
Workshops 

Voor 2014 hebben we weer een gevarieerd programma opgesteld. 

1. donderdag 27 februari van 10.00 -12.00 uur 2 sfeerlichtjes (op dienblad) maken 
met gedroogde bloemen (€ 15,00) 

2. vrijdag 11 april van 10.00 -12.00 uur paasbloemstuk maken (€ 15,00) 

3. woensdag 18 juni van 9.30 - 12.00 uur kruidenkrans maken (€15,00) 

4. vrijdag 29 augustus van 10.00 -16.00 uur schilderen op doek met natuurlijke materialen en acrylverf 
incl. high tea (€ 25,00) 

5. donderdag 25 september van 10.00 -15.00 uur pompoendag met culinair tintje (€ 30,00) 

6. vrijdag 14 november van 9.30 -12.00 uur vogelhuisje maken van natuurlijke materialen (€ 15,00) 

Bij de prijs voor deelname aan de workshops zijn koffie/thee en een plak cake inbegrepen. U kunt zich             
opgeven. Voor workshop 1. graag voor 25 februari a.s. via marjoleinveldkruiden@gmail.com 

STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN 

                                       Januari 2014                               

 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. 

Nieuws vanaf de boerderij 

De sneeuwklokjes langs de oprit zien er uitnodigend uit. 

Nu de winter op zich laat wachten, beginnen we de kriebels te voelen om in de tuin aan de slag te gaan. 

Toch zou een beetje vorst geen kwaad kunnen. De bestelde zaden zijn binnen en het tuinplan is gereed.  

Stichting Marjoleinveldkruiden 

Zuidermiddenweg 19-ll  

8309 RG Tollebeek  

T. 0527.650067 

Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u dat aangeven via                         
marjoleinveldkruiden@gmail.com 

 Bekijk onze website: www.marjoleinveldkruiden.nl  

NL DOET 

Op www.NLdoet.nl (de landelijke vrijwilligersdag)  kunt u ons vinden als klussenaanbieder. Zowel voor timmer– als tuin-
werk zien we op zaterdag 22 maart a.s. graag veel vrijwilligers op ons erf. Voor elk wat wils! Doet u ook mee? In verband 
met de catering vernemen we graag via ons e-mailadres of u zich heeft opgegeven bij NLdoet.                                                            
Kijk ook op www.marjoleinveldkruiden.nl  waar u snel de klussen vindt. 

UIT-JETENT 

Het Uit -jetent weekend is van 23 t/m 25 mei 2014. Ook wij zijn weer van de partij. Zie op www.uit-jetent.nl en onze site. 

                                  Onze eigengebakken lavendelcake is heerlijk! Deze is te bestellen voor particulieren.                                                                                           
Mail of bel ons voor meer informatie. 
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