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Nieuwsbrief winter 2022 

 

Deze nieuwsbrief noem ik wel winter maar de zon 

schijnt op dit moment, de sneeuwklokjes en krokusjes 

bloeien, aan de hazelaars hangen de snotpinnen….de 
natuur loopt een maand vooruit. Maar 2 dagen 

geleden heeft het zo hard 

geregend en gewaaid dat we 

ons weer in de herfst waanden. 

Maar ……het is pas februari en de winter kan nog echt winter gaan 

worden.  

We kunnen ook niet wachten tot het weer voorjaar wordt. Als je zo 

in de natuur zit dan lonkt het buiten. Maar als het slecht weer is dan 

is het ook erg gezellig te maken binnen.  

De houtkachel aan, lekker creatief bezig zijn of een spelletje. Voor wie zin heeft kan iets 

lekkers bakken of meehelpen de lunch voorbereiden. 

Beweging is ook erg belangrijk. Iedere dag starten we met bewegen. Steeds weer met een 

ander voorwerp maar ook steeds lol. Als het even kan gaan we ook altijd wandelen voor 

degene die wil. 

We zijn creatief in het bedenken van een goede gezonde lunch. Ook 

de bezoekers die buiten werken komen dan heerlijk binnen bij de 

houtkachel lunchen. Odilia is al met de moestuinindeling bezig en 

alles wat we lekker vinden voor de lunch of soep komt daarin. 

Heerlijk straks weer alles vers oogsten en verwerken

Buiten op het terrein wordt door iedereen hard gewerkt. Er worden 

klussen naar maat gedaan door onze bezoekers. Ze hebben altijd eer 

van hun werk.  De moestuin wordt voorbereid voor het zaaien, er worden stekjes gepoot 
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alvast voor de plantjesmarkt, er worden bomen gepoot en het terrein wordt wat anders 

ingedeeld.  De oude moestuin wordt opgeheven en worden bloemzaden ingezaaid. De 

bestaande moestuin wordt wat groter en alle bessenstruiken worden bij elkaar gezet. 

We hebben 3 oude perenbomen van 25 jaar gekocht. Een kweker hield 

ermee op. Ze krijgen hier een mooie plek. Een is bij de Wadi gepoot. 

Door de Tornado van 2,5 jaar 

geleden missen we nog steeds de 

mooie oude bomen. Fijn om 

weer wat volwassen bomen op 

het erf te hebben. De andere 2 

heeft Han gepoot wat hij heel 

bijzonder vond om te doen. Hij 

kan ze blijven volgen en in de 

zomer van de oogst snoepen. 

 

De Wadi is ook mooi geworden. (is een overloop voor regenwater) Er is een terras aangelegd 

voor de bezoekers met mooi uitzicht op de poel voor de salamanders en kikkers. Eromheen 

gaat Martien nog mooie planten poten. Als beschutting voor de beestjes. Maar……. de oude 
perenboom staat er al. 

Nieuwe bezoekers voelen zich meteen welkom en 

voelen zich al snel thuis. Het is zelfs zo dat ze 

bekende tegen komen. Dat geeft meteen een klik 

en saamhorigheid. De sfeer is geweldig onder de 

bezoekers.  

Verjaardagen zijn er volop en wordt aandacht aan 

gegeven en gevierd. Ik (karin) ben meestal met 

vakantie maar dit keer niet. Ik kreeg echt een grote 

verrassing van het hele 

team. Een Beach vlag met de Mollenhof erop. Je ziet ‘m zo als je 

komt of langsrijdt. Echt heel blij mee. 

Daisy kwam om te kijken of de doelgroep iets was voor haar. 

Van een kat uit de boom kijkende vrouw, bescheiden en onzeker 

is ze nu echt als een vis in het water en gaat hartstikke goed. Ze 

is zo creatief, enthousiast en lief naar de bezoekers en collegiaal. 

Ze heeft gesolliciteerd en voor haar heel fijn dat ze is 

aangenomen en start per half februari met een nieuwe baan. Ze 

zit in een flow. Voor Daisy erg fijn maar voor ons heel jammer. 

Toch gaat ze kijken of ze bij ons nog een dagdeel zou kunnen blijven. 

 Dit is ook waar De Mollenhof aan meewerkt. Mensen die niet meer op hun plek zitten en 

willen veranderen de kans geven om te onderzoeken wat ze wel leuk vinden, waar ze warm 
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van worden, hoeveel uur zijn ze belastbaar, misschien weer opbouwen van conditie door 

positief bezig te zijn, buiten, of met dat waar je energie van krijgt. Uit de uitkering en weer 

een baan die bij je past! Ik geloof dat Daisy al de 7de persoon is die zo’n ommezwaai 
gemaakt heeft. Daar doen we het voor. Dit is geweldig om hier getuigen van te mogen zijn 

en de mensen zo weer te zien vertrekken.  Wij wensen Daisy dan ook heel veel succes toe! 

Mededelingen;  

*Claire is weer begonnen binnen ons team. Na een lastige zware 

zwangerschap is er een wolk van een kindje geboren. Otis is zijn naam. Wij 

zijn blij dat Claire ons team buiten gaat versterken. Samen met Odilia gaat 

ze de begeleiding op zich nemen. Het drukke seizoen gaat binnenkort weer 

beginnen en voor Odilia ook erg fijn om een naaste collega te hebben. Ze 

start voor nu met een halve dag. Welkom terug Claire. 

*NL-DOET van het Oranjefonds. Doe je mee?? We hebben ons weer 

aangemeld en we zoeken weer vrijwilligers om ons te komen helpen. 

We gaan vrijdag 11 maart van 10 tot 14 uur 3 houten poortjes maken 

voor bij het Tiny Forrest. Deze gaan onderdeel uitmaken van het 

belevingspad wat we gaan aanleggen. Ook zoeken we mensen die ons 

gaan helpen het onkruid tussen de boompjes in dat bosje weg te halen 

en houtsnippers te verdelen zodat het onkruid weg blijft. Wij zorgen 

voor soep en broodjes en hopen op een gezellige dag! Vele handen maken het werk ligt! 

Graag opgeven op de site van NL-DOET. Wij (De Mollenhof) staan er bij. MELD JE AAN!!! 

* Vrijwilligers en bezoekers zijn al weer met de voorbereidingen begonnen voor de 

plantjesmarkt op zaterdag 14 mei noteer deze datum 

maar vast in je agenda. Zal weer gezellig zijn. Dit jaar dus 

in het voorjaar. Dat zullen dus weer andere plantjes 

worden dan afgelopen jaar in september. Verdere info 

komt nog. 

* Bij slecht weer is de parkeerplaats erg drassig. Daar 

zijn we ons van bewust. Tot drie keer toe is het 

uitgesteld om dit te veranderen vanwege corona. We 

houden jullie op de hoogte van deze plannen. 

* Op vrijdagochtend is de ontmoeting vrij om eventueel 

cursussen, workshops aan te bieden maar ook eventueel 1 

dag in de maand vrije inloop voor koffie met iets lekkers. 

We zijn hierover aan het nadenken hoe deze ochtend in te 

vullen. Heeft iemand een leuk idee, wil iemand zich als 

gastvrouw aanbieden om dit te begeleiden en mensen 

verwelkomen, heb je een leuk idee?? Meld dit dan. We 

staan er voor open. Jan gaat op de vrijdagochtend ook 

workshops geven met oa vogelhuisjes maken. Houd de 

agenda op de site goed in de gaten.   
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Wanneer zijn wij gesloten?  

Vrijdag 15 April Goede Vrijdag 

Maandag 18 April Tweede Paasdag 

Woensdag 27 april Koningsdag 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 

Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag 

Voor een welverdiende zomervakantie 

zijn wij gesloten van maandag 15 

augustus t/m zondag 28 augustus 

We hopen op een heerlijke zomer! 

De laatste dagen is het onstuimig weer 

geweest. Door het leven op het platte 

land is er altijd wel iets. We zijn er een 

beetje aan overgeleverd maar proberen steeds weer de schouders eronder te zetten. Door 

de eerste storm was ons rieten dak kapot, de rietdekker kwam meteen het zeil vast zetten 

zodat het even kan wachten zonder verder meer schade te krijgen. Onze kap aan de zuidkant 

gaat in oktober gerestaureerd worden. Het tuinhuisje was door de wind opgetild en 

verplaatst. Meteen belde familie op of ze konden helpen en ja hoor… door de hulp van 4 

sterke mannen stond hij de volgende dag weer op z’n plek. 

Toen weer een storm met veel, heel veel regen. Grote 

plassen. De riolering die het niet goed doet. De poel is 

10 keer groter geworden, de sloten lopen over. Zoveel 

water dat je zou denken dat we geen watertekort zullen 

hebben in de zomer. We hopen maar dat het water 

weer snel gaat zakken. Het is overmacht we hebben het 

weer te nemen zoals het komt.   

Gelukkig zijn we af van alle beperkingen. Toch is het 

goed om thuis te blijven als u klachten hebt zoals koorts, 

spierpijn, hoesten, niet lekker voelen. Het is nog steeds 

een vreemde tijd. Kwaliteit van leven is erg belangrijk en 

wij vinden het belangrijk om het samen gezellig te 

hebben, een luisterend oor te bieden en creatief bezig 

zijn... 

Op naar het voorjaar! 

Zie naar elkaar om. 

 

Warme groet, Karin van Bergen 


