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Nieuwsbrief Mollenhof - Herfst 2020 

Na een prachtige zomer achter ons te hebben en we terug kunnen kijken op het heerlijk buiten 

genieten van de natuur, de tuin met prachtige bloemen en een geweldige oogst uit de moestuin, is het 

nu toch echt tijd om het binnen gezellig te maken. We 

hebben Corona nog buiten de deur kunnen houden 

met z’n allen. Het was een groot voordeel dat we 

lekker veel buiten konden zitten. 

We zitten nu weer in de tweede golf. We proberen 

positief te blijven en ons niet te laten leiden door 

angst. Toch merken we de impact ook wel. We hebben 

de groepen kleiner moeten maken zodat we altijd 

mensen missen die of op een ander dagdeel zijn gaan 

komen of tijdelijk even niet komen vanwege hun 

kwetsbare gezondheid. Ook moeten we even met 

minder vrijwilligers doen omdat zij anders een plek 

innemen van een bezoeker. We merken dat we met 

kwetsbare mensen werken. Na een week kan het weer 

zo maar anders zijn. Het vergt veel van ons allen om de planning, de coronamaatregelen, en dus de 

afstand die we moeten bewaren om die te blijven handhaven.  Toch zijn we blij dat we nog open 

kunnen zijn en zo de bezoekers die komen een gezellige tijd te geven.  

 

Activiteiten 

Zo pakken we elk zonnestraaltje mee, Oogsten we verse groenten voor in de soep, maken we mooie 

herfststukjes en plukken we mooie bosjes bloemen. We spelen Jeu de Boele, gaan een stuk corona-

proof fietsen, staan stil bij elke verjaardag.   

Maar we zijn er ook weer op uit geweest zover als dat kon. Het is heerlijk om bij de IJssel te zitten en 

een ijs te eten, we zijn ontvangen bij een hobbyboer en werden hartelijk ontvangen en kregen een 

rondleiding.  
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Ook de buitenploeg is naar een ander buitenerf geweest bij Ria Erve VenneKotte in Laren. Ons team 

kreeg een rondleiding en er was voor heerlijke soep gezorgd. Daarna hielp het team mee in de tuin in 

ruil voor planten in onze pluktuin op de Mollenhof.  

Teamnieuwtjes: 

We hebben dit jaar van augustus tot Juni 2 stagiaires. 

Mette Spiegelenberg en Emma Hagens. Mette is 4e 

jaars HBO studente van Windesheim en zal zich nu 

aan jullie voorstellen. 

Hoi, ik ben Mette! Vierdejaars student van de 

opleiding Toegepaste Gerontologie aan Hogeschool 

Windesheim in Zwolle. Ik ben gek op dieren, tekenen, 

verbinding tussen (jonge en oudere) mensen en 

wandelen in de natuur. 

Ik loop dit schooljaar mijn 

afstudeerstage bij de Mollenhof. 

Tijdens deze stage doe ik onderzoek naar hoe we twee respijtwoningen (tijdelijke 

opvang zodat de mantelzorger tot rust kan komen) kunnen realiseren op het 

terrein van de Mollenhof. 

Ik ben drie dagdelen op de Mollenhof te vinden (ma-wo-do). In deze tijd ga ik in 

gesprek met mensen van de dagbesteding en onderzoeken we samen waar deze 

respijtwoningen aan moeten voldoen. Naast mijn onderzoek vind ik het leuk om met de mensen te 

kletsen, koffie te drinken of een spelletje te spelen. Mochten jullie vragen hebben of meer willen 

weten over mij, mijn studie of onderzoek? Schiet me gerust een keer aan!  

Emma is eerste jaars HBO studente van de HAN Socialwork. We zijn erg blij met zo’n positieve 
gedreven dames erbij. Emma zal zich de volgende keer voorstellen.    

We hebben een aantal nieuwe vrijwilligers erbij gekregen. Dat zijn: 

Debora, komt uit de zorg en kijkt vanuit de re-integratie wat ze weer aan kan. Zij is voor binnen op de 

groep een fijne betrokken gezellige aanwinst.  

Majolijn bereid leuke activiteiten voor en komt materialen brengen zodat wij hiermee verder kunnen.  

(Door Corona maatregelen komt ze niet op de groep)  

Afra, ze verzorgt een heerlijke lunch op de donderdagen. (Even niet door Corona) 

Jojanneke is voor een re-integratie bij ons uren binnen de zorg opbouwen waar we ook erg blij mee 

zijn met haar inzet. Fijn voor haar is dat ze weer terug gaat naar een baan in de zorg  

Pieter komt buiten helpen met voorkomende werkzaamheden.  

Jetske komt uit de zorg en helpt als vrijwilliger mee in de tuin en begeleid bezoekers. 

Hanneke komt speciaal voor de fietsliefhebbers. Ze nodigt mensen uit om mee te gaan.  

Odilia is de spil buiten voor al mogelijke buitenwerk, vult het kraampje aan de weg steeds bij met 

groentes en bloemen en is van alle markten thuis. 
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Wendie is de hele maand september en oktober al ziek. 

We missen haar wel.  Het is erg vervelend om juist nu 

ook nog eens ziek thuis te zijn. Het vraagt veel van 

kracht, geduld en vertrouwen om hier goed mee om te 

kunnen gaan.  We wensen haar dan ook heel veel 

beterschap toe! Claire en Ella vervangen haar tijdens 

haar ziekte waar we erg blij mee zijn.  

Het stichtingsbestuur 

Ben, Bas en Eva zijn erg betrokken bestuursleden. Ze 

gaan nu een adviestraject in dat gegeven gaat worden door adviseurs van de SESAM Academie. Bas, 

onze penningmeester heeft kenbaar gemaakt dat hij na 5 jaar wil stoppen binnen het bestuur wat we 

erg jammer vinden. Er is zo een nieuwe vacature ontstaan die zal binnenkort op de site staan.  Verder 

is Eva bezig met de aanvraag voor een provinciale subsidie voor een prachtig project maar…… later 
meer hierover als het allemaal wat duidelijker is. 

Nieuwe projecten 

Kees krijgt cursus van het IVN voor de aanleg voor een Tiny Forest. Dit is voor het verbeteren / 

bevorderen van het ecologische systeem. Vanaf November zal dit aangelegd gaan worden op het 

weiland en zal in voorjaar gerealiseerd zijn.  Het bosje 

wordt ongeveer 300 m2 groot. 

 

Het project van Jan L. de nieuwe schuur is ook ver 

gevorderd. Hij krijgt gelukkig af en toe hulp. Door de 

corona is het heel fijn dat daar nu een tweede toilet is 

gerealiseerd en 

kunnen de 

buitenwerkers daar 

gebruik van maken. 

Beter voor de 

spreiding. 

Het mooie is dat alle 

materialen 

hergebruikt zijn. Alle planken zijn van onze omgewaaide bomen 

(Tornado juni 2019). De stalen stalramen geven een mooi oud 

aangezicht. De schuur stond er al alleen tijdens de storm is het dak 

eraf gewaaid en de rotte wanden zijn nu degelijker vervangen en 

meteen duurzaam geïsoleerd. De ruimte gaat gebruikt worden door 

de bezoekers om er te kunnen klussen, houtbewerken, mozaïeken of 

gewoon gezellig elkaar te ontmoeten. Nog iemand een mooie naam 

voor de nieuwe schuur ?? 
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10 november dag van de Mantelzorgers 

Ons hart gaat uit naar alle mantelzorgers. Het 

Mollenhofteam waardeert het vertrouwen dat 

de mantelzorgers in ons stelt. Wij proberen zo 

ondersteunend mogelijk te zijn zodat zij even 

tijd voor zichzelf hebben en het zorgen even los 

te kunnen laten. 

En natuurlijk leveren wij maatwerk om het voor 

degene waarvoor zij zorgen het verblijf op de Mollenhof zo fijn mogelijk te maken.  We staan er 

daarom ook bij stil en zullen alle mantelzorgers een lichtpuntje krijgen. 

Veranderingen 

Om meer mensen te kunnen spreiden en in de behoefte te kunnen blijven voorzien zijn we ook 

voortaan op maandagochtend geopend van 10:00 tot 13:00 uur. 

Dit houdt in dat we van maandag t/m donderdag geopend zijn van 10.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 

10.00 tot 13.00 uur. 

Zoals het er nu naar uitziet (of Corona moet hier verandering in gaan brengen) zijn wij met de 

kerstdagen alleen gesloten op vrijdag 25 december en 

nieuwjaarsdag 1 januari 

De week van kerst zullen we het samen gezellig maken op 

alle dagdelen. Vorig jaar hadden we een ontzettende 

gezellige kerstmarkt georganiseerd. Dat zal ook dit jaar niet 

door gaan. Met oudjaar gaan we weer oliebollen bakken 

zoals afgelopen jaar wat toen een groot succes was. Zoals 

het er nu naar uit ziet gaat het oliebollen bakken dit jaar 

gewoon door. 

Als laatste wil ik jullie heel veel gezondheid en sterkte toewensen. Laten we 

met z’n allen maar hopen dat het weer snel beter zal worden met alle 
maatregelen, en dat we de kerstdagen elkaar weer kunnen omarmen, samen 

kunnen zijn met familie, en in de winterdag het binnen gezellig kunnen 

maken.  

 

Door de Corona stelt het leven ons vragen die we anders niet zo gemakkelijk 

zou zijn tegengekomen. Deze periode voelt lang, zeker omdat we niemand 

ziekte en ongemak wensen, maar ze zal zeker vormend zijn voor de tijd erna. 

Laten we hopen dat we verdraagzaam kunnen blijven en daar waar we 

kunnen een helpende hand kunnen uitsteken. Het treft ons allen en samen 

komen we deze tijd wel door. 

Blijf gezond en lieve warme groet, 

Ook namens het Mollenhofteam 


