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Door Roel Heij  

In deze Nieuwsbrief nemen we u 

mee naar de toekomst. 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee 

doen? Meld je bij onze secretaris.    
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Bouwen binnen en buiten 

 

Werken aan de ontmoetingsruimte en de pergola  

We schreven vorige keer dat we de we als vrijwilligers hebben 

nagedacht over de ontmoetingsruimte. Ideeën van onze vrijwiligers 

worden door onze technisch adviseur Gerrit Hagens naast de  

technische mogelijkheden gelegd. Maar ook andersom ontstaan 

ideeën: technische vragen van onze adviseur stimuleren ons als 

vrijwilligers om nog eens goed na te denken over wat voor inrichting 

we willen. En niet onbelangrijk: we hebben vrijwilligers die technisch 

meedenken, vrijwiligers die meedenken over het gebruik en de 

gewenste inrichting van de keuken en vrijwilligers die alles van de 

planten in de tuin weten. En tegelijk groeien ideeën over de pergola en 

de bediening van gasten op het terras.  Plus……..we hebben ons eigen 

3Mteam, Marieke, Myrthe en Marjolein: ons dreamteam.  

    

  

 

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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Kabels en leidingen      

Een drie generatie gebouw 

De Kruidenhof ligt op historische grond. Op de 

locatie was een natuurzwembad. Daarna werd 

het tennisbaan. Er kwam een natuurlijker 

landschap terug door de Kruidentuin. Telkens 

werd het gebouw aangepast aan nieuw 

gebruik. Dat blijkt uit meerdere aanpassingen in 

het gebouw nu de bezoekersruimte is gestript. 

 

De losse eindejes binnen en buiten. 

Kabels en leidingen werden naar behoefte 

gelegd. Oude kabels en leidingen werden niet 

verwijderd. Het is een hele puzzel om uit te 

zoeken welke kabels moeten blijven en welke 

weg kunnen.  Maar het is gelukt om overzicht te 

krijgen. We werken aan een nieuw plan voor 

kabels en leidingen, binnen en buiten. 
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EEN BLIK IN DE TOEKOMST  

 

 Onze plannen groeien door            

Het inrichtingsplan ontwikkelt zich steeds verder.   

In de kantine genieten we met het kouder wordende weer van 

de eerste warme lucht  van onze converter.  In de 

bezoekersruimte werken vrijwilligers zich warm bij de aanleg 

van isolerende wanden.  

 

Door jarenlange ervaring weten vrijwilligers hoe ze de 

bezoekersruimte en de rest van het gebouw willen inrichten.  

Als we nu eens……. 

 de keuken kunnen verplaatsen naar de opslagruimte naast 

het gebouw en een inductiekookplaat kunnen inbouwen 

 de dragende kolommen in de bezoekersruimte kunnen 

weghalen  

 een deur en een extra raam kunnen maken in de 

buitenmuur richting de nieuw aangelegde vlonder 

 het verlaagde planfond kunnen vervangen door een 

mooie afwerking van de binnenkant van het schuine dak 

 in plaats van de drie soorten plavuizen nu eens een mooie 

nieuwe vloerbedekking kunnen aanleggen 

 en nog meer…… 

En dankzij onze sponsoractie, waarbij bedrijven en particulieren 

ons sponsorden door m2 Kruidenhof te adopteren, kunnen we 

extra ideeën realiseren. 

We maken graag gebruik van goede gebruikte materialen. We 

kregen een keuken die vrijkwam in een woning in Eibergen. 

Gemaakt door voormalige keukenfabriek De Beek uit Eibergen. 

 

  


