Activiteitenverslag Kruidenhof te Mallum 2020.
Seizoen 2020. Overgenomen van https://kruidenhof-te-mallum.nl/nieuws en aangevuld.
JANUARI
15 januari 2020: nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers.

Het begin is er! De vrijwilligers zagen elkaar weer in het nieuwe seizoen op de
nieuwjaarsbijeenkomst. Ook presenteren de medewerkers van Estinea de nestkastjes die ze hebben
gemaakt voor de Kruidenhof. We doen er alles aan om zoveel mogelijk vogels in de hof te krijgen
die de rupsen van de eikenprocessierups aan hun jongen voeren.
FEBRUARI EN MAART

LENTEWEEKEND EIBERGEN AFGELAST IN VERBAND MET CORONA-VIRUS
In verband met de te verwachten ontwikkelingen rondom het corona-virus heeft de organisatie van
het Lenteweekend Eibergen besloten het evenement op 2 en 3 mei 2020 niet door te laten gaan.
Het Lenteweekend trekt jaarlijks duizenden bezoekers van alle leeftijden en de organisatie wil het
risico op besmetting voor bezoekers, standhouders en vrijwilligers vermijden. Te meer daar er
grote onzekerheid heerst over hoe de situatie zich de komende weken zal ontwikkelen.
Omdat het evenement tijdgebonden is, is er geen nieuwe, uitgestelde datum vastgesteld. Het
eerstvolgende Lenteweekend Eibergen is, ijs en weder dienende, 1 en 2 mei 2021.

Voortgang van de tuin
De tuin wordt langzaamaan weer groen en vrijwilligers zijn druk in de weer om de wintertooi
plaats te laten maken voor de lentetooi.

1

Langs het bospad steken de bollen al weer flink de kop op en zijn bloeiende planten te zien, zoals
de auberginekleurige Helleborus.

De vijver in de ochtendzon.

Het bankje langs het bospad wacht op bezoekers, die vanaf mei weer volop kunnen genieten van
het uitzicht op de Mallumse watermolen.
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Bovenstaande foto’s zijn gemaakt door Jan Lenderink.

APRIL
Voorjaarsbloeiers
De Kruidenhof is nog dicht, vanwege de coronomaatregelen, maar we gunnen iedereen toch een
kijkje in de tuin met de foto’s van vrijwilligers Jan Lenderink en Rob Hoogstraten. Zij nemen u
mee langs mooie plekjes met voorjaarsbloeiers. Ondertussen gaat het onderhoud aan de tuin door,
maar wel in beperkte mate. Vrijwilligers werken er dagelijks twee aan twee, volgens een speciaal
opgezet schema. Want de natuur trekt zich natuurlijk niets aan van de maatregelen en we willen
uiteraard wel, dat de tuin er mooi bij ligt als de hekken weer open kunnen. We houden u op de
hoogte via onze website, Facebook en Instagram.

« ‹ 1 van 20 › »
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Openingsperiode 2020
In verband met de maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis is de opening van het seizoen
voorlopig verschoven naar zaterdag 6 juni. Wij hopen dit op zondag 7 juni extra luister bij te
kunnen zetten met een vrolijk muzikaal spektakel. Houd onze website, Facebookpagina en
Instagram in de gaten!

MEI EN JUNI
De Kruidenhof is weer open!
Weliswaar niet de hele week, maar in verband met de coronacrisis alleen in de weekenden.
Tijdens het eerste openingsweekend kwamen er al weer redelijk wat bezoekers. Zij konden
genieten van de kunst van keramiste Hilde Grooters uit Eibergen, die een flinke hoeveelheid
werken tussen het groen heeft geplaatst. Wij zijn blij dat ze erin heeft toegestemd om haar
kunstwerken voorlopig nog te laten staan, zodat er nog veel meer mensen van kunnen genieten de
komende tijd. Beeldige beelden van vogels en andere dieren, afgewisseld met beeldhouwwerk van
Cees Hartgers, kunstenaar en vrijwilliger in de Kruidenhof.

Hilde Grooters
Dat de tuin voorlopig alleen in de weekenden open is, heeft ook te maken met corona. Normaal
gesproken zorgen de begeleiders en cliënten van de dagbesteding van Estinea door de week voor
de openstelling, maar zij komen nu tijdelijk niet in de tuin.

Cees Hartgers
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Gezinnen en kinderen
Ondertussen wordt er hard gewerkt om toch nog extra activiteit in de tuin te krijgen deze zomer,
nu de maandelijkse optredens niet door kunnen gaan. Voor gezinnen of kinderen die er op hun
eentje op uit willen, start binnenkort het zomerprogramma met spannende, leerzame, leuke,
vrolijke en lekkere activiteiten. Binnenkort meer!

Hilde Grooters

Schenking Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
De Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek heeft de Kruidenhof 500 euro geschonken als steun in
deze tijden van corona. De bank is nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze
moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe. De bank is trots op de
Achterhoek waar vele organisaties zich inzetten voor hun omgeving. Dit betekent echter ook dat
velen zijn geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ter ondersteuning van al deze
verenigingen en stichtingen heeft de Rabobank het Coöperatief Fonds in het leven geroepen. Ook
de Kruidenhof heeft een beroep gedaan op dit fonds en daaruit dus 500 euro ontvangen. Waar we
uiteraard heel blij mee zijn, want net als veel anderen hebben wij ook dit seizoen te maken met
inkomstenderving.

Kruidenhof in Eibergen weer open en start meditatiecursus
Kruidenhof te Mallum in Eibergen gaat zaterdag 6 juni weer open voor publiek. Ook zondag 7
juni is de tuin open van 13.30 tot 16.30 uur. Ter gelegenheid van de uitgestelde opening zal tijdens
dit weekeinde her en der in de tuin keramiekkunst van de Eibergse Hilde Grooters te zien zijn.
Op doordeweekse dagen blijft de Kruidenhof voorlopig gesloten. Dat heeft te maken met de
afwezigheid van cliënten en medewerkers van Estinea, die door de coronauitbraak tijdelijk niet
aanwezig zijn. Normaliter nemen zij een deel van het onderhoud en de openstelling van de tuin
voor hun rekening.
Het onderhoud rust nu volledig op de schouders van de tientallen vrijwilligers van de Kruidenhof.
Sinds de maatregelen rond het coronavirus hebben zij de afgelopen maanden in kleine ploegjes er
steeds voor gezorgd, dat de hof niet verwilderde. Volgens enkele van hen ligt hij er nog mooier bij
dan vorig jaar om deze tijd. Dat heeft wellicht te maken met het feit, dat een aantal vrijwilligers
vaker en langer in de tuin aan het werk is. Om met een van hen te spreken: ,,We kunnen niet veel
anders doen”.
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De komende zomer zullen er geen extra activiteiten in de Kruidenhof worden gehouden, wat
normaliter wel het geval is. Uitzondering daarop is de cursus Zen-meditatie, die in kleine groepen
wordt gehouden. Deze begint op donderdag 11 juni. Deelname kost 5 euro per keer (inclusief
bezoek aan de tuin) of 45 euro voor 10 bijeenkomsten. Tijdstip: iedere donderdag van 10.30 tot
ongeveer 12.00 uur. Opgave van tevoren is noodzakelijk en kan via 06 1543 2553 of mailen
naar famhartgers@icloud.com

Vrijwilligers van de Kruidenhof te Mallum zijn dagelijks druk met het onderhoud van de tuin
(foto PR Kruidenhof te Mallum)
JULI
Zomerprogramma
In de Kruidenhof begint op zondag 12 juli een nieuw zomerprogramma, speciaal voor kinderen.
Maar hun ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom! De activiteiten lopen uiteen van
pannenkoeken bakken en kruidensafari tot natuurfotografie en waterbeestjes kijken. Voor meer
info zie activiteitenoverzicht.
Van bij tot honing, de imker vertelde
Hoe hard vliegt een bij? Antwoord: 40 km per uur! Dat was een van de vragen die zondag 19 juli
werd gesteld door de kinderen die naar de Kruidenhof waren gekomen voor de excursie met imker
Guus ten Brinke. De kinderen konden aan den lijve ondervinden hoe het was om een imkerskap op
te hebben en ze zagen bijen van dichtbij in een bijenkast krioelen. Imker Guus vertelde alles over
het leven en werk van de bij. Tot slot proefden ze van de vers geslingerde lindehoning, gemaakt
door bijen uit de Kruidenhof . Die is trouwens ook ter plekke te koop en superlekker!
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Kruidige, bloemrijke pannenkoeken
Een enthousiast groepje jonge kinderen deed 12 juli mee aan de eerste activiteit van het
zomerjeugdprogramma van de Kruidenhof. Ze begonnen met het uitkiezen proeven en plukken
van diverse kruiden en bloemen en wat ze lekker en mooi genoeg vonden voor hun pannenkoek,
deden ze in een bakje. Daarna bakten ze pannenkoeken met meel van de buren, de Mallumse
molen. Met honing erop van de bijen uit de kruidentuin was het daarna smullen geblazen!
Enkele kinderen gaven zich meteen op voor de volgende activiteit, komende zondag 19 juli. Dan
komt de vaste imker van de Kruidenhof, Guus ten Brinke, het een en ander vertellen en laten zien
over het leven van de bij. En daar hoort natuurlijk honing proeven bij!

7

Deelname voor kinderen bedraagt 1,50 euro, begeleidende ouders betalen de normale entreeprijs
van 3 euro. De activiteit begint om 13.30 uur.
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AUGUSTUS
In memoriam Johan Geerdink
Met pijn in het hart nemen wij deze week afscheid van Johan
Geerdink, de man die voor onze Kruidenhof zo belangrijk is
geweest en blijft. Hij was lang ziek en overleed op woensdag 29
juli.
Johan is vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwerp en de
aanleg van de Kruidenhof. Het idee voor het aanleggen van een
kruidentuin in Eibergen ontstond in 1999 in het kader van
plattelandsvernieuwing.
Er werd een mooie plek voor de kruidentuin gevonden in het
beschermde dorpsgezicht van Mallum. De plek waar op dat moment
tennisbanen lagen. Een plek ook, die om een bijzonder ontwerp
vroeg. Niet vreemd, dat een bijzonder mens als Johan hierbij
betrokken raakte. Bij de aanleg van de tuin bleef hij dicht bij de natuur en gebruikte organische,
aan de natuur ontleende vormen. Zo veel mogelijk met hergebruik van materialen die op locatie
beschikbaar waren, zoals het gravel van de tennisbanen waarmee de paden werd verhard.
De kracht van Johan zat niet alleen in de natuurlijke vormgeving van de tuin. Zijn kracht zat ook
in de samenwerking met de vele vrijwilligers die ondersteund door de medewerkers van zijn
hoveniersbedrijf De Tuinen van Geerdink binnen het budget het gehele ontwerp hebben
gerealiseerd.
Voor Johan hield het bij de aanleg niet op. Hij bleef als adviseur en vrijwilliger betrokken bij de
Kruidenhof. Hij had een duidelijk beeld van hoe de tuin zich zou kunnen ontwikkelen. Voor
vragen en ideeën was hij altijd beschikbaar. Zijn antwoorden waren altijd verbonden met zijn visie
op de tuin.
Na ruim 15 jaar is groot onderhoud aan en vernieuwing van de tuin nodig. Johan heeft vorig jaar,
toen zijn ziekte het nog toeliet, de ontwerpschetsen gemaakt. Daar zijn wij heel blij mee. Zo
maken wij ook in de toekomst nog dankbaar gebruik van zijn kennis en creativiteit.
In de loop van dit jaar heeft Johan zijn betrokkenheid bij de Kruidenhof overgedragen aan zijn
zoon Tobias. Samen met hem zullen wij er zorg voor dragen, dat de inspiratie en creativiteit van
Johan zichtbaar aanwezig zullen blijven. Wij streven er naar om in zijn geest te vernieuwen en
door te ontwikkelen. Met hem in onze gedachten zal dat zeker lukken.

Koken met kruiden op 16 augustus
Jonge koks kunnen zondagmiddag vanaf 13.30 uur terecht in de Kruidenhof voor een
kookworkshop. Ze gaan eerst de tuin in om eetbare bloemen en kruiden te plukken, die ze daarna
in diverse gerechtjes kunnen verwerken. Deelname 1,50 euro. Opgave is noodzakelijk via
kruidenhof-te-mallum@hotmail.com of 06 3944 9416.
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Veel waterbeestjes gevangen
Er was veel belangstelling voor het vangen van waterbeestjes in de Kruidenhof. Gewapend met
een vangnet zaten kinderen op hun hurken rondom de vijver en vingen veel diertjes, zoals
salamanders, waterspinnen en watertorren. Ze lieten hun beestjes los in een groot aquarium,
waarna ze met een loep bestudeerd werden. Aan het eind van de activiteit werden alle
waterdiertjes weer teruggezet in de vijver.
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SEPTEMBER
Kinderen maken kunst in Kruidenhof
Kinderen kunnen zondag 20 september hun fantasie de vrije
loop laten gaan tijdens de workshop Tussen kunst en kruiden in
Kruidenhof te Mallum in Eibergen. Onder leiding van
creatieve duizendpoot Josefien Geerdink kunnen zij van
allerhande materialen een kunstwerk knutselen voor in hun
eigen tuin of huis. De activiteit begint om 13.30 uur en er
kunnen maximaal 12 kinderen meedoen. Deelname bedraagt
1,50 euro en opgave van te voren is noodzakelijk. Dit kan tot
vrijdag 18 september via kruidenhof-temallum@hotmail.com of 06 39449416.

Beeldhouwen op 6 september
Kunstenaar Cees Hartgers gaat op zondag 6 september met kinderen beeldhouwen in de
Kruidenhof te Mallum in Eibergen. Hartgers begeleidt de jeugdige deelnemers in het maken van
een beeldje, waarbij hun eigen fantasie een grote rol speelt. Opgave is noodzakelijk en kan tot
uiterlijk vrijdag 4 september via kruidenhof-te-mallum@hotmail.com of 06 3944 9416. .
Deelname kost 1,50 euro en de activiteit start om 13.30 uur. er kunnen maximaal 12 kinderen
meedoen.
Foto’s beeldhouwen met Cees Hartgers
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OKTOBER
Prachtig bedrag dankzij leden Rabobank!
Tijdens de actie Rabo ClubSupport is maar weer eens gebleken hoeveel mensen de Kruidenhof
een warm hart toedragen. We kregen dit jaar maar liefst 1886,88 euro! Dat we daar heel blij mee
zijn, moge duidelijk zijn. Dat het geld heel goed van pas komt, lijdt ook geen twijfel. Want
komend voorjaar begint ons grote vernieuwings- en renovatieproject. Als dat achter de rug is,
kunnen we jullie, onze bezoekers, nog meer moois bieden dan we tot nu al hebben gedaan. Dus
hartelijk dank voor jullie stemmen!

NOVEMBER
Vrijwilligers Kruidenhof te Mallum krijgen van Groen Links het ‘Groene Lintje 2020’
Zaterdag 21 november om 15 uur mocht onze vrijwilliger Roel het Groene Lintje van Groen Links
Berkelland in ontvangst nemen. Met bijpassend speldje en een bedrag van € 150,- voor de
vrijwilligers.
Tegelijk met de uitreiking in Ruurlo werd er een boom geplant door een nieuwe organisatie:
‘Groene verbinding’. Van hen kregen we een pot Reurlse tuinhoning.
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Wat in 2020 niet in de Nieuwsberichten op de website stond.
Het bestuur van de Stichting Kruidentuin Eibergen is gedurende het hele jaar intensief bezig
geweest om het project Kruidenhof te Mallum BIO (Blijvend In Ontwikkeling) voor te bereiden.
Op 30 november 2020 hebben we de aanvraag voor Leader subsidie ingediend bij de provincie
Gelderland.
De Stichting Kruidentuin Eibergen vernieuwt 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 subsidies en sponsoring door
verschillende organisaties en onze opdrachtnemers. De logo’s van onze financiële partners in dit
project vindt u in de kantlijnen van deze brief. Via onderstaande informatie willen we onze
financiële partners graag nog eens onder uw aandacht brengen.


Europese Unie, Leaderproject









Provincie Gelderland, zie EU
Gemeente Berkelland
Prins Bernard Cultuurfonds
Stichting Roelvinkfonds
Fonds 1819
VSBfonds
Rabobank









OranjeFonds
De Tuinen van Geerdink
Raaklein
Schildersbedrijf Bauhuis Kormelink
Bouwbedrijf Penterman
Porskamp Installatietechniek
BonsenReuling

https://www.gelderland.nl/Subsidies/leaderuitvoering-projecten-achterhoek
https://www.gemeenteberkelland.nl/
https://www.cultuurfonds.nl/
l.hamer@roelvinkfonds.nl
https://www.fonds1819.nl/
https://www.vsbfonds.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-enoost-achterhoek/cooperatiefonds/
https://www.oranjefonds.nl/
https://www.tuinenvangeerdink.nl/
http://www.raaklein.nl/
054 5479615
http://www.penterman.nl
https://www.porskamp.com/
https://www.bonsenreuling.nl/

DECEMBER
De Kruidenhof komt tot rust. De vrijwilligers ook. Ze gaan genieten van een welverdiende
winterrust. We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin corona het leven en werken in de
Kruidenhof mede bepaalde.
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