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IN DIT NUMMER  
Zichtbare veranderingen  

Elke dag verandert het 

beeld.   

De bezoekersruimte en de 

zonnewijzer 

Een nieuwe uitstraling  

De overkapping  

Klaar voor de toekomst 

Januari 2022  

Door Roel Heij  

In deze Nieuwsbrief gaan we op 

weg naar de eindafronding in april. 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee 

doen? Meld je bij onze secretaris.    
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Zichtbare veranderingen 

 

De bezoekersruimte, de overkapping en de zonnewijzer 

Op 29 april 2022 staat de heropening van de Kruidenhof gepland. Het 

bezoekerscentrum en de overkapping krijgen vorm. Er is in december 

en in januari veel werk verzet door professionals van aannemersbedrijf 

Penterman, installatiebedrijf Porskamp en onze vrijwilligers. Nieuwe 

vrijwilligers met een professionele achtergrond doen werk dat anders 

bedrijven doen. Zo ontstaan extra kansen voor het bezoekerscentrum. 

Om een paar extra’s te noemen: een plafond van houten planken, 

een aansluiting voor een beamer, en een nieuwe gebruikte  keuken op 

een andere plek. Ondertussen buigt het  3Mteam, Marieke, Myrthe en 

Marjolein, ons dreamteam, zich over de eindafwerking.  

    

  

 

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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De overkapping      

Van impressie naar werkelijkheid 

Langzamerhand worden de echte contouren 

van de impressie die architect Rob Klein 

Goldewijk van de overkapping gemaakt heeft 

zichtbaar. Een mooi lijnenspel.  

Hans en Bas van aannemersbedrijf Penterman 

meten iedere balk en ligger apart in om ze 

daarna in de juiste vorm te zagen. 

Vakmanschap waar we straks, zittend onder de 

overkapping, van kunnen blijven genieten. 

 

Het hout 

Het hout van de overkapping is douglas. De 

douglas levert sterk en duurzaam hout. Het 

kernhout is roze-bruin, spinthout is bleekbruin. 

Het is gezaagd bij Houtzagerij Twickel in Delden, 

Twickel zet zich in voor streekeigen hout. 

Kwaliteitshout, dat eerst in een droogkamer op 

de juiste vochtigheid is gebracht.    

 

‘Zware jongens’ en een schone werkplek 

De zware liggers zijn stuk voor stuk door 

vrijwilligers gelost. Zelf heb ik ervaren dat de 

langsliggers die op de staanders rusten ‘zware 

jongens’ zijn. Andere vrijwilligers zorgen ervoor 

dat de werkplek dagelijks opgeruimd wordt. 

Ondergronds zijn kabels en leidingen al 

aangelegd zodat we later de waterafvoer en 

verlichting onder de overkapping aan kunnen 

brengen. Diep respect voor onze vrijwilligers! 
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BEZOEKERSRUIMTE EN ZONNEWIJZER  
 Bezoekersruimte     

 

Wat een uitzicht   

De deur in de buitenmuur van de bezoekersruimte komt er! Wat 

een geweldig idee vanuit de vrijwilligers. Gelukkig hebben we 

Johnny die zijn kennis uit de bouw heeft meegenomen en het 

metselwerk doet. Vanuit de bezoekersruimte krijgen we een 

schitterend uitzicht op de vlonder en de Berkel.   

 

Wat een kabels en leidingen 

Tegelijkertijd werkt Frits samen met 

Porskamp aan het aanbrengen van 

stroom- en andere bekabeling en 

leidingen. Gerrit heeft met het 3Mteam 

nagedacht over verlichting en de plek 

van de schakelaars. Als je aan zo’n 

project begint is het moeilijk voor te 

stellen wat er allemaal bij komt kijken. 

Gelukkig houdt Gerrit het bestuur scherp 

met vragen en doorvragen.  

 

 

Zonnewijzer  

Met veel plezier laten we ook alvast onze zonnewijzer in aanleg 

zien. Een ontwerp van onze vrijwilliger Cees Hartgers samen 

met en gemaakt door Maikel Geurts uit Eibergen.  
  


