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Welkom
IN DE MOESTUIN

In de tuin staan veel verschillende bloemen en
planten die uitbundig bloeien, insecten aantrekken
en leven in de tuin brengen. De oogst wordt
gebruikt in de keuken van het hotel. Daarnaast is er
een leuke samenwerking met de imker. 

Van Der Valk Hotel Stein-Urmond heeft in
samenwerking met Stichting Somnium Begeleiding
een prachtige groene omgeving gecreëerd met een
fruit-, groente-, kruiden- en belevingstuin. De tuin is
zo ingericht dat het voor de mensen die hier komen
prettig verblijven is. 

De tuin is omheind met hagen en bomen en er is
een waterpartij met fontein die zorgt voor een
prettig geluid door de hele tuin. 

Naast het werken aan eigen competenties en
doelen, werken de cliënten in de tuin aan het
ontwikkelen  van hun kennis met betrekking tot
voedselproductie en natuur. Doordat ze met een
product bezig zijn dat verwerkt wordt in de keuken
van het restaurant, vergroot dit hun eigenwaarde.
Groene zorg is voor Somnium een middel om te
komen tot het doel dat we voor onze cliënten voor
ogen hebben . 

In de tuin werkt Somnium met kwetsbare jongeren.
Hier kunnen ze zichzelf in een veilige, groene
omgeving ontwikkelen en ontdekken waar hun
kwaliteiten liggen. De groene omgeving brengt de
cliënten rust en laat ze fysiek in beweging komen.
Hierdoor participeren ze in de maatschappij en
werken we samen naar een perspectief zoals
onderwijs of werk.  

Aan weerskanten van het pad zijn eetbare bloemen
gezaaid die gebruikt kunnen worden voor de
garnering van gerechten en deze zijn natuurlijk ook
goed voor de bijen. Er zijn leibomen met appels en
peren geplant, zodat je beschut in de tuin kunt zitten
en er weinig inkijk is. Ook de appels en peren worden  
in de keuken gebruikt.

Aan de straatzijde staan veel verschillende kruiden.
De meeste mensen noemen het veelal onkruid,  maar
onkruid bestaat niet, het is de benaming van een
plant die groeit op een plek waar je hem eigenlijk
niet wil hebben.  Elk jaar zaaien we nieuwe plantjes
zodat de bijen voldoende bloemen hebben.

De kruidentuin is verdeeld in verschillende vakken. Zo
hebben we goed overzicht als er geschoffeld moet
worden en staan de kruiden niet door elkaar. Kruiden
als rozemarijn, tijm, bieslook, kaapse knoflook,
maggie en citroenverbena worden door de koks
verwerkt in de gerechten.

Diverse soorten klein fruit als bramen, frambozen en
aalbessen zijn een heerlijke aanvulling in de keuken.
Cliënten plukken deze en brengen ze dan vol trots
naar de koks en de bakker van het hotel
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