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De herfst is nu dan toch begonnen.  

Bladeren vallen, we kunnen al op zoek naar paddenstoelen en kastanjes, we 

plukken de peren en appels uit de boom en die worden lekker geschild en gegeten. 

Maar toch proberen we nog iedere zonnestraal op te vangen en zijn we buiten te 

vinden als het weer het even toelaat. We hebben al mooie herfstbakjes gemaakt.  

Plantjesmarkt 25 september groot succes! 

We hebben ook toegeleefd naar de plantjesmarkt. Dit was een initiatief van de 

vrijwilligers. Er werden plantjes opgepot, borders netjes gemaakt, het terrein 

opgeruimd, velen die heerlijke cakes, gebak en muffins gebakken hadden, we 

kregen plantjes gedoneerd, 

walnoten, er werden vele 

potten jam gemaakt, onze 

bezoekers schilderden mooie 

vogels, en niet te vergeten al de 

hulp die er op die dag weer stonden. In een woord: 

geweldig. Heel veel dank aan allen. Alle bezoekers op die 

dag moeten wel gezien en gevoeld hebben dat de sfeer 

geweldig was. Ook alle kraamhouders die ook hun plantjes 

aan de man probeerde te brengen vonden het heel gezellig 

en zeiden al dat ze de volgende keer weer mee wilden 

doen. Het is voor herhaling vatbaar!  

 

 

Voor de dagbesteding was de markt een mooie gelegenheid om Open Dag te houden. Om te laten zien wat we 

allemaal doen aan activiteiten. Zo mooi dat er zoveel bezoekers die wekelijks komen ook met familie, kinderen 

of vrienden kwamen om ze alles te laten zien. Ja… dan komt er toch een groot dankbaar en blij gevoel boven en 

ja… we doen het toch allemaal samen! 

De Mollenhof dieren 

Iedere dag halen we 2 eitjes uit het kippenhok. Prachtige donkerbruine eitjes. 

Een van de hennen is een mascotte geworden. Ze springt gewoon uit de ren 

en komt in de schuur op de koffie en houdt ervan om tussen de mensen te 

zijn. Als de deur dicht zit, springt ze gewoon op de vensterbank. Erg gezellig. 



Onze schapen zijn nu voltallig. Het zijn 4 Skudde ooitjes, 6 Ouessant ooitjes en 4 rammetjes. We hopen over 5 

maanden weer lieve lammetjes te mogen verwelkomen. 

We hebben in ieder geval genoeg 

weide voor de familie. 

Veranderingen 

Er zijn een aantal bezoekers waar we 

afscheid van hebben moeten nemen 

omdat ze verhuisd zijn.  Maar er zijn 

ook weer een aantal nieuwe 

bezoekers gekomen. Ook binnen het 

team zijn wisselingen. We hebben tot 

februari 2 nieuwe stagiaires vanuit de 

HAN Nijmegen. Isa komt op dinsdag 

en Donia komt op donderdag.  

Hieronder zal nu Ineke zich voorstellen 

 
Mijn naam is Ineke Dekker, ben 60 lentes jong en een sportieve levensgenieter die houdt van buiten zijn, 

hardlopen en wandelen in de heerlijke bossen, maar ook op het strand in 

Noordwijk a/zee waar mijn roots liggen, ook houd ik van tuinieren, lekker 

lezen en reizen maken met onze camper, het liefst naar Scandinavië.  

Ik woon samen met manlief en teckel Sjors in Leuvenheim, samen 

hebben we maar liefst 5 kinderen, maar die wonen allemaal al lekker op 

zichzelf. 

De afgelopen 9 jaar was ik werkzaam bij Buurtzorg in de wijkverpleging 

en daarvoor op Tolzicht in Brummen. Mijn hart ligt bij de oudere mens, 

vooral omdat ik houd van de interessante en soms grappige verhalen 

over vroeger, ik voel vaak een verbondenheid, iets kunnen betekenen 

voor iemand, al is het maar even die glimlach die tevoorschijn komt, dat 

maakt mij blij. 

 

Ik ken Karin en de Mollenhof al een aantal jaren en heb altijd al eens gedacht….daar zou ik ooit wel willen 
werken, zo’n prachtige warme plek waar je blij van wordt als je er bent. De mensen het naar de zin maken en 

een gezellige dag brengen. Ineens kwam daar dat plekje vrij, ik heb er niet lang over na hoeven denken en de 

stap gezet om vanaf 1 november er samen met u/ jullie een fijne tijd door te gaan brengen.  

 

En verder 
 

Op maandagochtend komt Daisy gezellig meedoen en kijken of ze zou willen omscholen naar de zorg. Ze heeft 

nog geen ervaring binnen de zorg maar ze heeft al wel laten weten dat ze het erg gezellig vindt op de 

Mollenhof. Binnenkort zal ze nog wat uren gaan uitbreiden.  

 

De nieuwe vrijwilligers Marianne, Els, Diana en Veronica zullen zich op de site voorstellen. We zijn super blij 

met hun komst. Zo kunnen we zoveel mogelijk begeleiding op maat aanbieden.  

 

Even een paar sfeer foto’s. Op de foto hiernaast zijn ze een groot 

vragenspel aan het spelen om je hersens te laten kraken.  

In Oktober hebben we Yvonne uitgenodigd van C-Paper om weer 2 

workshops papierscheppen te komen geven (hieronder). En dat kwam ze 

doen. Er zijn hele mooie kaarten gemaakt. Iedereen had er veel plezier in.   

Wie weet Yvonne……..tot een volgende keer! 



 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

*Vrijdags zijn we voortaan weer gesloten voor de dagbesteding. Dit was voor de Corona ook zo en de 

bezoekers komen nu op een andere dag. Nu is de vrijdag weer vrij om workshops voor iedereen aan te kunnen 

bieden, trainingen voor ons team aan te bieden of andere bijeenkomsten te organiseren. Wel zijn er op 

vrijdagochtend vrijwilligers actief in de tuin en klusschuur. Hier zouden we nog wel wat extra groene handen 

kunnen gebruiken. Dit voor de borders en verder tuinonderhoud. Zin om deze club te komen helpen? Bel of 

kom eens langs om sfeer te proeven.  

* vrijdag 12 november komt Cornia van der Zalm om een voorlichting te geven over de WLZ. Ze komt vanuit 

het zorgkantoor en heeft al veel mensen die op De Mollenhof komen geholpen bij de aanvraag voor een PGB. 

Het is namelijk zo dat de gemeente veel mensen geen WMO meer toekent maar zegt dat ze de WLZ aan 

moeten vragen. Wat voor consequenties heeft dat, hoe werkt dat, waar moet je rekening mee houden, wat is 

allemaal mogelijk, hoe vraag ik een PGB aan, wat is het verschil tussen Zorg-in-Natura of PGB etc. etc. Cornia 

kan op al deze vragen antwoord geven. We starten om 15.00 uur in de ontmoetingsruimte. Wel graag 

aanmelden door te bellen met 06-265 86 880 of mailen naar info@mollenhof.org 

* Dit jaar valt Kerst in het weekend. Dat wil zeggen dat we niet gesloten zijn maar het gezellig gaan maken op 

De Mollenhof. In de week voor Kerst (week 51) gaan we een Kerstlunch verzorgen met live muziek. Het zal een 

gezellig samenzijn worden. Na Kerst zijn er leuke plannen waar we mee bezig zijn maar we zullen jullie op de 

hoogte houden. 

*Wendie Derks (bij de meesten wel bekend) heeft een andere baan. We hebben geen afscheid van haar 

genomen omdat ze toch oproepbaar zal blijven. We zullen haar wel gaan missen maar Ineke is een hele fijne en 

goede opvolgster.  

*Doordat de vrijdaggroep er niet meer is en Josje niet op een ander dagdeel terug komt 

missen we ook Josje. Zij wil ook verbonden blijven en komt ons helpen als het een keer nodig 

is.  

*Na 4 jaar gereden te hebben van/naar De Mollenhof voor Willemse de Koning gaat Gerdien 

overstappen naar een andere vervoerder. Helaas gaan de bezoekers die door haar gereden 

werden haar erg missen. Als Gerdien reed dan hadden we er vertrouwen in dat het goed ging, 

ze kende onze vaste bezoekers goed en het was een vertrouwd gezicht voor velen. Gerdien 

het gaat je goed en we gaan je zeker erg missen! Je was een chauffeuse plus. Heel veel dank! 

De laatste dag dat ze voor ons gaat rijden is op donderdag 18 

november.   

 

Geniet van de prachtige herfstkleuren, de paddenstoelen, het bladerendek en 

neem de rust. Lekker buiten frisse lucht opsnuiven. Dat proberen wij ook zoveel als 

mogelijk met onze bezoekers te doen.  

Heb het goed, blijf gezond en zie naar elkaar om.  


