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  NIEUWSBRIEF 

Beste lezer, 

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

De tuin 

De fruitbomen hebben schitterend gebloeid, in de kruiden– en moestuin zien we alles met de dag     
groeien en mooier worden. Er zijn weer de nodige werkzaamheden verricht. De composthoop is       
verplaatst, mede dankzij de mensen die met NL DOET hebben geholpen. Er zijn drie bogen geplaatst 
voor de hop en een rek voor de pompoenen. De bordjes met cijfers, die in de cirkels staan zijn opnieuw 
geverfd. We hebben nu een overzichtelijke tuingids voor de bezoekers. Op dit moment zijn we volop 
bezig om de tuin netjes te maken voor de open tuindagen van het komende Uit-jeTent weekend. 

Activiteiten  

 Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni van 10.00-16.00u is de tuin gratis te bezichtigen tijdens                  
het Uit-jeTent weekend in de Noordoostpolder. Bezoekers kunnen zelf kruiden plukken voor een 
heerlijke kop thee. Er zijn o.a. stekjes, huis- en tuindecoraties en jams te koop.  

 Zondagmiddag 7 juni van 13.00-18.00u staat Marjoleinveldkruiden op Proef de Polderplein in 
Emmeloord. We verkopen daar onze jamsoorten en de inmiddels bekende lavendel- en brandne-
telcakejes. Nieuw dit jaar zijn de rabarbercakejes. 

 Dinsdagmiddag 9 juni komt de tuingroep Vrouwen van Nu NOP. 

 Zaterdagmiddag 13 juni hebben we een zintuigenbelevingsmiddag voor mensen met een              
verstandelijke beperking. Ook daarvoor zijn er speciale voorbereidingen aan de gang. 

 Woensdag 17 juni van 9.30 – 12.00u is er een workshop kruidenkrans maken. Hiervoor kunt u 
zich voor 15 juni opgeven. De kosten zijn €15,00. p.p. * maximaal 8 deelnemers.  

Het zou leuk zijn als we elkaar (weer) eens ontmoeten op een van deze leuke activiteiten.  

Mededeling  

Stichting Marjoleinveldkruiden is op zoek naar één tot twee vrouwelijke zorgvragers, die in het bezit zijn 
van een PGB-budget. Kent u misschien iemand uit uw omgeving die op zoek is naar een kleinschalige 
dagbesteding in een mooie groene omgeving? Op onze aandachtboerderij bieden we graag iemand 
zo`n fijne plek. Voor inlichtingen kunt u altijd bij ons terecht.  
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