
De herfst is aangebroken, de zomer is 

voorbij…. Één ding is zeker, we hebben  

allemaal volop van de afgelopen periode 

genoten. Dit kan alvast afgeleid worden uit 

de vele leuke foto’s die we binnenkregen 

van cliënten en bewoners van verschillende 

uitstapjes…. Geniet in deze nieuwsbrief 

mee van deze vele leuke momenten. 

 

Daarnaast kunnen jullie in deze nieuws-

brief ook kennismaken met enkele nieuwe 

gezichten van De Molenreke en de  

laatste nieuwtjes. 

 

Veel lees en kijk plezier! 
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Sindskort zijn er enkele veranderingen bij het  

personeel. Annelore en Sofie zijn in zwangerschaps-

verlof en worden vervangen door Charlotte en  

Stephanie.  Daarnaast verminderde Ann U in uren en 

Eline neemt haar uren over.  

Iedereen stelt zich alvast graag even voor… 
 

“Ik ben Charlotte, 30 jaar en 

woon samen met mijn man 

in Oostkamp. We hebben 

samen een dochter, Louise, 

van bijna een jaar. In mijn 

vrije tijd vind ik het leuk om 

in de natuur te wandelen 

met onze hond Odo.  

Ik volg 1 uur dansles in de week waar ik me volledig 

kan uitleven. Als ik de tijd vind, hou ik ervan om een 

lekkere taart te bakken en mensen hiervan te laten 

genieten. Daarnaast kan ik er ook zelf van genieten 

om eens lekker te gaan eten.  

In de Molenreke ben ik deeltijds aan de slag als 

woonbegeleider maar ook deeltijds als orthoagoog. Ik 

kijk er naar uit iedereen te leren kennen. 

‘Honesty is the best policy’ is een quote die goed bij 

mij past. In alles, werk of privé, vind ik eerlijkheid 

heel belangrijk en geeft dit blijk van respect voor  

elkaar.”  

“Hallo, ik ben Eline, 24 jaar en ik ben sinds augustus 

gestart als ergo in het dagcentrum van De  

Molenreke. Je kan mij hier elke week vinden op  

donderdag en vrijdagnamiddag. De rest van de week 

werk ik in het dagcentrum in Gits.  
 

Mijn hobby’s zijn: reizen, 

lezen, creatief bezig zijn 

en verbouwen in ons huis-

je (al is dat laatste niet 

mijn favoriete hobby  ). 

Spreek mij gerust aan als 

je een vraag hebt, of  

gewoon zin hebt in een 

babbeltje.” 

Er zijn enkele nieuwe gezichten in De Molenreke, 

maar jammer genoeg is er ook ééntje verdwenen. 

Deborah werkte een eindje als woonbegeleidster, 

maar gaat sinds september werken in de  

Lysterbesse in Dominiek Savio. 

 

Merci Deborah voor je steeds luisterend oor, je 

creatieve ideeën bij het  

organiseren van feestjes, 

je inzet voor de  

vrijetijdsmap,…  

 

We gaan je missen  

maar wensen je veel  

succes met je nieuwe 

uitdaging!!! 

 

“Ik ben Stephanie  

Ver Eecke, 33 jaar en ik 

woon ook in Rumbeke 

net als jullie.  

In juni studeerde ik af 

als opvoedster en dit is 

ook de functie die ik hier 

uitvoer. Ik vervang Sofie 

die nu in zwangerschapsverlof is. 

 

Mijn lievelingseten zijn frietjes van de frituur, al 

probeer ik wel gezond te eten. 

In mijn vrije tijd ga ik elke week zwemmen en doe 

ik aan yoga. Deze zomer ben ik gestart met  

skeeleren maar dit lukt nog niet zo goed. 

Ik hou ook van boeken lezen en wandelingen of 

fietstochten. 

Mijn vrienden hebben ook een belangrijke plaats in 
mijn leven waar ik graag eens mee op stap ga. 

Wanneer je mij tegenkomt in de gangen mag je me 
altijd aanspreken!’ 
Onder het motto: ‘Ne goeindag kost geen geld!’ ”  



 

 

Op een mooie zonnige dag 

ging Jean Pierre  

samen met Luc en David 

afkoeling zoeken in  

Zeebrugge. Dankzij de  

organisatie ‘zon-zee-

zorgeloos’ geraakten Luc 

en David tot op het strand.  
 

Jean Pierre organiseerde 

deze mooie dag voor Luc 

en David. Wat hebben we 

in De Molenreke geluk 

met zo een top vrijwilliger!  

“Hulpmiddelen zijn voor 

mensen met een handicap 

van onschatbare waarde. 

Al jarenlang rijd ik met 

een driewielerfiets. Het 

werd tijd  voor een nieuwe 

fiets, maar dit keer een 

elektrische fiets. 

In maart gingen we eerst ons licht opsteken in ‘Goed’. 

De Easy Reader was één van de modellen en deze 

voelde bij het proefritje zeer goed aan. Ik kon de  

demofiets een week uitproberen. Het was een  

openbaring en ook spannend om voor het eerste 

elektrisch te fietsen. Het voelde zeer goed aan, maar 

ik had enkele bedenkingen bij de service van Goed. 

Daarom besloot ik eerst in mei naar de Reva beurs te 

gaan. Daar stond de firma ‘Van Raam’. We namen op 

de beurs contact met Stijn Depraetere - versterker 

binnen ‘Vigo’. Begin juni probeerde ik nogmaals de 

Easy Reader. Stijn stelde hem helemaal in naar mijn 

houding, waardoor ik geen last had van rugpijn. 

Tijdens deze testweek ging ik ook een fietstocht doen 

met mijn vriendin Marjolein. Haar advies was voor mij 

enorm belangrijk naar zit- en rijhouding toe. We 

fietsten samen tot in Gi(d)ts. Ze vond dat het een  

goede aankoop zou zijn. 

Op 7 juni kwam Stijn de demofiets ophalen en ik  

besloot tot aankoop over te gaan. Op 14 juli werd de 

fiets geleverd, een spannend en belangrijk moment.  

Gerda, was gekomen met haar fiets en we maakten 

een rit. We reden naar de palliatieve eenheid te 

Roeselare waar Conny verbleef. Het was zeer  

aangenaam haar terug te zien en bij te praten.  

Ik vertelde van mijn aankoop en ze was benieuwd 

deze te zien. 

Mijn nieuwe elektrische fiets zou ik niet meer  
kunnen en willen missen.  
Bedankt aan iedereen die mij bij deze aankoop heeft 
gesteund. ” 

Ann 

Dominique:  

“17 Augustus 2022… Das 

de datum met de grootste 

verjaardag van allemaal! 

Ten eerste omdat ik 50 

werd en Ann U 60, ten 

tweede omdat ik meege-

weest ben met Ann U met 

de cabrio en ten derde 

ben ik dan ook met de 

oldtimer ‘Geite’ van Patrick zijn gebuur meegeweest.  

 

Die geite was ongeveer 35 jaar oud, ongeveer he…  

We hebben een schoon toerke gereden in Kachtem en 

op ne parking champagne gedronken. Daarna were 

met de oldtimer naar Molenreke voor een goe dessert.  

Dat was nu ne ekeer ne toffen dag. We hebben leute 

gehad, veel te veel leute!!! 

Onze dag van ik en AnnU was de dag van ons leven. Op 

en top... 2 duimen, euu nee, 4 duimen omhoog! 

Dat was een verrassing van onze goeie vrijwilliger  

Patrick. Wij wisten dat niet. We wisten van niks tot de 

verrassing, maar echt totaal niks! t was zalig!” 



 

 

Net voor corona toesloeg, was er in De Molenreke feest want we bestonden toen 25 jaar. Bij deze  

gelegenheid hoorden ook cadeautjes. Naast een gepersonaliseerde water”pulle” kreeg iedereen ook een 

bon. Met deze bon kon iedereen een leuk uitstapje met de IB doen ter waarde van 10 euro.  

Wanneer de corona terug ging liggen, werden de bons goed gespendeerd… Het deed extra veel deugd om 

na zo een lange periode terug eens op stap te kunnen. Geniet alvast mee van de vele leuke IB-momenten... 

Elodie wist snel wat ze wou…. Eens lekker gaan eten natuurlijk! 
Samen met Ann genoot ze  van een lekker etentje in de mokkabar 

Bram en Elien ontbeten lekker samen in de pastorie. Na-
tuurlijk geen ontbijt zonder cava en versgeperst fruitsap  

Dries ging samen met Elke een ooooooverheerlijke dame blache eten in de Puritas. Toen Dries enthousiast vertelde over z’n uitstap, was 
David snel overtuigd dat hij hetzelfde wou! Elke ging met plezier nog eens terug (en genoot ondertussen zelf van een lekker rosétje)  

Anja nam Lisa mee naar de  
Mango voor een gezellig etentje. 

Jelle gaat graag op zwier, dus nam hij Elien mee naar enkele optredens op de Batjes in Roeselare. 
Ze dronken een goeie aperitief (meer dan één eigenlijk…) en Jelle kon op de foto met Belle Perez! 



 

 

Luc verblijft al een tijdje in het rusthuis en sommige waren benieuwd naar zijn nieuwe stek! Daarom trok Ann P met  Marnik, Inez en Ilse naar 
het rusthuis in Ingelmunster. Iedereen werd verwend met een lekker dessertbuffet!  
Zou het een toffe koffieklets geweest zijn? De brede glimlach op ieders gezicht spreken voor zich…. 

Jens en Peter wisten 
snel dat ze met Elien 
naar de bowling 
wilden. Door de 
corona was dit van 
beiden lang geleden. 
Peter kroonde zich 
tot kampioen, Jens 
behaalde zilver, 
Elien stond ook nog 
net op het podium.  

Isabelle ging met Ann U een lekkere pannenkoek 
eten, ze nam ook haar vriendin Martine mee. 

Stephan en Elke gingen lekker uiteten in ’t Motje. Stephan was jarig, dus een leuk 
extraatje om eerst te klinken met een goeie aperitief! 

Gianni en Saskia wilden samen met hun IB Elien op stap. Ze genoten van een 
lekker pannenkoek/lekker verwenbordje met koffie. 

Ook Franky en Sarah gingen voor een lekkere dame 
blanche op een zomerse dag 



 

 

Ken en Dominique vroegen Ann P mee om een dessertje te eten in brasserie ‘Sublime’. Blijkbaar zijn de ijsjes er subliem lekker! 

Kelly vroeg haar vriend en haar IB Elke mee 
naar de bowling. Dit was een mooi afscheid 
voor Joost (ook ex IB van Elke) die verhuisde 
naar de Notelaar. 

‘t is weer voorbij die mooie zomer! Er werden veel leuke uitstapjes gedaan. Geniet alvast mee van enkele 

leuke doorgestuurde foto’s... 

Martine en Deborah genoten van een 
terrasje in de Mango. 

ELODIE ging terug mee met de jumborun DANITSJA genoot van een zalige fanreis in Turkije met haar idolen Christoff en Lindsey 



 

 

Een leuk daguitstapje voor MARTINE naar 
Nieuwpoort 

21 juli reden de renners de col d’ Aubisque op, ILSE verkende op voorhand deze rit (op de achtergrond de gele, groen en bolletjes 

fiets) Na de afdaling zijn ze via Lourdes (foto 2) terug gekeerd naar het verblijf waar Ilse volop genoot van het mooie terras.   

JOOST: “En of het warm was in 
La Rochelle…. Een lekker ijsje 
om af te koelen.” 

Twee hoogtepunten voor STEPHAN deze zomer:  De night of the proms in Kolksijde met Metejoor 
en de aankoop van zijn ondertussen 5de shopper! 

KELLY, SASKIA en GIANNI genoten samen van een 
weekje aan zee in ‘Ter Duinen’. Kelly vond haar  
eerste reis zonder ouders alvast geslaagd! 

ELKE: zalig genieten van la douce France…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 augustus is Titus geboren, zoontje van 

Annelore. We wensen Annelore en haar  

gezinnetje samen een mooie toekomst! 

In de vakantie nodigde Ilse enkele mensen 

van het dagcentrum uit voor een koffietje (en 

bijhorend taartje ). Het was een gezellige 

namiddag! 

 

3 David B 

24  Charlotte 

28 Conny 

31 DC gesloten - brugdag 

1 DC gesloten (Allerheiligen) 

5 Patrick (vrijwilliger) 

11  Dc gesloten: wapenstilstand 

14 Andy 

1 Maika 

3 Shkurta 

11 Bert 

21 Philip Vanneste 

24 
Els  
DC dicht tem 4/01 

29 Elke 

Net voor het versturen van deze nieuwsbrief, vernamen we het droevige 

nieuws dat Conny overleden is. Een zware dobber voor De Molenreke. We 

moeten nu afscheid nemen van een lieve woonbegeleidster en een warme & 

zorgzame collega. In de volgende nieuwsbrief halen we zeker nog enkele  

herinneringen naar boven, maar één ding staat vast… ze blijft voor eeuwig in 

ons hart en we gaan haar ontzettend hard missen! - Rust zacht lieve Conny X - 


