
Ondanks de kou popelen we om weer in de tuinen aan de slag te gaan. 

          De zaden zijn gearriveerd. Het tuinplan ontworpen. De mest ligt op de tuin. 

Binnenkort starten we met een geheel vernieuwd workshopprogramma. 

Daarnaast wordt u ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten. 

AGENDA 

15 en 16 maart:         

21 maart:             

15 mei:                 

13 juni:                 

7 t/m 10 juni:  

3 september:       

7 november:        

STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN 

2013                             februari 

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. 

NL-Doet; voor groot tuinonderhoud, vele handen maken licht werk! 

Workshop Paas-/voorjaar “schilderij” maken  

Workshop Insectenhotel maken 

Informatiemiddag kruidenteelt + biologische kleine high-tea 

Kampeerweekend Uit-jetent + open tuindagen! (www.Uitjetent.nl)  

Workshop Twee sfeerlichtjes maken 

Workshop Vogelvoederkrans maken 

INFORMATIE WORKSHOPS 

Donderdag 21 maart  maken we een natuurlijk “schilderij” voor buiten. Een aardappelkistje (hier verkrijg-
baar) wordt opgemaakt met  mos, voorjaarsbolletjes, takjes etc. De workshop duurt van 9.45 – 12.00 uur. 
De kosten bedragen € 20,-- (incl. kistje), koffie/thee en een plak (lavendel)cake. 

woensdag 15 mei maken we een insectenhotel van hout en natuurlijke materialen. Deze kan in elke tuin 
opgehangen worden. De workshop duurt van 9.45 – 12.00 uur. De kosten bedragen € 15,--, incl.  koffie/
thee, plak (lavendel)cake. 

Donderdag 13 juni hopen we met een stralend zonnetje een Informatiemiddag over kruidenteelt/oogst en 
verwerking en rondleiding door de tuinen te verzorgen. Dit alles onder het genot van een biologische   
kleine high-tea. De Informatiemiddag duurt van 14.00 – 16.30 uur. De kosten bedragen € 15,--. 

Dinsdag 3 september gaat u met gedroogde bloemetjes aan de slag om er twee mooie sfeerlichtjes van 
te maken. Die neemt u mee naar huis op een leuk opgemaakt dienblaadje. Zelf gaat u ook eerst in onze 
tuin bloemen plukken en drogen om onze voorraad op peil te houden. De workshop duurt van 14.00 – 
16.30 uur. De kosten bedragen € 15,--, incl. koffie/thee, plak (lavendel)cake. 

Donderdag 7 november maken we met zoveel mogelijk natuurlijke producten een vogelvoederkrans, 
waarmee u in uw eigen tuin of op balkon de vogels enorm verwent. Een lust voor het oog! De workshop 
duurt van 9.45 – 12.00 uur. De kosten bedragen € 15,--, incl. koffie/thee, plak (lavendel)cake. 

U kunt zich voor één of meerdere activiteiten opgeven via email                                                 

marjoleinveldkruiden@gmail.com 

Adres: Zuidermiddenweg 19-ll te Tollebeek. 

 Bekijk onze website: www.marjoleinveldkruiden.nl  

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via marjoleinveldkruiden@gmail.com  
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