
Handen wassen, ontsmetten, afstand houden, in de bubbel 

blijven, mondmasker op,… we worden het stilletjes aan  

gewoon.  

Leuk zijn de vele maatregelen niet, maar toch doen we 

allen ons best om ze zo goed mogelijk op te volgen zodat 

we het coronavirus buiten De Molenreke kunnen houden. 

 

Door het virus verliep de vakantie anders dan gepland, 

maar toch hebben we er allemaal het beste van proberen 

te maken. In deze nieuwsbrief laten we jullie alvast mee 

genieten van enkele leuke gebeurtenissen afgelopen  

zomer. Deze lichtpuntjes geven ons goeie moed om het 

virus en de winter tegemoet te gaan.   

 

Samen staan we sterk en samen gaan we er voor. 

 

Veel leesplezier en hou jullie goed allemaal! 
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Op 31 juli moesten we 

afscheid nemen van 

Erna.  

Ze  was een positieve 

en goedgezinde vrouw. 

Als je haar vroeg hoe 

het ging, antwoordde 

ze altijd goed en ze 

stak haar duim  

omhoog. Soms kon ze grappig uit de hoek komen, 

met een kwinkslag deed ze je lachen. 

Ze deed talrijke kleine dingen in ‘De Molenreke’, de 

koffietassen klaar zetten ’s morgens en de keuken-

handdoeken plooien.  

Van bloemen en planten hield ze echt en ze was 

graag op haar manier zelfstandig bezig in haar  

studio. Ze genoot ook telkens van haar sigaretjes. 

In haar studio genoot ze van de rust, alsook van de 

vele bezoekjes van haar vriendinnen en familie.  

 

Het gaat je goed Erna, we gaan je missen in  

studio 6!  

De zomer verliep anders dan andere jaren.  

We gingen minder op reis maar er werden wel 

enkele leuke uitstapjes gedaan in eigen land: 

 

- Zo gingen DRIES EN ANJA beiden naar de  

Gavers in Harelbeke. En het toeval wil dat ze  

elkaar daar na een lange tijd terug zagen!  

- LUC EN DAVID gingen samen  met Jean Pierre 

eens naar Zeebrugge. Volgens Jean Pierre is 

Zeebrugge een aanrader voor rolstoelgebruikers: 

goed toegankelijk en een rustige dijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En jonkvrouwen MARTINE EN KELLY gingen elk 

afzonderlijk een toerke wandelen op hun kasteel-

domein in Rumbeke.  

  

In De Molenreke zijn 

twee aparte bubbels. 

De bewoners en de 

deelnemers van de 

dagbesteding mogen 

fysiek niet met elkaar  

in contact komen.  

Omdat ze elkaar toch 

wel missen, besloten 

Inez, Elodie en Peter 

om “op bezoek te gaan” 

bij de bewoners.  

Via het raam, op veilige afstand, konden ze zo toch 

een babbeltje doen. 



 

 

Door de vele maatregelen vielen al veel leuke 

activiteiten weg: geen grote BBQ met iedereen, 

geen verrassingsuitstap en geen feestjes meer. 

Ondanks alles proberen we er toch ’t beste van te 

maken … we moeten leren genieten van de kleine 

dingen ondanks de corona!  

Onder dit motto verwenden we iedereen.  

De deelnemers kregen voor het verlof een goeie 

aperitief voor het vele werk dat ze geleverd  

hebben.  

Ook de bewoners soigneerden we op de dag van 

de proloog met een heerlijk menuutje: mossels 

of biefstuk met lekkere frietjes.  

Allemaal kleine, maar fijne verwennerijtjes! 



 

 

Op 6 februari kreeg iedereen een ‘pulle’ voor het 25-jarig bestaan van De Molenreke. In de vorige  

nieuwsbrief deden we een oproep om leuke (vakantie)foto’s te maken met de ‘pulle’. Geniet hieronder 

alvast mee van de vele leuke foto’s. 

Anja: “Van een zoektocht krijg je 
dorst.” 

Dries: “Mèn dust!” We hebben tijdens de lockdown, en nu met de versoepeling, al veel gefietst en fietszoektochten gedaan. Één  groot  
probleem was dat er nog maar weinig terrasjes open waren. Gelukkig hebben we altijd onze fles water mee. Maar ook gelukkig dat er nu al 
wel terrasjes open zijn, ter afwisseling ;-)  

Johan: “Na de inspanning een 
slokje water uit onze fles die 
we allen ontvangen hebben 
voor 25 jaar De Molenreke”  

Stephan: “Een beetje verfrissing 
doet deugd na een ritje met m’n 
scooter.” 

Kelly: “Genieten van een week-
je op reis in Nederland.” 

Ann P: Onderweg in La Douce France... Ilse genoot van de vele verschillende daguitstapjes met haar ouders! 



 

 

Elien: “Met de ‘pulle’ in de hand 
doorheen het hele land!” 

Miet: “leute maken in eigen tuin!” 

Vicky: “Genieten van de zonnige zomerse  
dagen aan tzèètje!” 

Martine: Genieten van een terrasje 
in eigen tuin met m’n fles. 

Dominique: “Met m’n traktaatje 
voor mijn 48ste verjaardag oléé!” 

Ann U: “Net voor de lockdown 
nog zorgeloos kunnen reizen 
door Marseille…” 

Ann D: “Een tussenstopje maken 
met m’n mama en m’n fles.” Ken: “Samen met mijn lieve, 

maar soms wilde hond Camel”  

Franky en Danitsja: “Onze pulle hadden we niet mee, maar toch konden we een paar 
dagen genieten aan de zee met z’n twee.” 

Andy: met de flesse aan’t  
zwembad.  



 

 

 

▪ 16|08|2020 - Overlijden Eric Vlaminck, ex  

vrijwilliger in De Molenreke en huisbewaarder van 

Dominiek Savio 

▪ 24|08|2020 - Overlijden Marc Vanhoorne, vader van 

Isabelle, deelneemster dagbesteding 

Op 1/08  

trouwden  

Sofie 

(opvoedster) 

en Gill.  

Proficiat aan 

het stralende 

koppel en we 

wensen jullie samen een mooie toekomst!  

31 augustus is 

Tuur geboren, 

zoontje van 

Lisa 

(opvoedster)

en Shanon. 

Proficiat aan 

de trotse  

mama’s! 
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Vanaf september logeert Elodie terug in de 

Barriere. Omdat ze iedereen in  De  

Molenreke zou missen, trakteerde ze op 

haar laatste werkdag met een goeien  

aperitief!  


