
Het is zover … 2020 is een feit!!  

Voor De Molenreke wordt dit alvast een bijzonder jaar.  

Op 6 februari mogen we 25 kaarsjes uitblazen. Het wordt een 

leuk feestjaar met toffe activiteiten in het vooruitzicht. 

 

Toch blikken we graag nog even terug op 2019. Ook toen  

beleefden we vele mooie momenten. Er was een leuk  

kerstfeestje en we hadden enkele geslaagde kerstmarkten. 

Een bijzonder moment was ook de inzet van externen voor De 

Molenreke. Zo werden twee acties georganiseerd in het kader 

van de warmste week, twee initiatieven waarvoor we erg  

dankbaar zijn.  

Anderzijds doen sommige molenrekenaars ook acties voor  

andere projecten, zo steunen Vicky & de Golem ‘Kudimba’.  

Een mooi voorbeeld dus van wederzijdse solidariteit! 
 

We hopen alvast dat 2020 even hartverwarmend mag zijn! 
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In 2019 startten Ann U & Ann P een creagroepje. Samen met 
Elodie, Kelly en Jens kunnen ze hun creativiteit kwijt in  
verschillende kunstwerken. Met deze prachtige tekening van 
Kelly willen we iedereen alvast een prachtig 2020 wensen! 

Transport Herve 



 

 

Zaterdag 23 november organiseerden de ex-koks 

van chiro Jomego uit Roeselare een actie voor de 

warmste week.  

 

Ze verkochten pompoensoep t.v.v. De Molenreke, 

een actie waar we erg blij mee waren!! 

DE ‘WARMSTE KOKJES’ VERKOCHTEN OP DE 

GODELIEVE PAROCHIE MAAR LIEFST 420 LITER 

SOEP, WAT GOED WAS VOOR EEN MOOIE  

OPBRENGST VAN ONGEVEER 1600 EURO.  

 
We gaan het geld alvast goed spenderen.  

Met de opbrengst gaan we een tablet kopen met  

aangepaste apps voor mensen met een  

beperking.  

Sociale media is nu eenmaal onmisbaar in deze 

tijd, dus vinden we het belangrijk dat we onze  

bewoners en deelnemers hierin voldoende  

kunnen ondersteunen.  

Aan de hand van een nieuwe tablet kunnen we dit 

realiseren.  

Alvast een dikke merci aan de warmste kokjes 

(onder leiding van Ann P), voor hun warme en 

lekkere actie! 

 

 

Afgelopen zomer moesten we afscheid nemen 

van Jimmy. Dit raakte niet alleen ons, maar ook 

de collega’s van Johny, de vader van Jimmy. Het 

greep hen zo aan het hart dat ook zij besloten om 

actie te ondernemen.   

Johny werkt bij Herve, een transportbedrijf in  

Zulte. Ze organiseerden een pannenkoeken-

verkoop en de directie besloot om de opbrengst 

nadien te verdubbelen. De opbrengst van hun 

actie werd verdeeld over 2 goeie doelen, namelijk 

‘vzw De brugge’ en ‘De Molenreke’. 

HERVE VERKOCHT HEEL WAT  

PANNNENKOEKEN EN KON HIERMEE 1750  

EURO SCHENKEN AAN DE MOLENREKE. 

 
Ook dit geld gaan we goed spenderen. Aangezien 

Jimmy lid was van het MOWI team en hij oog had 

voor orde en netheid, willen we met het geld de  

inkomhal en ons winkeltje eens opfrissen.  

Zo zal Jimmy symbolisch voor altijd in het  

winkeltje aanwezig zijn… 

 

Dikke merci aan Herve voor de fantastische actie.  

Toen we de cheque gingen ophalen voelden we 

alvast met hoeveel overgave de actie werd  

georganiseerd. We appreciëren hun warme inzet 

enorm, een welgemeende dankjewel! 



 

 

Groep Gidts wil kansen creëren met en voor 
mensen en dit ook buiten onze organisatie.  
Zoals iedereen al weet (of zou moeten weten) 
staat de Golem symbool voor internationale 
solidariteit. Het Golemfonds besliste in 2019 
om het project van Vicky, namelijk ‘Kudimba’ te 
steunen.  

Vicky legt uit wat de steun betekent voor haar 
project:  
 
“Kudimba vzw is een educatief centrum voor 
kinderen en jongeren met een handicap in een 
klein vissersdorp aan de oevers van het meer 
van Malawi in Afrika. 

Naast educatieve activiteiten wil de organisatie 
ook zinvolle dagbesteding bieden aan  
kwetsbare  jong-volwassenen, een soort  
beschutte werkplaats zeg maar.  
 
In september 2019 kwam het goede nieuws dat 
Kudimba geselecteerd was door de Golem van 
Groep Gidts als project in het Zuiden, een groot 
moment voor onze kleine vereniging.  
 
Deze samenwerking betekent niet alleen een 
belangrijke financiële ondersteuning van drie 
jaar om onze activiteiten verder uit te bouwen,  
we krijgen ook de mogelijkheid om de  
expertise van Gidts te delen en hopelijk toe te 
passen in onze dagactiviteiten in Malawi. 
 
Het enthousiaste Kudimba team heeft  
ondertussen al enkele keren rond de tafel  
gezeten met het Golem team. We hebben al 
heel wat creatieve mogelijkheden besproken, 
al enkele experimenten op kleine schaal  
uitgeprobeerd in Malawi en stilletjes aan  
beginnen de ideeën wat vorm te krijgen.  
 
Het zal nog heel wat tijd in beslag nemen om 
onze proefprojecten zinvol, praktisch en  
realiseerbaar uit te voeren en net daarom is 
het voor Kudimba een geweldige kans om deze 
ruimte - zowel financieel als in tijd- te krijgen 
van Golem.” 



 

 

“Op vrijdag 13 december hadden we ons kerstfeestje. Het was deze keer wel op een andere locatie. Om 9u30u 
vertrokken we met de bus naar ‘Lokaal’, dit is een markt op vrijdagnamiddag in een kerk van Roeselare.  
Eerst was er bezinning, daarna was er aperitief waar je kon kiezen tussen appelsap, fruitsap en nog  
andere soorten fruitsap. Na de aperitief was er een soort quiche met spek en prei of zalm en spinazie en het 
derde weet ik niet meer maar je kon kiezen tussen 3 soorten. Er waren ook nog groenten: tomaten, wortelen 
en rode biet met als drank fruitsap, appelsap of water.  
Nadien was er ruim de tijd voor een babbeltje en rond 14u kwam de opa van Steven accordeon spelen. Dan was 
er nog een nagerecht dat je zelf kon kiezen op markt met een tas koffie en om 15u45 was het gedaan.” 



 

 

Een nieuw jaar betekent ook dat we enkele  

personeelsleden in de bloemetjes mogen  

zetten…. Proficiat Conny met je 30 jaren dienst en 

Elke met je 20 jaar dienst in Dominiek Savio. 
 

We doorbladerden met veel plezier nog eens  

enkele oude albums om te zien hoe jullie er  

uitzagen bij jullie aankomst in De Molenreke. ☺ 

 

Patrick, één van onze vrijwilligers, kwam enkele 

maanden geleden met een voorstel. Patrick is ook 

vrijwilliger in een klas en geeft daar technologieles. 

Hij doet dit aan de hand van het programmeren van 

lego auto’s met een iPad. Hij had het idee om de 

technieken die hij leert in de klas ook toe te  

passen in De Molenreke.  

 

We waren snel overtuigd van de voordelen: de fijne 

motoriek wordt getraind, er wordt geleerd om met 

een iPad te werken en we trainen ons geheugen… 

En dit allemaal op een leuke en interactieve  

manier. 

Patrick : “Wedo 2.0 is nu het nieuwe speeltje van De 
Molenreke. Met deze doos vol legoblokjes kunnen 
we allerlei autootjes bouwen.  
Naast het in elkaar steken van de auto kunnen we 
die ook via de iPad of laptop laten rijden. We  
moeten handig zijn om ze te bouwen maar we  
moeten ook ons verstand gebruiken.  
Aan de hand van het programma op de iPad zeggen 
wij, de molenrekenaars, wat de auto moet doen. Hij 
kan niet alleen vooruit of achteruit rijden, maar kan 
ook zien of iets in de weg staat.  
Wij programmeren de auto van de toekomst. ☺ “ 
 
Wie hierover meer info wil of z’n rijkunsten eens wil  
testen, is welkom bij de legoclub op maandag van 
10u tot 11u. Patrick probeert alvast om van  
iedereen een echte ingenieur te maken…. 

Patrick en Marnik zijn bezig met de auto van de 

toekomst te ontwerpen, hopelijk ééntje die niet kan 

botsen... 

De mama en papa van Sabine werden onverwacht 

in de bloemetjes gezet door hun familie.  

"Omdat ze het zo hard verdienen. Omdat we als 

familie willen laten weten dat we er voor hen zijn." 

“Ze doen alles, letterlijk alles, voor hun dochter 

en de rest van 

onze familie.  

Ondanks alle  

tegenslagen. Dat 

verdient echt een 

bloemetje." 

 

Op een rustige maandag in de kerstvakantie  

verwende chef Miet de aanwezigen met heerlijke 

teppanyaki. Het werd een gezellige namiddag! 
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28 Dries 
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31 Mieke 

3 Stef 

5 Annelies 

6 DE MOLENREKE 25 JAAR 

7 Studiedag, DC gesloten!  

9 Isabelle en Erna 

12 Gerda 

20 Martine (vrijwilligster) 

21 Patsy 

27 Ilse F. 
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16 Marnik 

21 Barbara 

23 Jean Pierre en Jeaninne 
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28 Elien 

Wanneer iedereen al lang terug aan het 

werk was, profiteerden Franky en  

Danitsja ervan om nog eens op reis te 

gaan in het najaar.  

Ze zochten het gevaar op in Malta… ☺  

▪ 13/12/2019 - Overlijden van Elza  

Desnouck, oma van Jelle 

Op 6 december maakte Sinterklaas een 

tussenstop in De Molenreke om  een  

bezoekje te brengen op de bewoners-

vergadering.  


