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Mollenhof Nieuwsbrief Voorjaar / Zomer 2021
Wat een groen explosie opeens de eerste twee weken van Mei!
Opeens alles in bloei, de fris groene bladeren aan de bomen,
tuin vol met vergeet-me-nietjes, vogels die de nestkastjes
gebruikt hebben tot nieuwe kraamkamers, alle ontkiemde zaden
die de moestuin nu helemaal vullen met al mogelijke groenten
en bloemborders die vol staan met prachtige kleurige bloemen
en dan ons nieuw aangelegd Tiny Forest dat al mooi uitschiet….
Geweldig!
Ik hoop dat er weer heel veel mensen mee komen genieten van
de prachtige tuin. Alle lof voor onze tuinploeg!

Vrijdagochtend Tuinploeg
Natuurlijk komt er met al dat moois ook weer het onkruid tevoorschijn. (Wat soms ook mooi
kan zijn). Op vrijdagochtenden van 9.30 tot 12.30 gaat een gezellige tuingroep vrijwilligers
starten.
Zin om je er bij aan te sluiten? We zullen zorgen dat er iets lekkers is voor bij de koffie. Alle
materialen zijn aanwezig. Het is vooral bedoeld voor het onderhoud. Na afloop kun je nog
een mooi bosje bloemen mee nemen voor het weekend. Je kunt je aanmelden onder
vermelding van je naam via info@mollenhof.org

Corona
Wat was ik eigenlijk best trots dat we met z’n allen zo lang Corona buiten De Mollenhof
hebben weten te houden totdat er op 1 mei de eerste melding kwam van positieve test.
Je snapt dat dat ontzettend schrikken was. Tot onze spijt hebben we vanaf begin mei de
Ontmoeting en de dagbesteding ruim twee weken moeten sluiten, vanwege een uitbraak
van Covid-19. Hierbij zijn helaas diverse bezoekers, teamleden en hun partner of gezinsleden
besmet geraakt. Het virus heeft zijn kans gegrepen. We betreuren het overlijden van één van
onze vaste kwetsbare bezoeksters en leven mee met haar nabestaanden. Verder is gelukkig
iedereen inmiddels aan het opknappen. Voor sommigen heeft verder herstel nog tijd nodig.
Het lijf moet hard werken dit virus te verslaan. Dit hebben we nu zelf ook ondervonden.
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Stichtingsbestuur
Onze penningmeester Bas van Boesschoten heeft na 5 jaar het stokje overgedragen aan
Wim Jutten. We zijn blij om Wim te mogen
verwelkomen en zich aan te sluiten bij
onze super enthousiaste voorzitter Ben
Kosse en secretaris Eva Schut. Een krachtig
bestuur met erg veel ervaring op
verschillende vlakken. Allen zijn ze
enthousiast over het concept van Stichting
De Mollenhof. We willen Bas heel erg
bedanken voor alle tijd en kundigheid die
hij in De Mollenhof heeft gestoken. Bas was vanaf
de start van de stichting erbij en het was een grote
klus om alles duidelijk, transparant en juridisch
zuiver te krijgen en te houden wat betreft stichting
en Aandacht met Zorg. Het monnikenwerk is
gedaan en fijn dat Bas de nieuwe bestuursleden
hierin even mee heeft genomen zodat het nu
duidelijk is voor hen en zij nieuw en fris verder
kunnen. We hebben inmiddels afscheid van Bas
genomen. Het was een gezellige avond.

Tiny Forest
NL-doet was verplaatst van maart naar
eind mei maar de 900 bomen en struiken
moesten voor eind maart de grond in en
het project moest dan voor IVN klaar zijn.
We hebben toch coronaproof die dag door
laten gaan. Wat een werk is er verzet. Alle
aanplant zat erin.
Met NL-Doet hebben we de overige
schorssnippers nog verdeeld, palen
rondom ingeslagen en gaas gespannen
zodat de schapen de wei weer kunnen
begrazen. De dag werd afgesloten met
soep en broodjes.

Pasen met kuikens
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Net voor Pasen hebben we eieren in een broedmachine laten uitbroeden. Zo goed qua
timing kwamen er net voor Pasen 6 kuikens uit. Mooie Marans kipjes. Zo leuk om daar
getuigen van te zijn en we hadden er een
wedstrijd aan gekoppeld. Bezoekers
konden raden hoeveel er uit zouden
komen. De winnaar werd verrast met een
mooi chocolade paashaas. Het zijn 3
hennetjes en 3 haantjes geworden.
Buiten werd inmiddels aan het prachtige
nieuwe onderkomen voor de kippen
gewerkt. Het buitenverblijf mag er wezen.
Ze maken het goed en groeien als kool.
We hebben rond Pasen mooie paasstukjes
gemaakt en voor iedere groep een
paaslunch georganiseerd.

Bijenkast en bijenvolk
Naast het Tiny Forest staat nu ook een mooie
bijenkast met een nieuw bijenvolk. Ik hoop dat
ze het goed gaan doen op de Mollenhof. We
helpen ze volop door bloemenzaad te strooien
zodat het hier een walhalla voor ze zal zijn. En
dan onder het nauwlettend oog van onze Imker
Jan Lebbink moet dat goed komen.

Mededelingen
Na 5 jaar gaan we afscheid nemen van
Geurdie. Geurdie is van het aller begin hier
en is de grondlegster van alle bloemborders,
bevlogen bloemenvrouw met veel ideeën,
kundig want ze kent de Latijnse namen van
alle bloemen, maar ook andere kwaliteiten
zoals op creatief vlak het vilten, spinnen, en
knipt op ouderwetse manier nog de schapen.
We hebben veel van haar mogen leren.
We blijven haar hoop ik nog wel zien. De
schapen zijn nog geknipt en wie weet op den
duur als het weer mogelijk is om workshops
(vacht) vilten te komen geven. We gaan 10
september nog afscheid van haar nemen
met ons team.
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Activiteiten en agenda
•

•
•

•

•
•

We mogen weer drie nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Els, Marianne en Diana heten
we dan ook van harte welkom. In de volgende nieuwsbrief zullen ze zich aan jullie
voorstellen. Ook hebben we voor buiten Anne die als oproepkracht komt werken.
Claire is helaas nog steeds ziek en wensen haar heel veel beterschap.
We hebben afscheid genomen van Emma Hagens die haar Propedeuse gehaald heeft
voor Social Work. Een knappe prestatie en ook haar stage bij ons heeft ze super
gedaan.
Ook Mette Spiegelenberg is geslaagd!! Super trots dat we haar hebben mogen
begeleiden en ze heeft een prachtig onderzoek gedaan en een handboek geschreven
voor de respijtzorg/ logeerplaatsen die de Mollenhof wil gaan opzetten. We kijken of
we Mette hierbij kunnen blijven betrekken.
Zomervakantie: maandag 2 augustus t/m vrijdag 13 augustus. De
Mollenhof is dan gesloten. Maandag 16 Augustus zijn we weer helemaal opgeladen.
Zaterdag 25 september kunt u alvast in de agenda noteren. Dan organiseert de
tuingroep een plantjesmarkt. Verdere uitnodiging met info volgt. Dit combineren we
met een Open Huis voor De Ontmoeting. De bezoekers kunnen dan met familieleden
langskomen. Ook geïnteresseerden kunnen komen kijken en informatie krijgen over
de dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Blijf gezond en lieve warme groet,
Ook namens het Mollenhof-Team

