
 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden van de Molenhoeve, 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het jaar 2022. We hebben een bijzonder jaar 

afgesloten waarin we weer veel voor de deelnemers op de Molenhoeve konden betekenen. Graag 

brengen wij u op de hoogte van de activiteiten die georganiseerd zijn door de stichting.  

 

2021 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. We willen u hartelijke bedanken voor de steun in 

het afgelopen jaar. We hebben een mooi en bijzonder jaar achter de rug. Een jaar dat misschien 

anders was dan we vooraf hoopten. We hebben dit jaar de 50e vriend mogen begroeten. Wat een 

bijzondere mijlpaal!  Met elkaar hebben we veel voor onze deelnemers kunnen betekenen en een 

bezoek aan de Molenhoeve was dankzij u als donateur nóg leuker!  

 

De Beleeftuin 

De opening van de beleeftuin was het hoogtepunt van de Molenhoeve. Een project waar hard en 

veel aan gewerkt is heeft een prachtig eindresultaat. Dagelijks genieten de deelnemers van al het 

moois wat de tuin te bieden heeft. Op 4 september jl. is de tuin feestelijk geopend door onze 

deelnemers Gertrude en Joas onder leiding van wethouder Piet Vat. Er was veel publiek voor dit 

heugelijke moment. In de hooiberg werd schepijs geserveerd, er werden hamburgers gebakken en 

soep geschonken. Ook kon er een beleefquiz gemaakt worden met allerlei vragen over planten, 

insecten en andere weetjes. Hieronder een sfeerimpressie van deze 

fantastische dag:  
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Activiteiten op de Molenhoeve 

Helaas konden een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten niet 

doorgaan. Bijvoorbeeld het uitje naar de Intratuin, zingen met het 

dameskoortje en de gezamenlijke presentaties. We hopen dat het dit 

jaar weer mogelijk is.  

 

Er is een hout gestookte ketel aangeschaft waar we deze wintertijd al 

een aantal keer van genoten hebben. Er is heerlijke soep gemaakt en 

chocolademelk opgewarmd.  

De fietslabyrint wordt zeker in deze koudere maanden veel gebruikt. 

Onlangs zijn er nieuwe routes toegevoegd. We kunnen nu ook 

schaatsen op natuurijs. Een hele beleving!  

 

Eindejaarsuitkering 

Ieder jaar krijgen de deelnemers de mogelijkheid om vanuit hun PGB budget een eindejaarsuitkering 

te schenken aan Stichting Vrienden van de Molenhoeve. Dit waarderen wij enorm. Van deze 

opbrengst zal dit jaar een kippenhok voor sierkippen gekocht worden.  

 

Het nieuwe jaar 

Het jaar 2022 is net begonnen. We weten niet wat dit jaar ons gaat 

brengen, maar we hopen dat er weer meer gezamenlijke activiteiten 

mogelijk zijn. We hopen het 10 jarig bestaan van de Stichting de 

vieren. In februari staat er een beleeftuin-winterfair gepland. Hoe dit 

er precies uit komt te zien hoort u later van ons.  De dierenweide in 

de beleeftuin wordt op dit moment gerealiseerd. We hopen hier in 

het komende voorjaar te kunnen genieten van lammetjes, geitjes en 

andere kleine dieren. We zien er naar uit om ook van dit jaar onze 

deelnemers extra in het zonnetje te zetten!  

 

We willen u hartelijk bedanken voor de steun in het afgelopen jaar!  

 

Hartelijke groet, 

 

Stichting Vrienden van de Molenhoeve  

 

 

 

 

 

  


