
NIEUWSBRIEF 
Februari 2022 
STICHTING MARJOLEINVELDKRUIDEN  
 
Beste lezers,  
 
Graag brengen we u, na lange tijd vanwege corona, weer op de hoogte 
van het wel en wee bij Marjoleinveldkruiden. 
 

  
NL Doet 
Vorig jaar maart moesten we helaas vanwege corona deze actiedagen annuleren. Later in het seizoen, op 29 mei 
2021, hebben we onder zeer gunstige weersomstandigheden toch een fantastische NL-Doet dag kunnen 
organiseren. Op die dag zijn door 7 sterke mannen 7 zeer slechte coniferen in de bocht van de oprit verwijderd, 
gekloofd en gezaagd en door drie jongedames in het houthok gestapeld. Twee dames hebben onkruid gewied en 
de drie jongedames hebben zich, naast het hout stapelen ook op allerlei gebied met het onderhoud van de tuin 
beziggehouden. 
Er heerste een zeer goede sfeer, er is veel gelachen en op tijd waren er de natjes en droogjes, incl. een 
uitgebreide lunch. Aan het eind van de dag werd het erf piekfijn achtergelaten. 
 
Dit jaar doen we op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart weer mee aan NL-Doet.  
Voor alle informatie over onze activiteiten verwijzen we u naar www.NL-Doet.nl. 
Ook de composthoop willen we graag weer omzetten. 
 
De lunch en overige catering wordt door ons verzorgd. Mocht u op beide of één van deze dagen een handje 
willen komen helpen, dan stellen we opgave via www.NL-Doet.nl en via ons emailadres (i.v.m. de catering/evt. 
allergie) zeer op prijs. Ieder bepaalt zelf de aankomst- en vertrektijd! 
De ervaring leert dat het altijd zeer productieve en gezellige dagen zijn. Graag tot ziens! 
 
Open tuindagen 
In het kader van de “Uit-je tent”-dagen stellen wij onze tuin open op 11 en 12 juni van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
Onder auspiciën van Groei en Bloei worden in de polder op 25 en 26 juni van 10.00 tot 17.00 uur open tuindagen 
gehouden, waaraan ook wij deelnemen..  
 
De komende maanden gaan de zorgvraagsters en de medewerksters weer Marjoleinveld-gerelateerde producten 
vervaardigen, die op de open tuindagen te koop zijn. 
 
Om met onze moes-, kruiden- en siertuin  te kunnen pronken worden momenteel al de nodige 
voorzorgsmaatregelen genomen, zoals tuinplan opstellen, voorzaaien in de kas en zaaien in volle grond. 
Snoeiwerk in de boomgaard wordt jaarlijks door een hovenier verzorgd. 
 
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. Vanwege 
problemen met het emailadressenbestand kan het voorkomen dat u deze nieuwsbrief ontvangt, terwijl u eerder 

heeft aangegeven uw naam uit het bestand verwijderd te willen zien. Onze excuses hiervoor. Mocht u geen 
nieuwsbrieven meer willen ontvangen dan kunt u zich (opnieuw) afmelden via 

marjoleinveldkruiden@gmail.com 


