
Nieuws vanaf de boerderij 

We hebben een fantastische zomer achter de rug. In de afgelopen maanden hebben diverse activiteiten 
plaatsgevonden: 

Een Bijbelstudiegroep uit Tollebeek startte bij Marjoleinveldkruiden het seizoen met een workshop 
‘Sfeerlichtjes maken’ in de tuin. 

Leeskring “Open Boekje” opende het leesseizoen ook bij ons met het bespreken van een boek. Na de 
boekbespreking volgde een korte uitleg over kruidenteelt, oogst en verwerking met een                             
rondleiding door de tuin, gevolgd door een uitgebreide lunch. 

Op 5 oktober 2013 werden jams en cakes als proeverij aangeboden in het kader van Week van de 
Smaak. We mochten een groot aantal bezoekers verwelkomen.                                                                   
Voorafgaand aan deze dag werd Ria Janssen telefonisch geïnterviewd door Radio Flevoland                
(te beluisteren via Omroep Flevoland, Hanneke in de ochtend, 1 oktober 2013). Niet alleen de                  
proeverij werd onder de aandacht gebracht, maar ook de mogelijkheid tot plaatsing van 1-2 dames 
met een zorgvraag. Voor nadere informatie kunt u hiervoor met ons contact opnemen. 

De boerenkool (zowel groene als paarse) staat er prachtig bij en kan nu geplukt worden à €1,00 per stronk. 
U bent van harte welkom!  

Rest ons u namens het hele team hartelijk te danken voor uw betrokkenheid bij onze stichting en u voor 
2014 een gezond en sfeervol jaar toe te wensen. 
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 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. 

ACTUEEL 

VOGELVOEDERKRANS MAKEN 

Donderdag 7 november a.s. van 9.45 -12.00 uur bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de                 
workshop ‘Vogelvoederkrans maken’. Met zoveel mogelijk natuurlijke producten maakt u een                                             
vogelvoederkrans, waarmee u in uw tuin of op het balkon de vogels enorm 
verwent. Het is altijd weer een lust voor het oog de vogels hiervan te zien 
smullen.  

De kosten voor deelname aan de workshop, incl. koffie/thee en een plak                     
cake, bedragen € 15,—.                       

U kunt zich tot 4 november opgeven                                                                   
via marjoleinveldkruiden@gmail.com 

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  
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