
Dag vrienden van De Molenreke  
 

Het nieuwe jaar is al even gestart… en dit heeft enkele  

veranderingen met zich meegebracht.  

 

Zo is er een verandering binnen het personeelsteam door 

het pensioen van Katrien en is er een nieuwe  

gebruikersraad gelanceerd. 
 

Zoals de aandachtige lezer waarschijnlijk al heeft gemerkt, 

is er ook gesleuteld aan een nieuwe lay-out voor deze 

nieuwsbrief. Wij zijn alvast tevreden met het resultaat! 
 

Eén ding is wel hetzelfde gebleven, namelijk de inhoud van 

deze ‘gazet’. Hier kun je nog steeds de laatste nieuwtjes en 

laatste roddels van De Molenreke lezen. 
 

We wensen je alvast veel leesplezier! 
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De lente is begonnen en we konden genieten 
van de eerste zonnestralen op ons terras! 



 

 

Ann Dekijvere aan 

het woord: 

“ Katrien, ruim 44 

jaar geleden begon 

je te werken in  

Dominiek Savio. De 

eerste jaren was je 

vlinder in verschil-

lende leefgroepen 

en ook soms bus-

begeleidster. Na enkele jaren kreeg je een vaste 

plaats bij de kinderen in het ‘vierde paviljoen’. 

Ongetwijfeld was dat een fijne en toffe tijd. 

 

Toen je hoorde dat er in 1995 een nieuw woon-

project in Rumbeke kwam, was dit voor jou  

wellicht een nieuwe uitdaging om bij volwassenen 

te werken. Met vallen en opstaan hebben we van 

De Molenreke samen iets moois kunnen maken. 

Door jouw inzet vroeger tijdens de legendarische 

kerstmarkten van de Molenreke, kregen we de 

gelegenheid om ons volledig te integreren in 

Rumbeke. Je geloofde in de kracht van iedereen 

van ons. Je zei dikwijls: “Het leven is hard, maar 

kasseien zijn nog veel harder.” Je hielp ons  

samen verschillende hindernissen nemen.  

Katrien, hartelijk bedankt voor je jarenlange  

betrokkenheid en engagement! De bewoners en 

collega’s gaan je ongetwijfeld missen!”  

Katrien ging op 

pensioen, dus we 

mochten in de 

plaats Demi  

verwelkomen!  

Om Demi beter te 

leren kennen,  

stelde Els haar 

enkele vragen: 

 

Hoe kwam je bij De Molenreke terecht? 

“Ik zocht werk in de buurt van Roeselare en via 

Dominiek Savio leerde ik De Molenreke kennen.” 

“ Wat vind je van ons woonproject ?”  

Vroeger werkte ik altijd in leefgroepen, hier is het 

totaal anders. Iedereen leeft hier zo zelfstandig 

mogelijk maar met de nodige hulp... Dit vind ik 

een mooi evenwicht! 

Voel je jou hier goed? 

“ Ik heb mij van dag 1 goed gevoeld. In het begin 

was het wat onwennig, ik moest iedereen leren 

kennen. Maar ik werd goed ontvangen, zowel 

door de collega’s als door de bewoners.” 

Zie je jezelf hier nog werken binnen 10 jaar? 
“Tijdens de periode dat ik hier gewerkt heb is  
alles al goed verlopen. Ik heb het gevoel dat ik 
door iedereen aanvaard ben, dus je zal mij hier 
nog een hele tijd zien rondlopen. Jullie zijn zeker 
nog niet van mij af. ” 

 

Twee anciens: Katrien en Ann zijn er al van bij de 
start van De Molenreke 



 

 

Dinsdag 12 februari was het dikketruiendag! 

Uit Dominiek Savio kwam een oproep om zo  

massaal mogelijk met de fiets naar het werk te 

gaan.  

In De Molenreke zagen we dit als een leuke  

uitdaging. We motiveerden elkaar om op de fiets 

te springen en  we ‘smoetten onze kietjes’. Ook al 

was het een koude ochtend, dit hield ons  

helemaal niet tegen!  

Het “Molpeloton” (Molenreekse peloton ) fietste 

in totaal 134 kilometers bij elkaar!   

Zo hebben ook wij ons steentje bijgedragen voor 

een beter klimaat.  

#GOWITHTHEVELO 

Ook op andere dagen proberen we met z’n allen 

om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te 

gaan. We zijn allemaal overtuigd van de vele 

voordelen: we komen fris en monter toe op het 

werk, het is goed voor het milieu en voor onze 

portemonnee…. 

… En Sarah Vv en Elien maken er ondertussen 

ook de perfecte teambuilding van en genieten van 

de mooie zonsopgang.  

 

134 KM WOONWERK 

VERKEER OP  1 DAG: 

ELIEN: 49 KM 

ANN U: 29 KM 

MIET 18 KM 

ANN P: 13 KM 

ELKE: 12 KM 

LISA: 7 KM 

SARAH VH: 6 KM 



 

 

Begin maart was het week van de vrijwilliger.  
Omdat we in De Molenreke zo een fantastische 
vrijwilligers hebben, besloten we om een cadeautje 
te geven aan alle vrijwilligers voor hun trouwe  
inzet!  

We hebben een prachtige vrijwilligersequipe waar 
we erg blij mee zijn. Merci Ronny, Jean Pierre,  
Patrick, Sonja, Els, Gery, Mathieu, Martine en  
Vivian voor jullie enthousiasme en helpende  
handen!  
Sinds kort hebben we ook een nieuwe vrijwillig-
ster, namelijk Jeaninne. Welkom Jeaninne, we zijn 
blij dat je het vrijwilligersteam komt versterken! 

Jeaninne aan het woord: “Ik ben Jeannine Verlinde 
en ik ben moeder van 3 kinderen. Ik werk graag in 
de tuin en help graag andere mensen.  
 
Wegens gezondheidsproblemen kan ik niet meer 
gaan werken. Ik heb gans mijn leven gewerkt en 
het stilzitten kom ik maar niet gewoon. Ik wilde 
graag nog iets betekenen voor andere mensen. 
Daarom zocht ik naar vrijwilligerswerk. Ik begon in 
Sint-Henricus (rusthuis) waar ik de was ga  
uitdelen. Daar leerde ik Inez kennen en via haar 
vernam ik dat ik ook in De Molenreke  
vrijwilligerswerk kon doen.  
 
Nu ga ik elke vrijdag boodschappen doen met Inez 
en dat geeft mij een héél goed gevoel!” 

Op 6 februari werd De Molenreke alweer een jaartje 
ouder. Omdat de verjaardag van De Molenreke dit 
jaar op een woensdag viel en Bram telkens desserts 
maakt op woensdag, maakte hij een speciale  
verjaardagstaart. 

Een welverdiend cadeau voor alle vrijwilligers want 
we zijn zo blij met een vrijwilliger als zij :) 

Verse appel-crumble taarten met speciale decoratie 
voor ons 24-jarig bestaan! 

25 jaar is natuurlijk een speciale verjaardag, dus we 
kunnen dit niet zo maar voorbij laten gaan …  De 
Molenreke zou De Molenreke niet zijn als er geen 
feest wordt gevierd!  

Wat/waar/wanneer/hoe… is voor ons ook nog een 
groot vraagteken. Wie dus ideeën heeft om ons  
25-jarig bestaan te vieren, kan dit steeds laten  
weten aan Joost of Steven. 

 

25 jaar De 
Molenreke 

WAAR? 

WAT? 

WANNEER? 

HOE? Geef jullie 
ideeën maar 

door! 



 

 

Begin april was het zover ... de nieuwe  
gebruikersraad ging van start! David is nieuw en 
was voor de eerste keer toch wel een beetje  
zenuwachtig...  

In de eerste vergadering werden meteen enkele 
belangrijke thema’s besproken.  
Daarnaast werd er ook een rolverdeling gemaakt:  

 DAVID = VOORZITTER  
 DANITSJA = ONDERVOORZITTER  

MARTINE = KLACHTENCOMMISSIE  

Danitsja neemt voorlopig de taak van Jimmy over 
tijdens zijn afwezigheid. 

We wensen de nieuwe gebruikersraad veel  
succes de komende jaren! 

Brrr… Sneeuw… 
Het is gevaarlijk en 
gladdig, maar Andy 
en Elien probeer-
den het domein zo-
veel mogelijk veilig 
en ijsvrij te maken!  

 

Gelukkig zorgt 
sneeuw ook voor 
enkele mooie  
taferelen …  
Zo kwamen er 2 
ijsberen op bezoek.  

Zoals jullie ondertussen weten is er geen kaarting meer en  
hebben we gekeken voor een alternatief. 

We zijn uitgekomen bij een pannenkoekenverkoop met daaraan 
gekoppeld een pannenkoekennamiddag. Voor de personen die 
geen fan zijn van pannenkoeken, geen paniek… we zouden ook 

pannenkoekenplantjes verkopen.  

De pannenkoekennamiddag gaat door op  
zaterdag 14 september 2019 van 14u tot 18u. 

Hulp voor de dag zelf is zeker welkom. Wie een deeltaak/
verantwoordelijkheid op zich wil nemen mag zijn naam doorgeven 

aan Joost. 

 

HOU DUS ZEKER 14 SEPTEMBER VRIJ!!! 

 

Jimmy ligt al een tijdje in het ziekenhuis en we 
missen hem super hard!  
Jimmy, we duimen dat het snel terug beter gaat 
met jou… Dikke knuffel van ons allemaal! 



 

 

 

2 Vicky 

3 Bram 

6 Hendrik & Vivian 

8 Stephan 

11 Elodie  

13 Miet 

16 Inez 

23  Ann P 

1 DC gesloten: dag van de arbeid 

6 Dominiek Savio Feest 

7 Patricia 

8 Franky 

28 Verrassingsuitstap 

30 + 31 Dc gesloten: Hemelvaart + brugdag 

5 Ann Deb 

10 DC gesloten: pinkstermaandag 

20 BBQ 

24 Ann Dek 

28 Peter P & Jelle  

Het hele jaar door stond er een rospot in het 
dagcentrum waarin we ‘rostjes’ verzamelden 
voor Kom Op Tegen Kanker.  

We verzamelden in De  

Molenreke 1066 rostjes 
voor het goede doel.  
Samen leverden alle 
rostjes  24 euro op! 

Een klein bedrag, maar 
zeker een mooi gebaar 
voor het goede doel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert volgde afgelopen weken een cursus  
fotografie en zorgde zo voor enkele mooi  
portretfoto’s in het atelier... 
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