
 
NIEUWSBRIEF 
Februari 2020 
STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN  
 
Beste lezers, graag brengen we u weer op de hoogte van het wel en wee bij 
Marjoleinveldkruiden. 
 
 
PERSONELE BEZETTING STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN 
Het medewerkstersteam bestaat weer uit 3 personen, waarvan 1 persoon al bijna 14 jaar hier werkzaam is. Op 8 
februari hebben we een lunch georganiseerd voor alle bestuursleden en het volledige team om met elkaar kennis 
te maken. Het was een gezellige en zeer smaakvolle bijeenkomst. 
 
EXCURSIE NAAR GEITENBOERDERIJ 
Eén van de nieuwe medewerksters heeft met haar man een biologische geitenfokkerij met wel 750 geiten. Op 17 
februari zijn we bij hen op excursie geweest om vooral ook de vele geitenlammetjes te bewonderen. Het was een 
zeer geslaagd en leerzaam uitje. 

                            
 
VOORJAARSACTIVITEITEN 
Na de winterrust komt het werk in de tuin weer op gang. Door de zorgvraagsters zijn de oude zaden getest op 
kiemkracht en het merendeel is goed bevonden. Binnenkort wordt het isolatiemateriaal uit de kas verwijderd en 
kan met het voorzaaien worden begonnen.  
 
NL DOET 13 en 14 MAART 2020 
Zoals in de voorgaande nieuwsbrief stond vermeld, doen we 13 en 14 maart a.s. weer mee met NL-Doet. Er 
hebben zich inmiddels een aantal vrijwilligers aangemeld, maar er kunnen er nog meer bij. Aanmelding via het 
nieuwe systeem van het Oranje Fonds lijkt soms wat moeizaam te gaan; we stellen het op prijs indien u zich toch 
ook via het Oranje Fonds probeert aan te melden wanneer u ons een handje wilt komen helpen (www.NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland (onze postcode is 8309 RG). 
Bij het opgeven van de klussen indertijd bleef het een schatting hoeveel personen wij dachten te kunnen inzetten. 
Mochten er via de NL-Doet-site geen aanmeldingen meer mogelijk zijn, meldt u zich dan toch via ons eigen 
emailadres: marjoleinveldkruiden@hotmail.com aan. Er is genoeg te doen: onderhoud, gereed maken tuin, 
windsingel!  
In verband met de catering (de hele dag door ons 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! 
 
FACEBOOK 
Sinds kort zijn we onder “marjoleinveldkruiden” te vinden op facebook. 
  
 
 

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 


