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Dagbesteding op Maat 

 

Inmiddels zijn we alweer een aantal weken verder in de tijd en hebben we 

gelukkig weer een stap in de goede richting kunnen nemen in het bieden van 

dagbesteding aan onze bezoekers. Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen 

we dagbesteding bieden in kleine groepjes, mits we de 1,5 meter afstand 

kunnen waarborgen en natuurlijk alle andere (hygiëne)regels naleven.   

Alle bezoekers en hun mantelzorger – contactpersoon (familie) zijn benaderd 

met de vraag of ze van onze kleinschalige opvang gebruik willen maken. En hier 

is zeer positief op gereageerd. We hebben een schema opgesteld waardoor 

iedereen die dat wil tenminste 1 dagdeel in de week kan komen. Ook het 

vervoer is inmiddels weer geregeld en opgestart.  

 

Hoe ziet dat er dan uit? 

 

Voor zowel binnen in de Ontmoeting, als buiten rondom de Tuinkamer geldt, 

dat er maximaal twee bezoekers en 2 begeleiders & vrijwilligers tegelijkertijd 

aanwezig zijn.  We hebben op dit moment dus een capaciteit van 4 bezoekers 

per dagdeel. Dat vraagt een andere manier van werken, met nog meer tijd en 

ruimte en aandacht voor de mensen.  

We vinden het heerlijk om (bijna) iedereen weer te zien en genieten ervan om 

te zien hoe goed het hen doet om weer een dagdeel van huis en onder de 

mensen te zijn. Natuurlijk is er ook het gemis van de gezelligheid van de groep 

en de vertrouwde gezichten, maar er is vooral opluchting, gezelligheid en 

genieten. De mensen die nog niet kunnen of willen komen, daar wordt 

telefonisch contact mee gehouden om toch bij elkaar betrokken te blijven. 



En wat zijn wij blij dat we ons terrein weer met meer mensen mogen delen en 

dat iedereen kan meegenieten van de natuur die volop in bloei staat, van de 

lammetjes die huppelen in de wei, van de groenten in de moestuin die zich al 

volop laten zien. We kunnen bijna niet wachten om hier weer samen verse 

soep van te maken. 

We genieten van het mooie weer en zijn veel buiten. Er is een kuiken 

uitgebroed.  Zoals je kunt zien op de foto houden we de 1,5 meter in acht. 

We zetten wat spoed achter het maken van een toilet in het bijgebouw. Dit ook 

vanwege de Coronamaatregelen. Zo kunnen de mensen die buiten werken naar 

het nieuwe toilet en houden we in de ontmoeting het toilet voor de mensen in 

de ontmoeting.  

Over soep gesproken, deze wordt nog steeds twee keer per week met liefde 

gemaakt en thuisgebracht bij de mensen die normaliter op die dagen bij ons 

lunchen.  

We hebben de dagdelen uitgebreid 

zodat er meer bezoekers toch een 

dagdeel kunnen komen. We weten 

nog niet hoelang dit op deze manier 

zal voortduren. 

 

Openingstijden Ontmoeting 

Maandag t/m Donderdagochtend 

van 10.00 tot 13.00 uur 

Maandag t/m Donderdagmiddag van 

13.15 tot 16.15 uur en vrijdag van10 

tot 14.00 uur. 



Openingstijden Tuinkamer  

Maandag t/m donderdag middag van 

13.30 tot 16.30 uur 

Donderdag en vrijdagochtend van 9.30 tot 

12.30 uur 

Vakantie en Feestdagen  

In een eerder nieuwsbrief hadden we 

aangekondigd dat de Mollenhof de week 

van 1 tot en met 7 juni dicht zou zijn in 

verband met vakantie. Dit was omdat er 

bezoek zou komen uit het buitenland. In 

verband met de Corona gaat het bezoek 

niet door en hebben we besloten die 

week gewoon open te zijn.  

We zijn (wel) gesloten op: 

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag en de 

ontmoeting ook vrijdagochtend 22 mei. 

Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag. 

Blijf gezond! Geniet van de kleine dingen die er ook zijn, we hopen je weer 

gauw te zien. 

Hartelijke, warme groetjes 

Team Mollenhof 

 

  

 

 


