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Beste lezers,  
 
Graag brengen we u weer op de hoogte van het wel en wee bij 
Marjoleinveldkruiden. 
 
Dateert de laatste nieuwsbrief alweer van oktober 2020; door coronaperikelen was er weinig nieuws te melden 
vanuit Marjoleinveldkruiden. We hebben ondertussen zeker niet stil gezeten. In de tuin is het al weer genieten: 
na de sneeuwklokjes en krokussen, geven het frisse groen, de bloesems van de fruitbomen en de kleurrijke tulpen 
en narcissen een fijn lentegevoel Er wordt volop (voor)gezaaid om ook in de zomer nog meer te kunnen 
genieten.  
 
En vergeet ook de bollenvelden in de polder niet!  Zie www.tulpenfestival2021.nl   

 
NL Doet 
Vorig jaar maart moesten we helaas vanwege corona deze actiedagen annuleren. Dit jaar zijn, ook vanwege de 
corona, de landelijke NL-Doetdagen verplaatst van maart naar 28 en 29 mei. Aangezien dan mogelijk veel 
mensen al één of zelfs twee keer zijn gevaccineerd, durven we het aan om NL-Doet dit jaar te laten doorgaan, 
uiteraard met inachtneming van de maatregelen: 1,5 m afstand en mondkapje op. Er zijn voldoende 
desinfectiemiddelen en mondkapjes aanwezig. 
 
Onze buitenactiviteiten bestaan o.a. uit het schonen van de windsingels (vooral heel veel takken verwijderen). 
Ook kinderen kunnen hierbij goed helpen. Van deze takken willen we een ril in de windsingel maken als 
schuilplaats voor vogels, egels en andere dieren. 
Ook de composthoop willen we graag omzetten. 
Voor alle informatie over onze activiteiten verwijzen we u naar www.NL-Doet.nl.  
De lunch en overige catering wordt door ons verzorgd. Mocht u op beide of één van deze dagen een handje 
komen helpen, dan stellen we opgave via www.NL-Doet.nl en via ons emailadres (i.v.m. de catering) zeer op 
prijs. 
De ervaring leert dat het altijd zeer productieve en gezellige dagen zijn. Graag tot ziens! 
   
Paardenbloemen 
Valt het u ook op dat er dit jaar enorm veel paardenbloemen zijn? Voor ons een mooie reden om ze in onze eigen 
tuin te plukken en er paardenbloemengelei, ook voor verkoop, van te maken. Aan te bevelen voor in de yoghurt 
of op de boterham.  
Jong blad van paardenbloem kan in de sla gebruikt worden. Het is gunstig voor de spijsvertering. 
 
 
Al met al is ook deze zomer een bezoek aan de tuinen van Marjoleinveldkruiden zeker de moeite waard. 
 

 
 
 
 

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 


