
 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden van de Molenhoeve, 

 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Molenhoeve. We zijn blij 

en dankbaar met u als donateur en willen u daarom graag op de hoogte brengen over het reilen en 

zeilen op de zorgboerderij.  

 

De beleeftuin 

We zijn ontzettend trots! De beleeftuin staat in bloei en iedere dag 

genieten onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van de prachtige 

bloemen, heerlijke zitjes, wandelingen en spellen in de tuin. Binnenkort zal 

er een filmopname worden gemaakt door de hovenier. Wanneer we deze 

tot onze beschikking hebben, zullen we deze met u delen. We willen de 

tuin feestelijk openen. Als de maatregelen het toelaten, zal dit plaatsvinden 

op D.V. zaterdag 4 september. Er zal dan ook open dag gehouden worden. 

Wij zullen u hier later over informeren. Hierbij een impressie van de tuin: 
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Fietslabyrint 

Een aanwinst voor de zorgboerderij, met dank aan onze 

stichting. De fietslabyrint! We hebben er lang voor 

gespaard en even op moeten wachten, maar dat is het 

meer dan waard geweest. De fietslabyrint wordt volop 

gebruikt door de deelnemers. De boer heeft een speciale 

ruimte gecreëerd waar de fiets geïnstalleerd staat. Het is 

mogelijk om met meerdere deelnemers tegelijk te fietsen. 

Een hele belevenis en tegelijkertijd wordt er hard aan de 

conditie en beweging van de spieren gewerkt.  

 

Activiteiten en uitjes 

Vanwege het coronavirus is het helaas niet mogelijk geweest om gezamenlijke activiteiten of uitjes te 

organiseren.  We hopen dat we dit binnenkort weer op kunnen pakken. Inmiddels hebben alle 

deelnemers en medewerkers de gelegenheid gekregen om zich te laten vaccineren en hebben wij 

meer ruimte om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Natuurlijk zullen wij dit op een 

verantwoordelijke manier doen. We zijn dankbaar dat de dagbesteding in de afgelopen tijd wel door 

kon gaan. De deelnemers hebben, op een alternatieve manier, kunnen genieten van al het moois op 

zorgboerderij de Molenhoeve en de mantelzorgers werden op deze manier ontlast. Juist in deze tijd 

is dit zo belangrijk.  

 

Dank 

We willen alle donateurs en vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet en 

donaties in de afgelopen periode. We hebben twee prachtige, grote projecten 

kunnen realiseren. Met dank aan u is een verblijf op de Molenhoeve nóg 

aangenamer! We hopen u te kunnen begroeten op zaterdag 4 september!   

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Vrienden van de Molenhoeve.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


