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Nieuwsbrief De Mollenhof ‘Terugblik 2019’ 
Wat is er toch weer veel gebeurd als we terugkijken. Op dit moment echt herfstweer buiten dus nu 

een moment om achter de pc te kruipen en een nieuwsbrief op papier te krijgen.  Dieptepunten en 

hoogtepunten wisselden elkaar af. Om er maar eens een paar te benoemen. 

De verwoestende Tornado van 4 juni trok precies over de 

Mollenhof. Wat voelt het dan machteloos als je net dan in het 

buitenland zit, onze dochter alleen thuis was, de ravage niet te 

overzien, de Mollenhof een paar dagen dicht moest.  Maar als er 

zoiets gebeurt dan is het zo bijzonder om een grote dankbaarheid 

te voelen dat er dan meteen zoveel hulp kwam. Het team dat 

meteen kwam helpen, de een kwam met cake, soep, er werd 

gekookt voor de harde 

werkers, dagen alleen 

maar het geluid van 

kettingzagen.  Dennen, 

eiken en wat we het 

ergste vonden was de 

hele oude notenboom 

die bij het natuurhuisje stond. Toch hadden we erg veel 

geluk gehad dat er geen persoonlijke ongelukken waren en 

ons huis gespaard is gebleven. Ook rakelings langs de 

auto’s die op het terrein stonden. Hoe veerkrachtig is de 
natuur als je toch ziet wat een prachtige bloemenperken 

we deze zomer toch weer hadden.  

De wortels zijn er met groot gareel uitgetrokken, de 

boomstammen zijn tot planken gezaagd, alle takken 

versnipperd, de toppen zijn bijgewerkt en de bomen die 

het niet overleefd hebben zijn alsnog omgezaagd. De 

eerste nieuwe boom is alweer geplant: een nieuwe 

Moeras-Eik, geschonken door Wilma en Erik Damen.  
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Oogsttijd 

We hebben ook weer een goede oogst gehad.  Boontjes, 

peulen, worteltjes courgettes, pompoenen, broccoli, tomaten, 

frambozen, peren, vijgen, druiven…….  

Wat is het mooi om dit te kunnen delen. Regelmatig gingen er 

potjes of zakjes mee naar huis met onze bezoekers.  En om niet 

te vergeten groenten voor de soep tijdens de lunch.  Ook aan 

de straat in onze erg mooie (door Jan L. gemaakte) buitenkast 

waar de groenten en boeken aangeboden werden. Onze 

appelbomen zijn nog te jong om er appels van te krijgen maar 

we kregen veel appels uit de buurt die verwerkt werden tot 

appelmoes of in de taart voor ‘de zoete inval’ op 
woensdagochtend. 

 

De zoete inval op woensdagochtend  

We bakken iedere dinsdagmiddag iets lekkers voor De zoete inval. Tiny (een 

vaste bezoeker van de dagbesteding) neemt haar taak erg goed op. Ze bakt 

lekker mee en is iedere woensdag de gastvrouw die gasten hartelijk 

verwelkomt.  Kom gerust eens een kop koffiedrinken met wat lekkers. 

(Bijdrage is 2,00 euro) van 9.30 - 12.00 uur. 

 

De Mollenhofmarkt  

Acht september was het dan zover. Wat was dat 

weer een succes. Na maanden van voorbereidingen 

door velen was het dan zover. Annelies en Josje 

namen het voortouw om een draaiboek te maken. 

De sponsoring werd door een aantal vrijwilligers 

opgepakt, 

kraamhouders 

werden benaderd, 

vrijwilligers en 

vrienden bakten 

heerlijke taarten, we kregen spontaan spullen om te laten veilen, 

ondernemers gaven weer gul mooie cadeaus voor onze loterij. Het 

koor ‘Chic en Chanty’ werd gesponsord door een koorlid. Ook 

kregen we een mooie donatie van alle koorleden voor de Duo fiets.  

Willemse de koning (ook sponsor) reed bezoekers af en aan door 

onze vaste chauffeuse Gerdien. Het verkeer werd ook goed 

geregeld door Jan en Eric.  
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En natuurlijk alle 

kraamhouders heel erg 

bedankt voor jullie 

deelname en het mede 

mogelijk maken van de 

sfeervolle gezellige 

middag! Ook allen die we 

nog vergeten zijn voor hun 

donaties, ondernemers en 

alle bezoekers! 

Dit alles was toch wel een 

applaus waard voor ons 

geweldige Mollenhof 

team! Het is ons samen 

weer gelukt om er iets 

moois van te maken. 

Om het in het kort samen 

te vatten heb ik het krantenartikel hierbij toegevoegd.  

Na de markt belde ons bestuurslid Wim Huiskes op om zijn 

bewondering uit te spreken voor de geslaagde markt. Hij 

vroeg hoever het stond met het bedrag van de duofiets. Hij 

wilde de rest schenken en vond het fijn om dit te kunnen 

doen. Dit is natuurlijk geweldig! 

Droevig bericht 

Vrijdag 27 september kwam het schokkende bericht dat Wim maandag 23 september was overleden. 

Hij is 2,5 jaar secretaris geweest van ons bestuur. 

Wij wensen zijn vrouw Jo, zijn twee dochters en familie veel sterkte toe met dit grote verlies.  

Stichting bestuur 

We hebben een wisseling van het bestuur. Onze voorzitter Conny Maathuis heeft haar functie 

overdragen aan Ben Kosse. Wij danken haar voor haar bijdrage, inzet en kundigheid waarmee ze de 

stichting geholpen heeft.  Wij wensen Conny veel succes met al haar nieuwe uitdagingen.  De nieuwe 

secretaris is Eva Schut.  

Wij wensen Bas, Eva en Ben een mooie bestuurstijd binnen Stichting de Mollenhof. 

Activiteiten Zaterdag 21 december was er onze Brocante kerstmarkt op de Mollenhof. We hadden 

erg veel mooie spullen gekregen. Zo veel dat we deze spullen wilden aanbieden en de opbrengst is 

voor de stichting waar we weer mooie dingen mee kunnen doen. Onder het genot van kerstbrood, 

warme chocolademelk, Glühwein, pianomuziek, vuurkorven voor de kerstsfeer, was het een fijne 

gemoedelijke sfeer. Er konden ook kerststukjes gemaakt worden in de tuinkamer. 
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De opkomst was geweldig en de opbrengst was zo’n 700 euro dus 
geweldig! Dank voor de vrijwillige inzet van het team en alle 

bezoekers! 

Dinsdag 24 dec. hebben we met bezoekers genoten van een 

heerlijke kerstlunch, verzorgd door Josje en Annelies (onze kook 

vrijwilligers). Maandag 30 december kwamen Wilma en Eric uit 

Dronten (de bekende vrijwilligers op afstand) oliebollen bakken. 

Dinsdag 31 december blikten we terug op het afgelopen jaar. 

Daarna zijn we gesloten tot en met zondag 5 januari. Ook fijn om 

zelf de nodige rust weer te pakken en aandacht voor vrienden en 

familie te nemen. 

Subsidiestop 

Afgelopen jaar kreeg de Mollenhof nog subsidie van de gemeente. 

Dat is wat vreemd gelopen. We waren al ruim 3 maanden verder 

in het jaar toen we de voorwaarden moesten ondertekenen. De 

algemene voorziening kon niet meer en het moesten alleen 

indicatiewaardige bezoekers zijn. Dit stroomde niet echt met waar 

de stichting voor staat. De subsidie was meer zorgafkopen. Er kwamen steeds meer bezoekers die 

voldeden aan indicatiewaardige bezoekers. Hierdoor hebben we ook ons team moeten uitbreiden.  

Nu stopt de subsidie per 31 dec 2019 van de gemeente Brummen. Wij wilden ook zelf niet meer 

onder deze voorwaarden verder. Het is juridisch niet goed en het geeft ons weer meer vrijheid met 

hoe we de dagdelen in gaan zetten. Ook voor de bezoekers die buiten de WMO vallen en wel welkom 

zijn (waar de stichting voor staat). Wij zijn intern aan het kijken hoe we hier invulling aan gaan geven. 

Alle indicatie waardige bezoekers die afgelopen jaar zijn gekomen worden door de gemeente 

collectief overgezet naar WMO.  We hadden ons al wel voorbereid op de subsidie stop.  Het 

stichtingsbestuur is nu aan het kijken hoe we op een andere manier middelen kunnen genereren. We 

hebben natuurlijk ook nog vrienden van stichting de Mollenhof en 

deze donaties zijn natuurlijk van harte welkom! Bent u al vriend?? 

Aanmelden gaat heel makkelijk. Kijk maar op de site 

www.mollenhof.org  

Mooie samenwerking met de school De Lans 

Iedere woensdagochtend komen zo’n 6 leerlingen met een 
begeleider van de school De Lans voorkomende klusjes doen op de 

Mollenhof. Ze komen als een soort van stage lopen. Dit is een 

mooi voortraject voordat ze ergens alleen stage gaan lopen. De 

bezoekers zijn geïnteresseerd in wat ze komen doen, lopen bij 

mooi weer graag eens rond om te kijken waar ze mee bezig zijn. 

De jongens doen zinvolle klusjes. Zoals onkruid wieden, blad 

vegen, fiets repareren, gaten dichten in parkeerplaats, binnen een 

afwasje doen, dierenverblijven schoonmaken… … … We hopen op 

een mooie voortgang van deze samenwerking in het nieuwe jaar!  

http://www.mollenhof.org/
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Nieuw binnen ons team 

Wij mogen een aantal nieuwe teamleden verwelkomen. Dit zijn Caroline, An, Carol en Jacques (onze 

nieuwe vrijwilligers) en Arienne en Bianca (nieuwe professionals). Met deze uitbereiding zijn we 

ontzettend blij.  Er komen steeds meer bezoekers en sommige dagdelen zijn nu vol. De behoefte is 

erg groot naar een fijne dagbesteding ter ontlasting van de mantelzorgers. Carol komt als 

fietsvrijwilliger voor de duofiets. 

Ik heb zo vaak van die momenten dat ik denk ”ja, hier doe ik het nu voor”. 

De vrolijke blije gezichten, het samen gevoel, het horen van dat ze er naar uit kijken om weer te 

komen, het gemis als er iemand ziek is of niet kan komen, het gevoel bij bezoekers dat ze nuttig zijn 

en zinvol bezig zijn, de gezelligheid, ideetjes bedenken voor activiteiten die ze graag doen of nog 

eens zouden willen doen, het genieten van de natuur door een wandeling, het zitten in de tuinkamer, 

genieten van mooie muziek, iets nieuws proberen wat iemand nog nooit gedaan heeft en ontdekken 

dat het geweldig is dat het wel lukt, de fietstochtjes samen (iemand die zei; mijn benen doen weer 

mee!) Het geknuffel van onze Buddy de Labradoedel, de creativiteit die aanstekelijk is……….. En de 
mantelzorgers die tevreden zijn. Ze merken dat het hun partner goed doet. En doordat hun partner 

hier graag komt en het zo naar hun zin heeft dat ze daardoor ook rust ervaren en even aan hunzelf 

toekomen. We zijn alweer bezig met het maken van een mooie activiteiten kalender voor het nieuwe 

jaar.  

Wij dragen een warm hart toe aan de partners van onze bezoekers en zijn blij met het korte lijntje. 

We willen meer doen voor die grote groep waar we veel respect voor hebben. Zo helpen we elkaar 

en doen het samen! Dat is de verbinding die zo waardevol is en de wereld SAMEN een stukje mooier 

maken. We hopen dan ook op meer mooie verbindingen in het nieuwe jaar. 

We wensen iedereen een heel 

fijn, mooi gezond 2020 toe! 

We gaan er weer een mooi jaar 

van maken met z’n allen. 

Mocht u interesse hebben om eens langs 

te komen of wilt u meer informatie? Bel of 

mail dan even voor een afspraak. Of kom 

op de woensdagochtend even langs voor 

een kop koffie tijdens de zoete inval. 

Hoe zijn wij te volgen? 

Via facebook op de Mollenhof en houd 

onze website in de gaten: 

www.mollenhof.org 

  

http://www.mollenhof.org/

