
ACTIVITEITEN ROND DE BOERDERIJ 

Er zijn heel veel bessen geplukt, waarvan heerlijke jam, gelei en sap is bereid. Van rabarber is chut-
ney gemaakt. Deze producten zijn te koop op de boerderij en o.a. tijdens de open dag bij de Dieren-
kliniek in Emmeloord op 7 september 2013 van 10.00-17.00 uur. 

Voor een schappelijke prijs zijn er 3 witte en 5 rode bessenstruiken (laat soort) te koop. Deze strui-
ken dragen veel vruchten, maar we hebben er gewoon te veel. Heeft u interesse dan vernemen we 
dit graag. Er zitten nog bessen aan, voor de liefhebbers kom gerust nog even om te plukken. 

Er zijn twee enthousiaste vrouwengroepen geweest voor de `highteamiddag`, informatie over kruiden 
en een rondleiding. Beide middagen waren, mede dankzij het mooie weer, fijn en gezellig. (zie foto`s 
op de website). In het gastenboek wordt veel waardering uitgesproken. 

Op 17 september 2013 verzorgen we de lunch voor een leeskring. Voorafgaand aan de lunch hou-
den deze dames in één van onze ruimtes een boekbespreking onder het genot van koffie/thee en 
cake. 

De Week van de Smaak 2013 staat in het teken van worst. Koeien/varkens hebben we niet, wel lek-
kere gerechtjes, die heerlijk te combineren zijn bij o.a. vlees/vis. Vandaar dat we dit jaar weer mee-
doen. Op zaterdag 5 oktober bent u van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook bestaat de 
mogelijkheid om de tuin te bezichtigen. 
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NIEUWSBRIEF 

 

Beste lezer, 

Met de nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, 
workshops en natuurlijk over hoe het gaat op de boerderij. 

ACTUEEL 

Dinsdagmiddag 3 september 2013 verzorgen wij een workshop `twee sfeerlichtjes maken`. Eerst duikt u 
de tuin in om bloemen te plukken, waarna deze in de bloemenpersen verdwijnen voor later gebruik. Vervol-
gens worden er twee glazen opgemaakt met reeds gedroogde bloemen en zijdepapier. Samen op een 
dienblaadje met eigen gekozen aankleding ontstaat er een zeer sfeervol stukje voor op tafel. Met name 
voor de donkere dagen is dit erg leuk. 

Deze middag is van 14.00 tot 16.30 uur.  

De kosten zijn € 15,00 p.p., inclusief koffie/thee en een plak huisgemaakte 
(lavendel)cake.  

Opgave voor 30 augustus 2013. 

 

marjoleinveldkruiden@gmail.com 

Adres: Zuidermiddenweg 19-ll  

Tollebeek 

 Bekijk onze website: www.marjoleinveldkruiden.nl  

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via marjoleinveldkruiden@gmail.com  
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