
STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN 

                                                       Januari 2015 

  NIEUWSBRIEF 

 

Beste lezer, 

Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten,                   
workshops en natuurlijk over hoe het reilen en zeilen op de boerderij. 

Nieuws van de boerderij 

De mest is grotendeels uitgereden. De zaden zijn binnen; het tuinplan is gereed. Nu nog de tuin in orde maken 
voor het komende seizoen. 

U kunt daarbij een handje helpen op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart a.s. tijdens NL Doet                                                   
(zie www.NLdoet.nl). Als voornaamste klussen hebben we opgegeven: het realiseren van een rolstoel-                    
toegankelijk pad naar de composthoop, een konijnenbuitenverblijf en een pad door de windsingel.                                                    
Daarnaast zijn er de gebruikelijke tuinonderhoudsbezigheden.      

WAT ZOU HET FIJN ZIJN ALS U OOK KOMT HELPEN. Het is altijd een gezellig samenzijn. Voor koffie/thee, 
soep en brood wordt gezorgd. Graag opgave via NL-Doet EN ons e-mailadres (i.v.m. de catering). 

 

Voor 2015 is weer een gevarieerd programma opgesteld: 

1. dinsdag 17 februari 14.00 -16.30 uur: 3 Wellnessproducten maken van kruiden uit onze biologische 
tuin; € 15,00 

2. zaterdag 13 juni 14.00 -16.00 uur: Zintuigenbelevenismiddag voor mensen met een verstandelijke             
beperking ( en een ouder of begeleider); maximaal 10 deelnemers; € 7,50 

3. woensdag 17 juni 9.30 - 12.00 uur: Kruidenkrans maken; € 15,00 

4. donderdag 20 augustus 13.00 -16.30 uur: High tea + bloemencreatie maken € 22,50 

5. vrijdag 13 november 9.30 - 12.00 uur: Vogelvoederkrans of vogelvoederhuisje van natuurlijke                      
materialen maken; € 15,00 

Overige workshops maximaal aantal deelnemers: 8 personen. 

(Wijzigingen voorbehouden). 

Bij de prijs voor deelname aan de workshops zijn koffie/thee en een plak cake inbegrepen.                                                    

! U kunt zich voor workshop 1. al opgeven tot uiterlijk 14 februari 2015 via marjoleinveldkruiden@gmail.com 

Overige activiteiten: 

 Deelname aan het Uit-jetentweekend (open tuin) van 5 tot en met 7 juni. Tijdens dit weekend hopen we 
ook weer present te zijn op het Proef de Polder Plein te Emmeloord. 

 Voor een familie-, verenigings-, vrienden– of bedrijfsuitje kunt u bij ons terecht voor een aantrekkelijk 
programma, in overleg met u samen te stellen. (niet in het weekend) 

 Ook bakken wij voor particulieren op verzoek heerlijke cake ( naturel, lavendel of brandnetel). 

STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN 

Zuidermiddenweg 19-ll 

8309 RG Tollebeek 

T. 0527.650067 

marjoleinveldkruiden@gmail.com 

Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u dat via het e-mail adres doorgeven. 

www.marjoleinveldkruiden.nl 
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