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Nieuwsbrief Herfst/Winter 2022 

Hallo allen,  

Het is November/December en wat hebben we kunnen genieten van een warm 

zomer en nog is het heerlijk voor de tijd van het jaar. Maar of het goed is voor 

de natuur…? 

Wij hebben met z’n allen erg genoten van de prachtige tuin. De bossen 

bloemen die geplukt zijn, het uitzicht waar we met z’n allen volop van konden 

genieten op een van de vele terrasjes die er op De Mollenhof zijn. Maar niet te 

vergeten alle egels, vogels, kikkers, salamanders, vissen, vlinders………zo mooi 

dat deze dieren het ook op De Mollenhof goed toeven vinden. 

Het is dan ook op zijn plaats 

om een aantal mensen te 

bedanken. Voor het  

aanleggen van borders en het 

onderhouden daarvan, de 

moestuin (voor de heerlijke 

verse groenten voor de 

lunch). Plukken van fruit, 

zaden winnen voor het 

volgend jaar, snoeiwerkzaamheden, onkruid wieden,……..zo veel werk!! Dus… 

Martien en Arie, Henk (die trouw iedere week het gras maait), Odilia, Erik en 

Claire met onze bezoekers, Jetske(nu ziek en we wensen haar heel veel 

beterschap toe en een goed herstel), Antoine, Paul, Jan B. heel veel dank. 

Steeds weer zien we het met z’n allen weer mooier worden.  
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Ook Jan L. die van niets iets kan maken, alles mooier wil maken en er hoeft 

maar iets kapot te zijn en hij maakt het wel of heeft een oplossing. Maar ook 

veel met hout kan doen. 

Zaterdag 24 september was er weer de 

plantjesmarkt. Er waren leuke kramen, 

enthousiaste kraamhouders, genoeg 

vrijwilligers om er een succesvolle dag 

van te maken. Ook geweldig hoeveel 

heerlijke taarten, cakes etc. gebakken 

werd. Ook veel dank aan al die mensen 

die hieraan mee hebben geholpen.  

Ondanks het regenachtige weer 

mochten we toch tevreden zijn. Veel 

mensen kwamen gericht voor de 

aankoop van planten maar ook familie 

van de trouwe bezoekers aan de 

dagbesteding kwamen langs en ook wat 

belangstellenden kwamen voor 

informatie en sfeer proeven. 

Het was alleen wel zuur toen we de volgende dag wakker werden met een 

stralende zon. Dat had net een dag eerder moeten zijn. Maar goed… je kunt 

niet alles hebben. 

We hebben veel ondernomen. Ik zal er een korte opsomming van geven: 

Bijeenkomst gehad met het team en 

stichtingsbestuur. Heerlijk samen gegeten. We 

hebben een bijeenkomst gehad van de Casemanagers 

uit Empe, Voorst en Zutphen die erg enthousiast 

waren over De Mollenhof. Ik hoop op een fijne 

samenwerking. We hebben een bijscholing gehad 

vanuit het Geheugensteunpunt voor onze vrijwilligers 

die erg waardevol was. Ook is de buitengroep met 

een klein groepje gaan pannenkoeken eten. Er 

worden volop leuke activiteiten aangeboden om te 

doen voor onze bezoekers.  

We hebben stilgestaan bij de dag van de Mantelzorgers en de dag van de 

vrijwilligers. De mantelzorgers en de vrijwilligers zijn van zo’n grote onmisbare 

waarden!! Daar mag bij stilgestaan worden. Dat verdienen ze! 
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We zijn gelukkig na 9 jaar begonnen met het dak van de boerderij. Er is een 

nieuwe rieten kap aan de zuidkant opgekomen, ook nokvorsten en het 

pannendakje eronder zijn vernieuwd en geïsoleerd, is het platte dak aangepast 

en zijn er 4 dakramen gekomen. De gebinten zijn nagelopen en hier en daar 

opnieuw ondersteund of vervangen. Houtworm wordt nog aangepakt en in 

Januari beginnen we met de verbouwing van het voorhuis. Die willen wij gaan 

inzetten voor respijtzorg. Dus mooie nieuwe plannen. 

We willen duurzaam bezig zijn en ook omdat de energiekosten de pan uitrijzen 

hebben we zonnepanelen en airco’s (voor verwarmen) geplaatst om zo gas 

voor verwarming uit te kunnen sparen. Met z’n allen gaan we proberen hierop 

te letten.  

Het is altijd belangrijk om reflectie te krijgen of we het als team/organisatie 

goed doen, wat er beter kan en wat er mogelijk anders zou kunnen. We hebben 

dan ook een tevredenheid enquête aan iedereen mee gegeven. Een voor de 

bezoekers en een voor de mantelzorgers. Eind december gaan we alles in kaart 

brengen en we zullen de resultaten terugkoppelen. Iedereen die hieraan 

meegewerkt hebben, hartelijk dank hiervoor! 

We zijn erg blij met een paar nieuwe vrijwilligers. Paul 

Kleingeld uit Zutphen komt onze buitenploeg versterken 

waar we erg blij mee zijn. Paul komt vanaf oktober op de 

donderdagen en helpt deels met begeleiding en deels 

lekker zelf bezig in de tuin. Ook Cobi Venema is vanaf 

september bij ons. Erg creatief, geduldig en fijn om haar 

iedere dinsdagochtend in de ontmoeting bezig te zien. Zo 

ook haar man Pieter die het fijn vind om, als het mooi weer 

is, te gaan fietsen op de duo fiets met een bezoeker. 

Monique komt op de woensdagmiddag een paar uur. Ze 

heeft het erg naar haar zin en voelt zich al aardig thuis. 
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Mededelingen: 

• Voor de kerstdagen gaan we weer een gezellige 

kerstbrunch organiseren voor onze bezoekers. 

Uitnodiging volgt nog. 

• De Mollenhof is gesloten van 24 dec. t/m 1 

januari. Maandag 2 januari zijn we er weer en gaan 

er met z’n allen weer een mooi jaar van maken. 

• Onze stagiaire Julia gaat vanaf vrijdag 6 Januari 

een koffieochtend organiseren. Iedereen die wil is 

welkom. Er zal koffie/thee en wat lekkers zijn. Een 

mooie start in het nieuwe jaar. Deze koffieochtend 

zal op de oneven weken plaatsvinden. 

• Er is weer een plantjesmarkt op zaterdag 13 

Mei. Noteer deze datum vast in de agenda. Belooft 

weer een leuke markt te worden. 

• Omdat we het 5 jarig bestaan van de stichting niet hebben kunnen 

vieren, gaan we het 7,5 jubileum vieren op 8 juli. De voorbereidingen 

zijn al in volle gang. Noteer ook deze datum maar alvast in jullie agenda. 

• De dagbesteding heeft weer een 

open dag op zaterdag 13 mei tijdens de 

plantjesmarkt. Dan kunnen 

belangstellenden langs komen voor 

informatie en sfeer te proeven. Of de 

bezoekers met familie langs komen.  

 

Verder wil ik namens het hele team iedereen fijne kerstdagen 

toewensen! Natuurlijk zijn er ook mensen die tegen die 

dagen opkijken of alleen zijn. Laten we deze mensen niet 

vergeten en misschien door een klein gebaar ze te helpen om 

deze dagen wat lichter voor ze te maken. En dan op naar het 

jaar 2023! Laten we hopen dat het een jaar van dankbaarheid 

gaat worden. Kijken wat we WEL allemaal hebben en wat 

goed gaat! Een jaar van verdraagzaamheid, gezondheid, 

Aandacht met Zorg voor jezelf en naasten.  

 

Warme vriendelijke groet namens het hele team! 


