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Beste vrienden van de Molenhoeve,
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Molenhoeve. We hebben
een spannende tijd achter de rug. We zijn blij u weer te kunnen informeren over het reilen en zeilen
op de Molenhoeve.
Het Coronavirus
In de achterliggende periode is de Molenhoeve 8 weken
gesloten geweest in verband met het coronavirus. Een
heftige en zware tijd voor allen, maar vooral voor onze
deelnemers en hun mantelzorgers. Om hen in deze
moeilijke tijd een hart onder de riem te steken heeft het
bedrijf Kaars Koffie alle mantelzorgers verrast met een
bos bloemen. We zijn dankbaar en blij dat de
Molenhoeve sinds 11 mei, in een aangepaste vorm, de
deuren weer kon openen.
De Beleeftuin.
Zoals u in vorige nieuwbrieven heeft kunnen lezen zijn wij al enige
tijd bezig met het realiseren van een beleeftuin. Een beleeftuin is
een tuin die geest en lichaam stimuleert, een tuin die alle zintuigen
prikkelt. Er kan gewandeld worden, geuren en kleuren waarnemen
en geproefd worden van kruiden en groenten. Ook zullen de
deelnemers uitgedaagd worden tot bewegen, te voelen en te
doen. Het was een lange en intensieve voorbereiding. Inmiddels
hebben we genoeg sponsors weten te vinden en gaan we nu echt
van start..
Op 1 juli zijn de eerste piketpaaltjes van de tuin
geslagen door Tante Pieta en Ome Gert,
deelnemers van de Molenhoeve. Het echte werk is
begonnen! De piketpaaltjes worden geslagen om
de contouren van de tuin aan te geven. Daarna
worden de paden uitgegraven, betegeld en wordt
de tuin volledig ingericht. We verwachten dat de
tuin half september gereed is voor beplanting.
Daarvoor moeten wel wachten tot half november
i.v.m. de bloeitijd van diverse beplantingen.

De Fietslabyrint.
In de vorige nieuwsbrief staat vermeldt dat de fietslabyrint half februari aangeschaft zou worden. De
proefplaatsing stond gepland, maar vanwege het coronavirus kon dit niet doorgaan. De
proefopstelling zal op korte termijn alsnog geplaatst worden. Wanneer de fiets goed in de smaak valt
zal deze definitief aangeschaft worden. We zien uit naar veel fietsplezier!
Projecten.
Helaas konden de uitjes en bijeenkomsten veelal niet doorgaan i.v.m. het coronavirus. We hopen in
de komende periode weer leuke uitjes te kunnen organiseren, die natuurlijk corona-proof zijn. Er is
een Tablet aangeschaft. Hier kunnen spellen op gespeeld worden. Er zijn speciale apps ontwikkeld
die de hersenen van iemand met dementie prikkelen. Weer een leuke activiteit voor een ieder die
dat wil!
De Molenhoeve op in beeld
Half juni heeft RTV Rijnmond een korte reportage gemaakt van de dagbesteding op de Molenhoeve
tijdens en na de Coronatijd. Vindt u het leuk om dit te zien? Klik dan op deze link:
https://www.rijnmond.nl/nieuws/196493/Zorgboerderij-weer-open-na-wekenlange-coronasluiting-Thuiszat-ik-maar-stil

Dank
We willen hierbij onze dank uitspreken aan allen die zich de afgelopen tijd heeft ingezet als
mantelzorger, vrijwilliger of zorgmedewerker. Jullie zijn fantastisch!! Daarnaast ook dank aan al onze
VRIENDEN. Met dank aan u is een bezoek op de Molenhoeve nóg leuker!

Heeft u tips, ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten!
Met vriendelijke groet,
Stichting Vrienden van de Molenhoeve

