
 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden van de Molenhoeve, 

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2020. Een bewogen jaar, zeker voor de 

deelnemers van zorgboerderij de Molenhoeve.  We willen u middels deze brief op de hoogte 

brengen van de gebeurtenissen in de afgelopen periode. 

Het coronavirus 

De achterliggende periode was een 

spannende tijd op de Molenhoeve. Op de 

Molenhoeve is er alles aan gedaan om de 

situatie zo veilig mogelijk te maken. Er zijn 

extra ruimtes gecreëerd (niet bekostigt door 

de stichting) zodat de dagbesteding in kleinere 

groepen kan plaats vinden. We zullen zo lang 

als nodig in deze opstelling blijven werken. We 

zijn dankbaar en blij dat we onze deelnemers 

al deze maanden hebben mogen ontvangen!  

 

De Beleeftuin 

We zijn blij u te 

kunnen vertellen dat 

de beleeftuin zo 

goed als klaar is! Na 

vele maanden van 

voorbereiding zijn in 

juli de eerste 

piketpaaltjes de 

grond in geslagen. In 

augustus en 

september heeft de tuin echt vorm gekregen. 

De hoveniers van Verheij Groenvoorzieningen 

hebben hard gewerkt en echt vakwerk 

geleverd. In november is de tuin beplant. Het 

is een prachtig geheel geworden. Dagelijks 

wandelen onze deelnemers door de tuin en 

wordt er genoten van al het moois. Ook de Jeu 

de Boules baan wordt veel gebruikt. De 

burgemeester van de Gemeente Molenlanden 

heeft zijn ronde door de tuin gemaakt en was 

erg enthousiast! In de komende periode zullen 

de bankjes, gemaakt door onze deelnemers, 

geplaatst worden. Ook de hooiberg, deze is 

enkele jaren geleden door onze deelnemers 

en vrijwilligers gemaakt, zal een mooie plaats 

krijgen in de tuin. Een aantal deelnemers 

hebben 100 ‘Vergeet mij nietjes’’ van hout 

gemaakt. Deze zullen ook een mooie plaats in 

de tuin krijgen. Ook zal er een Beleef-Quiz 

opgesteld worden, om de tuin een educatieve 

twist te geven. We hopen de tuin in juni 2021 

feestelijk te openen. Natuurlijk in afwachting 

van de corona-maatregelen. Hier een kleine 

impressie van de tuin: 
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Fietslabyrint 

Het plaatsen van het fietslabyrint heeft 

vanwege het coronavirus helaas enige 

vertraging opgelopen. Inmiddels is de 

proefopstelling geplaatst en is er veel gebruik 

van gemaakt. Onze deelnemers waren erg 

enthousiast. De fietslabyrint is besteld en zal 

in januari 2021 geplaatst worden. De boer zal 

de komende weken een 

aparte ruimte creëren 

waar de het beeld met de 

fiets geplaatst kan 

worden. In deze ruimte 

zullen meerdere 

hometrainers en ander 

bewegingsapparatuur 

geplaatst worden zodat 

het bewegen met elkaar 

nog leuker wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten en projecten 

Helaas konden veel activiteiten en projecten 

vanwege het coronavirus niet doorgaan. We 

zijn dankbaar en blij dat we onze deelnemers 

toch een fijne dagbesteding hebben kunnen 

bieden, dan wel in aangepaste vorm.  

 

Tot slot 

We willen u hartelijk bedanken voor uw steun 

in de afgelopen periode. Met dank aan u 

kunnen we genieten van de prachtige 

beleeftuin en hebben we de fietslabyrint 

kunnen aanschaffen. We wensen u goede 

feestdagen toe en veel liefde en gezondheid in 

2021!  

 

Hartelijke groet van Stichting Vrienden van de 

Molenhoeve.  


