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     Zicht vanaf de nieuwe vlonder op de sluis bij Mallum 

 

IN DIT NUMMER  
We hebben niet stilgezeten   

In de zomer is er volop 

doorgewerkt.  

Energie genoeg? 

De windmolentjes draaien, 

de gastank is weg.   

Een nieuwe kijk op de 

Berkel.  

Onze educatieve vlonder 

geeft  een nieuwe kijk op 

de oude Berkel. 

Juli -oktober 2021  

Door Roel Heij  

In deze Nieuwsbrief nemen we u 

mee terug naar de zomer van 2021. 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee 

doen? Meld je bij onze secretaris.    
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We hebben niet stilgezeten. 

De zomer volgens de Nieuwsbrief van juni 

In juni schreven we: ‘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 projectonderdelen, zoals de vlonder aan de oude Berkeltak, te 

doen.  

 

En dat is gelukt. De vlonder is voor het grootste deel klaar, de 

windmolens staan op het dak van de werkschuur. En dank zij alle 

inspanningen van tuinwerkers, technisch team en gastenontvangers 

hebben de bezoekers ook deze zomer kunnen genieten van een 

kleurige en geurige Kruidenhof. 

    

  

 

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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Energie genoeg?      

Windmolentjes. 

De vrijwilligers die in de tuin bezig zijn hebben 

energie genoeg. Maar in de Kruidenhof zelf is 

geen dak in de zon waar energie kan worden 

opgewekt met zonnepanelen. Omdat we in de 

Kruidenhof toch voor een deel onze eigen 

energie willen opwekken en we de meeste 

energie verbruiken in de periode oktober tot 

april hebben we gekozen voor windenergie. 

Laat de herfststormen maar komen. 

 

Nadenken over onze ontmoetingsruimte.  

We hebben als vrijwilligers onze energie deze 

zomer ook gebruikt om van gedachten te 

wisselen over de ontmoetingsruimte. Sinds 

1oktober huurt Estinea deze ruimte niet meer 

voor de cliënten. Wat voor nieuwe gebruikers 

denken we aan? En welke inrichting hoort 

daarbij?  
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EEN NIEUWE KIJK OP DE BERKEL  

  

 Een vlonder  aan de Berkel            
De waterbeestjes in de Berkel zijn bereikbaar.  

Een van de doelen van het Leaderproject is om meer kinderen 

kennis te laten maken met natuur in de Kruidenhof. 

Waterbeestjes ontdekken staat daarbij al heel lang op het 

programma. Dat deden de kinderen altijd in de prachtige 

vijver die we op het terrein hebben. Met de komst van de 

vlonder is er nu ook de mogelijkheid om te kijken welke 

waterbeestjes er in de Berkel zitten in de toegang naar de sluis 

van Mallum. Samen met medewerkers van de Tuinen van 

Geerdink hebben de vrijwilligers hard gewerkt aan de vlonder, 

en het resultaat is prachtig. 

 

 

  


