
Nieuwsbrief Voorjaar 2020                                 

Het voorjaar is begonnen en hoe. Juist zo’n heerlijke tijd om de 
Mollenhof te delen met heel veel mensen en nu is de dagbesteding 

gesloten. Overmacht. We willen toch iedereen meenemen in al wat 

we doen en hoe het gaat op de Mollenhof door middel van deze 

nieuwsbrief en foto’s. De natuur kent geen Lock down. We zijn veel 

aan het voorbereiden zodat we straks als de poort weer opengaat 

volop leuke klussen te doen hebben voor de tuinmensen en dat het 

weer gezellig buiten vertoeven is tussen de bloemen en groentes. 

Er zijn al 4 lammetjes geboren. Zo schattig hoe ze dartelen door de 

wei. Die zon doet hen goed. Ons natuurlijk ook. Een mooie 

bijkomstigheid nu dat iedereen thuis moet blijven.  

 

We hebben weer een 

mooie grote notenboom gepoot op dezelfde plaats 

waar onze oude boom stond die om is gegaan 

tijdens de Tornado. Een boom plant je altijd 20 jaar 

te laat. We zullen geduld moeten hebben voor zijn 

noten. Ook eind Januari is er nog een notenboom 

gepoot bij de Jeu de Boele baan. Hoop dat ze goed 

aanslaan. Ze hebben in ieder geval de ruimte.   

Daar staat hij weer op dezelfde plaats waar zijn 

voorganger heeft gestaan. 

 

 

 

Toen we de dagbesteding moesten sluiten, 

kwamen de bouwvakkers. Nu hebben we een 

heerlijk nieuw dak met dakkapellen op onze 

privéwoning.  

 



 

Lentenieuws uit de Mollenhof tuin 

Ook in de tuin en tuinkamer is de lente aangebroken! 

De tulpen zijn in bloei en veel planten lopen al mooi 

uit. Dat wordt straks weer een mooie 

bloemenpracht. In de moestuin zijn er al allerlei 

groenten gezaaid of geplant, zoals uitjes, peultjes, 

tuinbonen, bloemkool en tomaat. Er is zelfs een 

aardappelveld met bijzondere soorten aardappel! 

We zien er al naar uit om weer lekkere soep en 

salades met de bezoekers te maken met groenten uit 

de Mollenhof moestuin. We voegen wat foto’s toe 
zodat iedereen alvast kan voor genieten. 

Warme groetjes en veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Ariënne. 

 

Hier zijn de tuinvrouwen Geurdie en Ariënne bezig 

met het zware werk. Het omspitten van het 

aardappelveld. Het daarna zijn ze meteen gepoot. Ze 

hielden mooi 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Groepsopvang gesloten 

We zijn alweer 3 weken dicht. Wat gaat de tijd snel. De eerste week was het echt zoeken. 

Hoe kunnen we toch de zorg, de verbinding, onze verantwoording nemen voor de hele 

groep? We hebben de belmomenten, bezoekjes, soep uitdeel momenten 2 keer in de week 

en individuele begeleiding gedaan. Door de strengere maatregelen van het RIVM toch maar 

geen bezoekjes meer en alleen aan de deur een praatje maken tijdens het afgeven van de 



soep.  De soep werd nu toch op de dinsdag en donderdag gemaakt. Vers met boordevol 

vitamines. Zoals iedereen gewend was is het een vertrouwd moment om toch Mollenhof 

soep te eten.  

Deze werd dan in emmertjes geschept en voor de deur afgezet. Het vorige emmertje kon 

dan weer mee teruggenomen worden. 

Er zijn zo taken verdeeld onder ons team. De een kookt, anderen brengen het rond. Een in 

Eerbeek en de ander in Brummen, weer anderen bellen verschillende bezoekers op en 

maken een praatje en vragen of er nog behoefte is aan wat activiteiten spullen.  Op de 

Mollenhof wordt nog wel individuele begeleiding aangeboden. Dit vooral om de 

mantelzorgers te ontlasten. We nemen de regels van de RIVM wel in acht. 

Het is verschrikkelijk voor de ouderen kwetsbare groep. Je zou maar in het verpleeghuis 

wonen en je partner elders en niet bij elkaar mogen komen. Je zou maar je dierbare 

verliezen zonder er op een goede manier afscheid van te kunnen nemen…….. 

Ondanks alle vervelende maatregelen 

die er gewoon zijn wil ik toch vooral 

ook kijken naar alles wat wel goed is! 

Wat er veranderd, de saamhorigheid, 

het naar elkaar omzien, de natuur die 

er beter/ schoner door wordt, de vele 

vogels die van zich laten horen (lijkt 

net of dat je ze nu beter hoort) alle 

mooie initiatieven die er ontstaan, de 

prioriteiten die nu voor gaan op al die 

vaak onzinnige regels, of alle 

aankopen van ver weg die nu lokaal 

gekocht worden….en ga zo maar door. 
We beleven alles nu kleiner, dichtbij, 

voelen nu waar het eigenlijk echt om 

gaat, de bewustwording leeft meer. 

We hopen maar dat dit zo ook, nadat de regels weer soepeler worden door blijft gaan en we 

niet weer vervallen in het oude. 

In Memoriam: 

Deze week kregen we op dezelfde dag 

twee overlijdenskaarten binnen van Ria 

Hendriksen-Robben en van Harm 

Heersema. Ze laten dierbare herinneringen 

bij ons allen achter en we wensen hun 

familie heel veel sterkte toe. 

 



Pasen 

Wat keken we uit naar deze dagen voor en rond de Pasen. Leuke activiteiten werden samen 

met jullie bedacht en gepland. Zo wilden we samen Paasbloemstukjes maken en zouden we 

gezellig samen genieten van een feestelijke Paaslunch. Helaas gaat dit niet lukken. Maar de 

Mollenhof zou de Mollenhof niet zijn, als we daar niet een andere vorm voor zouden hebben 

gezocht en gevonden. Om op afstand toch dichtbij elkaar te zijn. Uit het oog is niet uit het 

hart.  

Hartverwarmend hoe iedereen belangeloos zijn best doet om onze bezoekers en 

mantelzorgers een leuke Paasattentie te bezorgen. Een lichtpuntje in deze donkere tijden. 

 

Wij wensen iedereen namens ons 

hele team ondanks deze lastige tijd 

toch fijne paasdagen met 

lichtpuntjes.  

We weten niet hoelang we zo nog 

even vol moeten houden maar we 

hopen dat we allemaal gezond zullen 

blijven. Daar doen we het voor. Na de Pasen gaan we 

gewoon met volle moed en vertrouwen weer verder.  

De prachtige haasjes zijn gemaakt door Kamiel en 

onderstaande foto door Jasmijn. Zoon en dochter van Wendie. 


