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Wat gebeurt er nog meer  
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Februari  2022  

Door Freek te Loo en Roel Heij  

In deze Nieuwsbrief meer foto’s dan 

tekst. De Kruidenhof in actie. 

 

Wil je als (tijdelijke) vrijwilliger mee 

doen? Meld je bij onze secretaris.    
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 Lentekriebels 

 

Vrijwilligers voelen het voorjaar 

Het is een drukte van belang in de Kruidenhof. De tuinwerkers zijn 

begonnen met het schoonmaken van de vakken, het opruimen van 

het blad en de takken op de paden. De storm heeft veel dood hout uit 

de bomen geblazen. Het werk aan de overkapping en in het gebouw 

is doorgegaan. Er is een begin gemaakt met het vernieuwen van de 

paden en het binnenschilderwerk. Andere vrijwilligers koken thuis voor 

al die harde werkers heerlijke soep. Omdat er zoveel gebeurt deze keer 

veel foto’s en weinig tekst. Om mee te kijken met wat er in februari in 

de Kruidenhof allemaal is gebeurd. 

    

  

 

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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Soep en overleg    

Vrijwilligers achter de schermen 

Bijna iedere nieuwsbrief bevat foto’s van 

vrijwilligers aan het werk in tuin of gebouw. Er zijn 

echter ook veel vrijwilligers achter de schermen 

actief, zoals bijvoorbeeld de groep vrijwilligers 

die ervoor zorgen dat er tussen de middag altijd 

een heerlijke, zelfgemaakte soep is. Dagelijks 

kunnen we kiezen uit groentesoep, 

tomatensoep, snert, goulashsoep, of 

bonensoep. Alle soepen zijn altijd rijkelijk 

voorzien van verschillende ingrediënten. Koks 

hartelijk dank! 

 

Om al het werk in goede banen te leiden is er 

veel overleg nodig. Vooral nu we de laatste 

week van februari op veel fronten actief zijn. 

 

 
Gineke en Gerrit overleggen over het schilderen 

en behangen 

 
Gerrit, Hans en Bas in overleg over bouwzaken 

 

Pagina 2 

 
WAT GEBEURT ER NOG MEER  
 Werk op alle fronten     

 

 
Nel maakt haar vak in orde 

 

 
Frits heeft de verlichting onder de overkapping aangesloten 

 

 
Harry en Nick leggen verharding aan 

 

 

 
Gineke, Boudewijn, Wilhelmien, Herman en vele anderen zijn 

bezig met schilderen, behangen en tegelen 

 

 

 
  


