NIEUWSBRIEF
STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN
Beste lezers,
Na een lange warme zomer, waarin veel planten moeite hebben gehad zich staande te houden, heeft de
natuur zich onverwacht toch goed hersteld. Iets te enthousiast was het onkruid in onze tuin dat na een
lange droogteperiode na twee forse buien ineens de grond uitschoot.
Op 29 juni zijn op het dak van de loods 28 zonnepanelen geplaatst door Beter Duurzaam uit Apeldoorn.
De herfstkleuren bepalen momenteel voor een belangrijk deel de sfeer bij Marjoleinveldkruiden.

Personeelsbestand
Ook in ons personeelsbestand lijkt de herfst te zijn ingetreden: twee van de vier medewerksters hebben
na ruim 12,5 jaar zeer trouwe dienst helaas om persoonlijke redenen het besluit moeten nemen om
afscheid te nemen van Marjoleinveldkruiden. Een volwaardig afscheid van Henriët en Meta heeft
plaatsgevonden op 30 augustus jl. tijdens een schilderworkshop incl. lunch in Elburg.
Na het plaatsen van een advertentie in twee streekbladen hebben we enkele reacties ontvangen. Hieruit
hebben we echter geen geschikte kandidaten kunnen vinden. Twee bekwame invalkrachten hebben we
bereid gevonden om tijdelijk diverse lege uren op te vullen. Hiervoor zijn we hen zeer dankbaar.

We zijn nu nog op zoek naar een parttime
MEDEWERKER (v/m)
In een paar woorden: kleinschaligheid (vaak 1 op 1), affiniteit met zorg en
tuinieren, creatief en flexibel, zelfstandig werken, maar onderdeel van een team.
Dagdelen 7.30 – 13.30 en 13.20 – 17.20 uur. Herkent u zich hierin? Solliciteer en
mail uw sollicitatie en CV dan naar: marjoleinveldkruiden@gmail.com.
Workshop

Donderdag 31 januari 2019 van 9.30 – 14.00 uur schilderen op doek (50x60 cm); € 30,‐‐ incl.
materiaal, thee/koffie/cake en lunch met tapas.
Maximaal 8 personen. Opgave voor deelname tot uiterlijk 24 januari 2019

NL Doet 2019
Op 15 en 16 maart 2019 doen we weer mee aan NL-Doet. Binnenkort hopen we diverse klussen bij deze
organisatie aan te melden. Reserveert u deze data alvast. U kunt zich binnenkort op de site van NL-Doet en
onze site (i.v.m. catering) aanmelden.
We wensen u een mooie voortzetting van de herfstperiode en een goede decembermaand. Voor 2019 alle
goeds!
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We sturen u deze nieuwsbrief, omdat u interesse heeft getoond in Stichting Marjoleinveldkruiden. Mocht u geen
nieuwsbrieven meer willen ontvangen dan kunt u zich afmelden via marjoleinveldkruiden@gmail.com

