komt de 

volgende Nieuwsbrief. 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee 

doen? Meld je bij onze secretaris.    
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Afronden en voorbereiden 

Afronden….. 

De eerste fase van het project Kruidenhof te Mallum BIO zit er op. Het 

voedselbos, het uitzichtpunt, de pergola in de hof, de bijenstal en het 

klim-klautertoestel zijn klaar.  Medewerkers van de Tuinen van Geerdink 

hebben samen met veel vrijwiligers dit mooie resultaat neergezet. 

Vanaf het klim- klautertoestel hebben kinderen overzicht over de hof. 

 

…....en voorbereiden van de volgende fase. 

De periode tot en met september 2021 gebruiken we voor de 

voorbereiding van de volgende fase. Onder andere het bouwkundige 

werk aan het bezoekerscentrum, het vervangen van de overkapping 

en het plaatsen van de twee windmolentjes op onze bergruimte. En 

wie weet lukt het om in de tussentijd nog om een paar kleinere 

proejctonderdelen, zoals de vlonder aan de oude Berkeltak, te doen.  

    

  

 

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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Start werk ruilbibliotheek 

kinderboeken 

Door Thea Gelderblom    

Ruilbibliotheek voor kinderboeken. 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor 

het realiseren van een leeshut in volle gang. 

De hut wordt gemaakt van een oude 

voedersilo (zie foto) die door Tuinen van 

Geerdink wordt schoongemaakt.  

 

Daarna zal er een kunstenaar komen om de 

buitenkant op te schilderen in vrolijke kleuren 

(zie het voorbeeld op de andere foto). Verder 

worden er een ingang  en raampjes in 

gemaakt, ook komt er een boekenkastje in te 

staan. Voor het beschilderen van de 

binnenkant zal een prijsvraag voor 

schoolkinderen worden uitgeschreven.  

 

Met kussens, hangmatten en zitzakken 

proberen we zo een knus plekje  te maken 

waar kinderen heerlijk kunnen zitten of liggen 

lezen. De  boeken mogen mee naar huis 

genomen worden, ook kunnen er boeken 

teruggeplaatst worden. Het wordt zo een 

boekenruilhut. 

 

Wij hopen dat de leeshut in het najaar in 

gebruik kan worden genomen. 
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Vrijwilligers klimmen en klauteren   

Door Henk Voortman.                                

Wat doen vrijwilligers. 

Het weer gooide de planning van De Tuinen van Geerdink in 

de war. Als vrijwilliger zijn we flexibel. De eerste week konden 

we niet werken vanwege de hevige regen. In de volgende 

weken liepen de temperaturen hoog op. Vijf weken is dinsdag 

en woensdag aan het klim- klautertoestel gewerkt.  

Ook hebben vrijwilligers elektriciteitskabels en waterleidingen 

vervangen en nieuwe gelegd en aangesloten. 

 

Per dagdeel was een vrijwilliger nodig met technisch inzicht en 

één vrijwilliger die hand- en spandiensten kon verrichten. 

Leidraad voor het in elkaar zetten was de Inspectie waaier met 

daarin een samenvatting van de normen voor speeltoestellen.  

 

Technische handen waren onder meer nodig om gaten te 

boren voor draadstang verbindingen om de acacia stammen 

aan elkaar te koppelen. Hand- en spandiensten hielpen voor 

het vlotter verloop van het constructiewerk. Voor de 

allerkleinsten zijn er speelpalen en een natuursteen tafel in het 

‘valzand’ onder en rondom de speelplek. Voor alle kinderen in 

de basisschoolleeftijd is er wat te beleven. In het najaar volgen 

de wilgentenen tunnels voor extra avontuur. 

 
  


