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Nieuwsbrief Zomer 2022 

De maand augustus is alweer begonnen. We hebben al zo’n heerlijke zomer 

gehad en zijn al zoveel buiten bezig geweest en nog. Het is erg droog en proberen 

hier en daar waar het echt moet, wat te sproeien om toch zo lang mogelijk van de 

bloemenpracht te kunnen genieten.  

Er zijn al wat teamleden met 

vakantie. Het is wel steeds weer een 

uitdaging om de planning rond te 

krijgen! We hebben gelukkig een 

heel bereidwillig team en als ze ook 

maar even kunnen dan komen ze.  

Toch zijn we ook zuinig op de 

mensen die ons steeds weer komen 

helpen om onze bezoekers weer een mooie dag te bezorgen. Daarom maar weer 

de vraag…….. Mocht er iemand zijn die deel wil uitmaken van ons geweldig team, 

ook al heb je maar af en toe een paar uur in de week tijd; of wil je binnen onze 

oproeppool aansluiten??? Dat zou al erg fijn zijn. Daar zijn we al mee geholpen!! 

Je kunt ons bellen om een afspraak te maken om eens te komen kijken. Tel. 06-

26586880 

Activiteiten van de afgelopen maanden 

• NL-doet in Maart was weer een succes. Op vrijdag 

werd er aandacht besteed aan het Tiny-Forest en 

werd er een klaphekje gemaakt van kastanje hout 

geplaatst en onkruid uit het Tiny-Forest gehaald. 

• Op zaterdag kwam de Rotary Brummen-Eerbeek om 

de parkeerplaats aan te pakken. Geweldig hoe dat 

verliep, oppervlakte gelijk gemaakt, grint 
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eroverheen, stenen opgestapeld, ….. 
het ziet er nu weer netjes uit. Voor, bij 

de inrit, werden stenen gelegd zodat er 

niet meteen weer kuilen worden 

ingereden door de taxibusjes. Dank aan 

alle leden van de Rotary, onze trouwe 

vrijwilligers en Dick Voskamp. 

 

• 14 mei was er (blijkt nu wel) de 

jaarlijks terugkerende plantjesmarkt. Er 

was een goede opkomst, stralende dag, 

enthousiaste groep vrijwilligers en deelnemers, gezellig publiek, de loco 

werd opgehaald met de Duo-fiets om het ‘zadenlint’ door te knippen en de 

markt te openen. De goede opbrengst van de markt (mollenhofkraam en 

catering) en mooie donaties(!) doen ons nu besluiten om te gaan starten 

met het belevingspad.  

 

• Het belevingspad is een groot 

gekoesterde wens, iets waar onze 

stichting al lange tijd mee bezig 

is. Met een tussenpoos omdat de 

omgevingsvergunning nog niet 

afgerond was. Maar dat is nu o.k. 

en we pakken de draad weer op. 

Het klopt nu ook beter in de tijd. 

Zoals zo veel dingen heel 

organisch gebeuren, alles in 

stappen, zo is het ook met het 

pad. We kunnen weer wat meer 

gaan plannen en ook nieuwe 

activiteiten beginnen weer te borrelen. Blijf ons volgen op Facebook en 

agenda op onze site. In September gaan we van start met het pad. Zin om 

mee te komen helpen? Kom dan gerust eens binnen lopen. Ook op 

vrijdagochtend zijn er een aantal vrijwilligers op het terrein bezig.  

• Een aantal bezoekers hebben leuke haasjes gemaakt van het afvalhout dat 

Jan L. bewaard had om dit te kunnen doen. Ze zijn erg leuk geworden. We 

hadden een gezellige paaslunch verzorgd. 
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• Dierennieuws is er ook. We hebben er 2 

Vlaamse reuzen bij. Ze zitten bij de kippen in de 

ren. Dat was even wennen voor de kippen en niet 

zo leuk voor de konijnen dus de ren maar even in 

2en gedeeld. Dit kwam doordat er 2 kippen 

kuikens hadden en de moeders erg beschermend waren. Het gaat nu 

gelukkig beter en zitten ze over en weer bij elkaar in de ren. 

 

In April kwamen de lammetjes. Altijd weer erg spannend. Dit keer kwamen 

er maar liefst 11. We hadden 4 nieuwe Skuddeschapen bij de kudde. Een 

ander ras maar we wisten niet dat dit ras tweelingen konden krijgen. Echt 

een verrassing dus. Nu moeten er 5 rammetjes weg. Mocht iemand een fijn 

plekje weten? Zijn goede grazers. 

Achter het bosje staat ook een 

bijenkast die verzorgd wordt 

door Jan L. die ook imker is. Erg 

mooi omdat we hier ook zoveel 

bloemen hebben. Het volkje doet 

het goed. Het is dus niet alleen 

goed toefen op de Mollenhof 

voor mens maar ook voor dier.  

 

De natuur doet het goed. Steeds 

meer beestjes voelen zich op hun 

gemak. Waar we erg blij mee zijn. 

 

 

Zo ook de knoflookpad, de kamsalamander en veel verschillende soorten 

libellen. Dit mogen we toch als een compliment zien en dat we goed bezig 

zijn. Dan nog niet te praten over de vele egels, de zwaluwen zijn weer terug 
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en hebben weer nestjes 

gehad, stekelbaarsjes in de 

poel, vele soorten kikkers, 

vele huismussen, 

vleermuizen……… 

Genoeg om van te genieten. 

 

• De buitenploeg heeft het nu 

druk. Er wordt volop geoogst. 

Het wordt ook aan de weg 

gelegd in ons verkoopkastje. 

Ook worden er prachtige 

bossen bloemen geplukt. Het 

is slim als je wat wil kopen,  

om vooral dinsdag woensdag 

en donderdag namiddag te komen. Dan is er door de mensen geoogst. 

 

• We hebben de buitenlandse weken afgesloten en gaan nu de laatste week 

in voor de vakantie. Er is een week geweest met Eritrees eten, Indonesisch 

en Syrisch. Zo mooi en lekker hoe dit klaargemaakt was voor onze 

bezoekers. Ook werd er over die landen verteld. Het bracht ons in gedachte 

en beleving naar verre oorden en zo brengt het ons ook in 

vakantiestemming. De week voor de vakantie gaan we nog heerlijk zomers 

genieten en gaan we zorgen voor heerlijke zomerse lekkernijen.  

 

• We gaan de folders vernieuwen en er komt een nieuwe website! Op 24 

september is er weer de plantjesmarkt van 10.30 tot 15.00 uur dus noteer 

deze datum alvast. Ook is dan de dagbestedingsruimte open voor 

informatie en om er eens rond te kijken.  

 

•  De ontmoetingsruimte is op vrijdagen ook te huur voor workshops, 

vergaderingen of een leuke activiteit. Informatie? Bel 06-26586880. 

 

 

We hebben vakantie van maandag 15 aug t/m 28 aug 2022. 

Dan hopen we er weer opgeladen en uitgerust voor iedereen te 

zijn. Doe het rustig aan met de warmte, drink goed en geniet 

van de mooie dingen hoe klein dan ook. 

We hopen dan iedereen weer gezond terug te zien. 


