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STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN  
 
Beste lezers, graag brengen we u weer op de hoogte van het wel en wee bij 
Marjoleinveldkruiden. 
 
PERSONEEL 
Na een lange periode van onderbezetting in het personeelsbestand kunnen we gelukkig meedelen dat we sinds 
kort het team weer compleet hebben. 
 
STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN 
Op 13 november 2009 werd Stichting Marjoleinveldkruiden opgericht. Nu 10 jaar later hebben we daar op 
feestelijke wijze bij stil gestaan. We zijn de bestuursleden en adviseur zeer erkentelijk voor hun inzet voor onze 
organisatie. 
 
WINTERMARKT AERESCOLLEGE EMMELOORD 
Op donderdag 12 december a.s. hoopt Marjoleinveldkruiden op de wintermarkt van het Aerescollege (voorheen 
Groenhorstcollege) te Emmeloord aanwezig te zijn. De markt is open van 17.00 – 21.00 uur. Adres: 
Scandinaviëlaan 33a, 8303 GN Emmeloord. 
 

 
 
NL Doet 13 en 14 maart 2020 
Op de site van het Oranje Fonds hebben we een tweetal klussen aangemeld. Naast tuinwerkzaamheden willen we 
het prieeltje restaureren en de vijver onder handen nemen. 
Op de site www.NLDoet.nl (“klussen”, onze postcode is 8309 RG) kunt u zich aanmelden. Bij het opgeven van 
de klussen is het natte vingerwerk hoeveel personen wij denken te kunnen inzetten. Mochten er via de NL Doet- 
site geen aanmeldingen meer mogelijk zijn, dan kunt u zich toch nog via onze eigen site aanmelden  
www.marjoleinveldkruiden.nl. In verband met de catering (door ons voor de hele dag verzorgd) is ook 
aanmelding op onze site zeer wenselijk. 
De ervaring leert dat op deze dagen altijd in een gezellige sfeer veel werk wordt verzet. Van harte welkom! 
 
 
Rest ons nog u goede Kerstdagen toe te wensen en een liefdevol, harmonieus, groen en bloeiend 2020. 
 
Graag tot ziens bij Marjoleinveldkruiden! 
 
 
 
 
 
 
 

 
STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN 
Zuidermiddenweg 19-ll 8309 RG Tollebeek 

telefoon 0527-650067 
marjoleinveldkruiden@gmail.com          www.marjoleinveldkruiden.nl 

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 


