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STICHTING KRUIDENTUIN EIBERGEN JAARVERSLAG 2021. 

HET JAAR 2021 

Het jaar 2021 stond voor de vrijwilligers van de Kruidenhof te Mallum in het teken van het 

grote renovatie en vernieuwingsproject Kruidenhof te Mallum BIO (Blijvend In 

Ontwikkeling). Op 23 maart 2021 kregen we de uitvoeringsbeschikking voor dit Leader 

project.  

De Stichting Kruidentuin Eibergen startte de vernieuwing van de Kruidenhof te Mallum door 
middel van het verbeteren en verduurzamen van tuin- en bezoekerscentrum, maar ook door het 
verbreden en verdiepen van het jaarlijkse programma op gebied van groen, natuur, kunst, 
cultuur, educatie en informatie. Het is de bedoeling dat daardoor méér bezoekers en ook nieuwe 
doelgroepen - in het bijzonder kinderen in de basisschoolleeftijd - hun weg naar onze tuin zullen 
vinden en deze locatie als ontmoetingsplek gaan beschouwen. Ook is het de bedoeling de kennis 
op het gebied van kruiden als bestanddeel van verantwoorde voeding veel meer te benutten, 
zowel bij de vrijwilligers zelf als bij onze bezoekers. De uitvoering van dit project vindt plaats in de 
periode februari 2021 – juli 2022. 
 
Uitvoering van dit project was financieel onhaalbaar zonder onze vaste en tijdelijke vrijwilligers, 
subsidies en sponsoring door particulieren, verschillende organisaties en onze opdrachtnemers. 
Via onderstaande informatie brengen we onze financiële partners graag nog eens onder uw 
aandacht. 
 

 Europese Unie, Leaderproject  https://www.gelderland.nl/Subsidies/leader- 
     uitvoering-projecten-achterhoek 

 Gemeente Berkelland   https://www.gemeenteberkelland.nl/ 

 Prins Bernard Cultuurfonds  https://www.cultuurfonds.nl/ 

 Fonds 1819    https://www.fonds1819.nl/ 

 VSBfonds    https://www.vsbfonds.nl/ 

 Rabobank    https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-en- 
     oost-achterhoek/cooperatiefonds/ 

 OranjeFonds    https://www.oranjefonds.nl/ 

 De Tuinen van Geerdink  https://www.tuinenvangeerdink.nl/ 

 Raaklein    http://www.raaklein.nl/ 

 Schildersbedrijf BauhuisKormelink http://www.bauhuiskormelink.nl  

 Porskamp Installatietechniek  https://www.porskamp.com/ 

 BonsenReuling   https://www.bonsenreuling.nl/ 

 
Per 1 oktober beëindigde Estinea de huur van het bezoekerscentrum. Over een andere vorm van 

samenwerking wordt overleg gevoerd. 

Door middel van onderstaand activiteitenverslag krijgt de lezer, terugblikkend van december tot 

januari 2021, inzicht in hoe de tuin invulling heeft gegeven aan de maatschappelijke functie. 

Ondanks dat we door corona later open konden gaan en de mobiliteit van mensen beperkt was 

hebben we er met elkaar hard aan gewerkt om een mooi programma neer te zetten.  Voor meer 

informatie over het project Kruidenhof te Mallum BIO verwijzen we graag naar de maandelijkse 

Nieuwsbrieven die op verzoek nog kunnen worden toegestuurd.  

 

Eibergen, 23 mei 2022, het bestuur van de Stichting Kruidentuin Eibergen. 
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NIEUWJAAR 2022 

De tijd verstrijkt, over een paar maanden kan 
iedereen de tijd aflezen op de enorme 
zonnewijzer die onlangs in de vijver werd 
geplaatst. Wij wensen jullie allen een gelukkig 
Nieuwjaar en hopen jullie ook dit jaar te 
begroeten in onze vernieuwde tuin en 
bezoekerscentrum.  
 
 
 
 
 
 
 

 

OKTOBER 

Cursus kruidengebruik in Kruidenhof Eibergen 

Kruidengeneeskundige Marianne Holtslag 
geeft woensdag 27 oktober in Eibergen een 
informatiebijeenkomst over de kruidencursus, 
die vanaf volgend voorjaar in de Kruidenhof te 
Mallum wordt gehouden. Vanaf 10.30 uur 
vertelt ze over de inhoud van de cursus, die in 
totaal 15 dagdelen in beslag neemt. Het is de 
bedoeling diepgaand het gebruik van kruiden 
in te gaan. Ook komt het maken van zalf aan 
de orde, evenals het leggen van kompressen 
en de signatuurleer van de planten. 
Deelnemers kunnen zelf ook aangeven wat ze 
graag zouden willen leren en cursisten krijgen 

onbeperkt toegang tot de kruidentuin tijdens de openingsuren. 

Kruidengeneeskunde hoort net als homeopathie tot de natuurgeneeskunde. ,,Je kijkt niet alleen 
naar de gezondheidsklacht, je brengt alles in kaart door uitgebreid met je cliënt te praten. Over 
wat je eet, wat je doet op een dag, of er trauma’s zijn,” vertelt Marianne. Ze gaf al eerder 
cursussen en had daarnaast ook tot voor kort een eigen praktijk. ,,Maar ik wil me nu meer 
toeleggen op de educatie.”  

De cursus is bedoeld voor eigen kruidengebruik, want voor het behandelen van andere mensen 
is meer kennis vereist. Maar het vormt een solide basis om eventueel de kennis van de 
geneeskrachtige kruiden in een vervolgtraject uit te breiden, zoals bijvoorbeeld de driejarige 
opleiding kruidengeneeskunde die Marianne Holtslag zelf afrondde. 

De informatiebijeenkomst is in de Kruidenhof, Mallumse Molenweg 39 in Eibergen. Voor meer 
informatie of opgave voor 27 oktober, mail naar deblauwelis@gmail.com of kruidenhof-te-
mallum@hotmail.com 

 

mailto:deblauwelis@gmail.com
mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com
mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com
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Adopteer vierkante meter(s) Kruidenhof! 

Ben jij ook blij met onze mooie Kruidenhof? 
Voel je je betrokken, kom je er misschien 
regelmatig? Dan wil je misschien ook wel een 
of meer vierkante meters van deze prachtige 
plek adopteren.  

Wat gaan we doen?  
Zaterdag 30 en zondag 31 oktober gaan we 
een grote sponsoractie houden tijdens het 
Halloweekend en de najaarsmarkt. We 
‘verkopen’ dan vierkante meters tuin. Niet dat 
je echt eigenaar wordt van de grond, maar je 
helpt wel mee om ons bezoekerscentrum zo 
mooi mogelijk te renoveren. In het kader van 

de grote opknapbeurt die de Kruidenhof momenteel ondergaat. We hebben nog wat extra geld 
nodig om echt toekomstbestendig te worden. 

Meer dan één meter? Des te beter!  
Hoe meer meters (één meter kost 7 euro) je adopteert, hoe meer je er voor terugkrijgt. Want we 
hebben wel een paar tegenprestaties, waardoor je ook echt van je bijdrage kunt profiteren. 

Als je als particulier minimaal 10 vierkante meter sponsort, komt je naam, als je dat wilt 
tenminste, op het sponsorbord. En je mag vanaf 1 meter bij inlevering van je sponsorstrookje 
volgend seizoen de vernieuwde Kruidenhof een keer gratis komen bekijken (m.u.v. culturele 
activiteiten, je krijgt dan korting op de dan geldende toegangsprijs). 

Als je als bedrijf minimaal 100 meter à 7 euro neemt, mag je, in overleg, een dag gebruik maken 
van de tuin voor een training, een workshop of een beleidsdag. Bovendien komt je bedrijfsnaam 
en -logo dan op het sponsorbord bij de ingang van de tuin te staan. Of je gebruikt de vernieuwde 
ontmoetingsruimte (in overleg) als werkplek voor medewerkers die op een inspirerende plek 
willen werken.N 

Nu meedoen kan al!  
Wil je nu al meedoen aan deze sponsoractie, dan kan dat door een aantal meters maal 7 euro 
over te maken op NL66 RABO 0316 4431 31 t.n.v. Stichting Kruidentuin Eibergen 
o.v.v. Sponsoractie. Als je wilt dat je naam op het sponsorbord komt, stuur dan een mail naar 
kruidenhof-te-mallum@hotmail.com met daarin duidelijk welke naam dit moet worden en het 
bijbehorende rekeningnummer. Alvast bedankt! 

 
 

Afsluiting seizoen 

mailto:kruidenhof-te-mallum@hotmail.com
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Het concert van popkoor Care for 
Music is vanwege de regen 
verschoven naar komend voorjaar, 
maar veel vogels in Eibergen 
kunnen komende winter genieten 
van lekkere vogeltaartjes. Met 
pompoenen, vet en zaad maakten 
kinderen op deze laatste dag van 
het Kruidenhofseizoen mooie 
voederhangers. Vet leuk!  

Morgen gaan we verder met het 
grote renovatie project. Het 
bezoekerscentrum krijgt een 

metamorfose. Spannend!En bent u lid van de Rabobank? Dan mag u vanaf vandaag op ons 
stemmen voor de Rabo ClubSupport actie.  

 

Rabobank ClubSupport Actie: 

MET UW STEM MAKEN WE DE KRUIDENHOF NOG MOOIER! 

Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u 
uw stem laten gelden voor de 
Kruidenhof. Ieder jaar doen we mee aan 
de Rabobank ClubSupport actie. 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek 
stelt een bedrag ter beschikking aan 
lokale verenigingen en stichtingen die bij 
hen bankieren. Als lid van de bank 
ontvangt u voor de stemperiode per post 
een unieke code waarmee ze kunnen 
stemmen. Van 4 tot 25 oktober  kunt u 
via een stemsite uw stem uitbrengen op 
de verenigingen en/of stichtingen die u 
een warm hart toedraagt. Ieder lid 
ontvangt vijf stemmen, waarvan 

maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht. Het zou 
geweldig zijn als twee van uw stemmen naar onze tuin gaan.  

Onderstaande tekst is te vinden op de website van de ClubSupport Actie: 

De Kruidenhof is een prachtige kruidentuin liggend tussen twee armen van het riviertje de Berkel 
bij Eibergen. Ruim 50 vrijwilligers zorgen ervoor dat de tuin een bezoek meer dan waard is. Naast 
het laten genieten van al het moois richten we ons onder andere ook op natuureducatie voor jong 
en oud, organiseren culturele evenementen en bieden kinderen in de basisschoolleeftijd zomers 
een activiteitenprogramma aan. 

Ons doel 

Het bezoekerscentrum ondergaat een verduurzamingsslag waardoor we onder andere van het 
gas afkunnen. Hierdoor maken we het gebouw meer geschikt voor allerlei activiteiten in een 
mooie omgeving. Ook de toiletgroep kan een opknapbeurt gebruiken. We willen graag nieuw 
sanitair, een baby verschoonplek en een nieuwe frisse kleur. We hopen dat u ons door op ons te 
stemmen een handje helpt! Alvast hartelijk dank. 
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Kent u mensen die lid zijn van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek? Vraag ze ook om tussen 4 
en 25 oktober hun stem uit te brengen op Kruidenhof te Mallum.  Kijk 
op www.rabobank.nl/noa voor meer informatie. 

Let op: alleen leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek mogen stemmen. Als u klant 
bent, bent u niet automatisch lid. 

 

 

SEPTEMBER 

NIEUW, NIEUW, NIEUW! 

Op de oever van de Berkel naast de Kruidenhof is afgelopen dagen een groot vlonder geplaatst 
en een kleinere ernaast. Onder leiding van deskundigen van de Tuinen van Geerdink heeft een 
club vrijwilligers van de hof gezaagd en getimmerd dat het een lieve lust was. Het is bijna klaar, 
de laatste hand wordt er aan gelegd.Resultaat: een prachtig groot vlonder voor onder andere 
educatieve doeleinden. Volgend jaar met de kinderen waterbeestjes vangen in de Berkel!Ook 
geschikt als buitenlocatie voor bijvoorbeeld een workshop of teambuildingsdag. Vraag naar de 
mogelijkheden!  

   

  

 

 

Verlichting, popkoor en vogeltaartjes in Eibergse Kruidenhof te Mallum 

In het laatste openingsweekend van dit seizoen worden er in Kruidenhof te Mallum in Eibergen 
nog drie activiteiten gehouden. Dat begint zaterdag 2 oktobermet deelname aan de verlichte 
wandelroute van de Vrienden van de Mallumse Molen. De tuin biedt die avond een feeërieke 
aanblik met uitgelichte bomen en pergola’s en tientallen waxinelichtjes. Toegang gratis, vrije gift 
is welkom. 

http://www.rabobank.nl/noa


 

6 

Zondag 3 oktober treedt popkoor Care 
for Music op in de Kruidenhof. Deze 
groep zangers en zangeressen uit 
Berkelland en omstreken zorgt daarmee 
voor een muzikale afsluiting van het 
bezoekseizoen van de tuin. Het koor 
brengt popnummers van toen en nu, 
voor elk wat wils. Het concert begint om 
14.00 uur, de entree bedraagt deze 
middag 8 euro, donateurs 5 euro.  

Die zondagmiddag is in de Kruidenhof 
ook de laatste jeugdactiviteit van dit 
seizoen. Kinderen kunnen met 

pompoenen en zaaddozen uit de 
kruidentuin vogeltaartjes maken, die ze 
dan komende winter in hun eigen tuin of 

op het balkon voor de vogels kunnen neerzetten. Aanvang 13.30 uur, meedoen kost 4 euro, 
opgeven kan via kruidenhofmallum@gmail.com 

Na dit weekend gaan de vrijwilligers verder met het grote renovatieproject van de Kruidenhof, 
waar afgelopen voorjaar een start mee werd gemaakt. Onder andere het bezoekerscentrum en 
de paden worden flink onder handen genomen, zodat alles er bij de opening komend voorjaar 
picobello bij ligt. 

 

De imker vertelt in de Kruidenhof - 19 september 

Imker Guus ten Brinke laat zondag 19 
september in  Kruidenhof te Mallum in 
Eibergen zien hoe bijen honing maken. Het is 
in eerste instantie een activiteit voor de jeugd, 
maar volwassenen mogen ook meelopen 
tijdens de excursie en demonstratie. Ten 
Brinke beheert de bijenkasten in de Kruidenhof 
en zorgt ervoor dat de honing in potten komt 
om ter plekke verkocht te worden. De 
deelnemers aan deze activiteit mogen 
uiteraard ook proeven van wat de bijen 
geproduceerd hebben.  

Hierna mogen de aanwezige kinderen nog 
waskaarsen maken met echte bijenwas. 

Meedoen kost voor kinderen 3,50 euro (inclusief kaarsen maken), volwassenen betalen 3 euro. 
Opgeven kan tot en met vrijdag 17 september via kruidenhofmallum@gmail.com 

 

 
  

Popkoor Care for Music 

mailto:kruidenhofmallum@gmail.com
mailto:kruidenhofmallum@gmail.com
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Oogstfeest zondag 12 september 

Poëzie, muziek en groenten en bloemen uit de 
tuin, dat zijn de ingrediënten voor het 
oogstfeest, dat zondag 12 september wordt 
gehouden in de Kruidenhof te Mallum in 
Eibergen. De Eibergse dichteres Mariëlla 
Vermeer en de eveneens Eibergse singer-
songwriter Miranda Rooks zullen optreden in 
het intieme amfitheater in de tuin en rondom 
het terras worden veel oogstproducten te koop 
aangeboden. Ook bloemenboerderij De 
Scholte uit Geesteren is van de partij met 
materialen voor bloemschikken. Het oogstfeest 
begint om 13.30 uur. Toegang 3 euro, 
donateurs gratis. 

 

 

AUGUSTUS 

 DE KRUIDENHOF PRESENTEERT: 

Zaterdag 21 augustus: WOOLF 

Een muziektrio, bestaande uit 
drie zingende en 
gitaarspelend vrouwen, met 
onder andere de Eibergse 
Ellen Tackenkamp. Hun 
optreden in Eibergen is 
onderdeel van de Garden 
Tour waar ze het hele land 
mee doortrekken. 

De drie singer-songwriters 
zingen en spelen eigen 
harmonieuze, meerstemmige 
liedjes ook terug te vinden op 

hun vorig jaar uitgebracht EP. In hun muziek zijn invloeden terug te horen van zowel Crosby, 
Stills, Nash and Young als The Supremes, The Andrews Sisters en The Staves. Woolf maakt 
deze zomer een Garden Tour door het land en doet daarbij ook de Kruidenhof aan. Vanaf 14.00 
uur. Entree 8 euro (donateurs 5,-) 
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Zondag 22 augustus: DAPHNE HODES&FRIENDS 

Voor de tweede keer dit seizoen speelt 
gitariste Daphne Hodes met haar 
zangvrienden Marieke van Rooijen, Andreas 
Haakshorst en Saskia Ankersmid op  ons 
terras. Met z’n vieren staan zij garant voor een 
afwisselend optreden met popcovers en Latin 
songs. Ze treden eerst op in duo’s en sluiten 
het concert af met een swingend optreden met 
z’n vieren.  Het publiek was zeer enthousiast 
tijdens hun vorige optreden in juni. Vanaf 14.00 
uur. Entree 8 euro (donateurs 5,-) 

 

 

Zondag 22 augustus pannenkoeken bakken voor de jeugd.  

De kinderen mogen zelf (onder deskundige begeleiding) de tuin in om kruiden 
en bloemen te plukken om hun pannenkoeken mee te versieren. Meedoen 
kost 4 euro en opgeven kan tot en met 20 augustus 
via kruidenhofmallum@gmail.com.  

 
 
 
 
 

 

Diner in de tuin 

Donderdag 12 augustus was het dan toch zover: een prachtige zomeravond voor het eerder 
uitgestelde diner in de Kruidenhof in samenwerking met het Muldershuis. Her en der op de paden 
in de tuin, tussen de bloemen, langs de vijver, onder de pergola stonden prachtig gedekte 
tafeltjes, waarop het team van het Muldershuis een heerlijke maaltijd serveerde, deels ter plekke 
in de tuin klaargemaakt in een buitenoven. 

Compliment aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt en wat de dinerende gasten betreft (er 
waren er 25) zeker voor herhaling vatbaar.  

   

   

 

mailto:kruidenhofmallum@gmail.com
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Klimtoestel 

Het stond er al even, maar nu is het officieel goedgekeurd, ons klimtoestel. En meteen werd er 
afgelopen weekend volop gebruik van gemaakt. Kinderen er op en ouders gezellig keuvelend 
ernaast. Wat een fijne aanwinst, ook voor volwassenen leuk om even onze grandioos bloeiende 
tuin vanuit de hoogte te overzien. 

En ook deze week is er weer avondopenstelling op woensdag. Van 16.00 tot 20.00 uur. Kom 
genieten van de rust, de avondzon en de bijzondere sfeer tijdens deze uurtjes. Voor de 
fotografen: de tuin is ook zo prachtig in het strijklicht.  
Hierna nog twee keer: op 18 en 25 augustus. Mis het niet!  

  
 

 

8 augustus: Kunst maken met kruiden 

Kunstenares Hilde Grooters uit Eibergen gaat zondag 
8 augustus in de Kruidenhof in Eibergen met kinderen 
keramiekkunst maken. Kinderen gaan aan de slag met 
klei en kruiden en maken zo een klein kunstwerk dat 
zij thuis kunnen ophangen. Maar eerst neemt de 
kunstenares alle werken met zich mee naar haar 
atelier, om ze daar in de oven te bakken. De kinderen 
krijgen bericht wanneer zij hun kant-en-klare 
kunstwerk in de Kruidenhof kunnen afhalen. De 
workshop begint om 13.30 uur en deelname bedraagt 
5 euro. Opgave kan tot en met vrijdag via 
kruidenhofmallum@gmail.com 

 

 
  

mailto:kruidenhofmallum@gmail.com
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JULI 

Avondopenstelling 
 

De Kruidenhof is niet alleen mooi in de ochtend en de 
middag, maar ook in de avonduren. Regelmatig krijgen we 
dan ook verzoeken van bezoekers om de tuin 's avonds open 
te stellen. Vooral voor fotografen zijn de late middaguren en 
de vroege avonduren een fijn tijdstip. 
Om hieraan tegemoet te komen is de tuin de komende vijf 
woensdagen ook geopend tussen 16.00 en 20.00 uur. Om te 
beginnen op woensdag 28 juli en daarna nog op 4, 11, 18 en 
25 augustus. Toegang 3 euro, donateurs gratis. 

 

 

Op zoek naar geneeskrachtige kruiden op 25 juli  

Wat kun je doen als je jeuk hebt door een brandnetel? 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen hier zondagmiddag 
achter komen tijdens de kruidensafari in Kruidenhof te Mallum 
in Eibergen. Onder deskundige leiding gaan ze de tuin in om 
kruiden en bloemen te plukken. Ze leren zo de 
geneeskrachtige werking van een aantal planten en maken 
hun eigen natuurlijke EHBO-trommeltje.  Daarna gaan ze ook 
nog van alles plukken om een vrolijk gekleurd kopje thee van 
te zetten. 

De activiteit begint om 13.30 uur en het is handig om zelf een doosje of bakje mee te brengen om 
de EHBO-kruiden in te doen. Deelname bedraagt 2,50 en opgave kan via 
kruidenhofmallum@gmail.com 

 

 

 

18 juli High Tea 

Eens per jaar slaan de vrijwilligers van de Kruidenhof te Mallum 
in Eibergen aan het bakken voor de High Tea. Die komende 
zondag op het programma staat. Deze keer met een buitenlands 
tintje, doordat ook de statushouders die via het project Samen 
Berkelland actief zijn in de tuin, een bijdrage leveren. Allerlei 
zoete en hartige heerlijkheden om van te genieten. En dat alles 
onder de muzikale klanken van de Jazz Jump Seven. Zij spelen 
relaxte oude stijl jazz afgewisseld met dixieland. De muzikanten 
maken deel uit van Jazzewind uit Winterswijk, een vereniging 
voor muzikanten die buiten hun vaste orkesten met elkaar in 
verschillende samenstellingen musiceren. Ze treden op tussen 

14.00 en 16.00 uur. 

De toegangsprijs is deze middag 8,50 euro en dat is inclusief bezoek aan de tuin, iets te drinken 
en drie versnaperingen naar keuze. Donateurs betalen 5,50 euro. 

 

 

mailto:kruidenhofmallum@gmail.com
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Koken met kruiden en bloemen 

Wil je wel eens weten welke kruiden en bloemen je kunt gebruiken om lekker mee te koken? Kom 
dan zondag 11 juli naar de Kruidenhof koken, want dan is er een kookworkshop voor kinderen. 
We gaan verse kruiden en bloemen in de tuin plukken en er daarna diverse lekkere hapjes mee 
maken, die we tot slot samen opeten.   

Zin om mee te doen? Geef je dan voor vrijdag op via kruidenhofmallum@gmail.com. De 
kookworkshop is van 13.30 tot 15.00 uur. Deelname kost 4 euro. 

 

JUNI 

Popmuziek en latin songs in de Kruidenhof  

Gitariste en gitaardocente Daphne Hodes en haar eveneens professioneel 
muzikale vrienden Marieke van Rooijen, Andreas Haakshorst en Saskia 
Ankersmid treden zondagmiddag 20  juni op in de Kruidenhof. Het wordt 
een afwisselend concert met zang en gitaarmuziek. Daphne en haar 
vrienden nemen het publiek in drie verschillende sets mee op reis door 
verschillende genres, waarbij Daphne haar zingende vrienden begeleidt op 
een akoestische gitaar. Zelf doet ze tijdens dit optreden de backing 
vocals. Daphne en zangeres Marieke laten mooie kleine popliedjes horen. 
Met jazz-zanger Andreas vormt Daphne het duo Sonhos Latinos en zij 
nemen de luisteraars mee naar een heel andere wereld, die van de tango’s 
en de bossa nova’s. Hierin komen de genres klassiek en jazz bij elkaar. 
Daphne en Saskia tenslotte spelen popmuziekcovers met meerstemmige 
zang en in een eigen jasje gestoken.  
 

Daphne Hodes rondde in 2015 de opleiding klassiek gitaar aan het ArtEZ Conservatorium in 
Enschede af. Ze is, zoals ze zelfs zegt, verslaafd aan gitaar spelen. Sinds begin 2018 vormt ze 
ook een muzikaal duo met Marieke van Rooijen. 

Daphne en Saskia zijn al vriendinnen sinds hun elfde, toen ze samen op de muziekschool zaten. 
Ze hebben vele jaren samen gespeeld met medemuzikanten en ook nu nog treden ze regelmatig 
samen op. Het repertoire bestaat voornamelijk uit akoestische popmuziek covers. 

Tot slot speelt het viertal deze middag ook een aantal nummers met z’n allen. Hun concert begint 
om 14.00 uur. Kaarten kosten 8,50 euro (donateurs 5,50), inclusief een wandeling door de 
Kruidenhof. 

 

Zondag 13 juni weer muziek in de Kruidenhof! 

Behalve een workshop natuurfotografie voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 12  hebben we zondag ook weer muziek in 
de tuin. Een paar weken geleden kon het nog niet doorgaan, 
maar komende zondagmiddag mag het weer! Een aantal 
leden van de Djembé Joy Groep verrast de toehoorders met 
een nieuw programma, waar niet alleen trommels, maar ook 
diverse andere instrumenten aan te pas komen. Zij spelen 
tussen 14.00 en 16.00 uur, bij goed weer in het amfitheater 
van de Kruidenhof. Toegang 8 euro, donateurs 5 euro 

 

Gitariste Daphne Hodes 

mailto:kruidenhofmallum@gmail.com
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Workshop natuurfotografie 

Zondag 13 juni is onze volgende jeugdactiviteit: natuurfotografie met een 
professionele fotograaf voor kinderen vanaf groep 3, met eigen camera of 
smartphone. Maximaal 7 deelnemers, kosten €2,50. Aanmelden kan via 
kruidenhofmallum@gmail.com 

 
 
 

 

MEI 

Werkdag NL Doet en start bouwen klim- en klautertoestel 

Afgelopen vrijdag, 29 mei, was er weer een werkdag in het kader van NL Doet. Er is een begin 
gemaakt met het aanleggen van de speelplek en het bouwen van het klim- en klautertoestel met 
uitzichtplateaus. 
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Hoera, we mogen weer open!! 

Komende zaterdag 22 mei staan vanaf 13.30 uur de hekken weer open voor bezoekers. Een dag 
later, op eerste Pinksterdag, wordt onder voorbehoud van de actuele coronaregels de opening 
muzikaal omlijst door leden van de Djembé Joy Groep. Zij komen met veel verschillende 
instrumenten naar de tuin om de voorjaarspracht in de tuin met hun wereldmuziek extra luister bij 
te zetten. Ze spelen tussen 14.00 en 16.00 uur.  

Normaliter is de Kruidenhof op maandag gesloten, maar in verband met Pinksteren wordt hierop 
maandag een uitzondering gemaakt. Dan gelden ook de weekend-openingstijden van 13.30 tot 
16.30 uur. 

Volgend weekend hebben we een activiteit voor de jeugd. Zondag 30 mei mogen kinderen 
waterbeestjes vangen in de vijver en in een aquarium plaatsen om te bestuderen en observeren. 
Van 13.30 tot 15.00 uur. Deelname 2,50 euro. Van te voren opgeven is noodzakelijk en kan via 
kruidenhofmallum@gmail.com 

De tuin is in het weekeinde geopend van 13.30 tot 16.30 uur, op dinsdag tot en met vrijdag van 
13.30 tot 16.00 uur en ’s morgens als er in de tuin wordt gewerkt. De entree bedraag 3 euro per 
persoon, kinderen tot 10 jaar gratis. 

 

Beplanting voedselbos 

Het voedselbos bij de Kruidenhof is zo goed als klaar. Aan vrijwilligers Rob 
en Diddy Hoogstraten de eer om de laatste planten in de grond te zetten. 
Het betrof Japanse gember, een plant die volgens het echtpaar niet in het 
bos mag ontbreken en die zij bij wijze van cadeau daarom aan de 
Kruidenhof hebben geschonken. 
Van de Zingiber mioga, zoals de wetenschappelijke naam van de Japanse 
gember luidt, zijn de jonge scheuten en de bloemen eetbaar. De wortel 
niet, die is giftig. 

 
 

 

APRIL 

Sneak peek vanaf uitzichtspunt 

Hoewel winkels en terrassen weer open zijn, heeft de Kruidenhof hiervoor nog geen toestemming 
gekregen. We snappen natuurlijk wel, dat bezoekers staan te popelen om te genieten van de 
voorjaarsbloei en een kijkje willen nemen naar de eerste aanzet van onze metamorfose, maar 
helaas, dat moeten we nog even uitstellen. Toch blijft het een fijn vooruitzicht en over uitzicht 
gesproken, iedereen kan wel alvast een sneak peek krijgen vanaf het nieuwe uitzichtspunt aan 
de achterkant van de tuin, buiten de omheining. Daar hebben we een kleine verhoging gemaakt, 
waardoor je mooi zicht op een deel van onze groene oase hebt. Kun je toch alvast een beetje 
genieten. Hopelijk kunnen we jullie zo spoedig mogelijk binnen ontvangen. Tot gauw! 

mailto:kruidenhofmallum@gmail.com
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Het uitzichtpunt aan de achterkant van de Kruidenhof, buiten de tuin en zicht op de tuin vanaf het 
uitzichtpunt.  
 

Een spiksplinternieuw kastanjehouten 
hek vormt de afscheiding van het 
voedselbos in aanleg. Als de eerste 
fase straks klaar is, wordt dit 
voedselbos openbaar toegankelijk en 
kan iedereen vanaf die plek een glimp 
opvangen van de achterliggende 
Kruidenhof. 

 

 

Een blik vanaf het amphitheater op de 
jonge aanplant van het voedselbos.  

 

De pergola langs het Gerrit Nijenhuislaantje is 
helemaal vernieuwd. 
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Nieuwe en meer bijenkasten waar de 
bijenvolken al weer druk aan het werk zijn, ze 
vliegen af en aan.  

Onder de bloesem ontluikt het frisse 
voorjaarsgroen en bloeien al veel 
lentebloemen.  

Slanke sleutelbloem (Primula elatior)  

 

Gele dotterbloem (Caltha palustris)  

 Lenteroos (Helleborus orientalis)  
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MAART 

Renovatieproject Kruidenhof te Mallum BIO is begonnen! Alle updates rondom het project zijn 
vanaf nu te vinden op deze pagina: Laatste nieuws. 

 

Lente op komst  
Foto's door Jan Lenderink 

 
« ‹ 1 van 16 › »  

 

FEBRUARI 

Binnenkort beginnen we met de metamorfose. Het blijft nog even een verrassing wat we gaan 
doen. Alvast een tipje van de sluier: het heeft iets met eten te maken…  

 
 

 

http://kruidenhof-te-mallum.nl/laatste-nieuws/
https://kruidenhof-te-mallum.nl/nieuws/?page_number_1=2
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Vorig weekend werden we verrast met een grote lading sneeuw. Dat leverde prachtige winterse 
beelden op. Bekijk onderstaande fotoreportage om te zien hoe de Kruidenhof er momenteel bij 
ligt. De foto's zijn gemaakt door Jan Lenderink. 

Kijk mee achter de poort, winterse pracht in de Kruidenhof  

 
« ‹ 1 van 14 › »  

 

JANUARI 

Vrijwilligster Lies liep even de Kruidenhof in om te kijken of de bollen al opkwamen. Hier en daar 
bloeide een enkel sneeuwklokje, maar de Helleborus en Cyclaam stonden er al uitbundig bij. Op 
naar het voorjaar!  

 

 

 

https://kruidenhof-te-mallum.nl/nieuws/?page_number_2=2

