
Voldoening,
leren en 

participeren.

Activiteiten op de Kasteelhoeve

De deelnemers werken in het groen of 
voeren onderhouds- en beheerswerk-
zaamheden uit op het landgoed.

De Kasteelhoeve heeft ook een tuin 
waarin de deelnemers een assortiment 
van kruiden, groenten, fruit en 
bloemen kweken. 

Bij slecht weer zijn er alternatieve 
werkzaamheden zoals het maken van 
houtartikelen en schilderen.

Op het prachtige Landgoed Keukenhof 
zijn uiteraard nog veel meer 
werkzaamheden waar deelnemers zich, 
passend bij hun situatie, voor inzetten.

De Kasteelhoeve biedt deelnemers een zinvolle 
daginvulling waarbij zij zich kunnen inzetten voor 
het Landgoed Keukenhof, de natuur en het maken 
van decoratie - & gebruikersartikelen.

Op de Kasteelhoeve staat ontmoeting en actieve 
inzet cetraal. Meedoen en “er bij horen” geven 
gevoel van eigen waarde en voldoening. 

Wij zijn er voor (jonge) mensen met 
een beperking, niet aangeboren 
hersenletsel, 
(beginnende) dementie,
re-integratie en jobcoaching.

De kasteelhoeve biedt deelnemers een (veilige) 
omgeving waar respect voor mens en natuur centraal 
staat.

De deelnemers van de Kasteelhoeve kunnen daar waar 
vraag is, rekenen op juiste, deskundige en                        
professionele begeleiding.

Dit alles op het prachtige Landgoed Keukenhof met 
haar kasteel, vele monumenten en gevarieerd park. 
Waar de Kasteelhoeve beschikt over een verblijfsruimte 
en werkplaats bij de Hofboerderij.

maatschappij.
                                                                                                                                                             



Voldoening, leren en participeren.

De Kasteelhoeve is een particulier initiatief voor (jonge) mensen met een beperking, niet 
aangeboren hersenletsel, (beginnende) dementie en/of behoefte aan re-intergratie en 
jobcoaching. Dit vanuit betrokkenheid bij mensen en de overtuiging dat het voldoening 
geeft om zinvol bezig te zijn.
’s Heeren Loo ondersteunt en begeleidt de deelnemers van de Kasteelhoeve. 
De unieke en karakteristieke locatie Landgoed Keukenhof stelt ruimte beschikbaar aan de 
Kasteelhoeve. 
De Stichting draagt zorg voor faciliteiten en doorontwikkeling van de Kasteelhoeve. Hiervoor 
zijn wij geheel afhankelijk van sponsoring, schenkingen, subsidies en 
vrijwillige inzet. Omdat de stichting een burgerinitiatief is en haar taak met vrijwilligers invult. 
Stichting Kasteelhoeve heeft geen winstoogmerk.

Wilt u een bijdrage doen aan de Kasteelhoeve? Heel graag!

activiteiten of voor projecten is hartelijk welkom.
 
Uiteraard zijn wij als Stichting Kasteelhoeve graag bereid u meer te vertellen over de 
Kasteelhoeve, haar bijdrage aan het prachtige Landgoed Keukenhof èn de 
maatschappij.
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