
In De Molenreke wordt er veel gewerkt, maar we  

ontspannen ook graag. Onder het motto “de boog kan niet 

altijd gespannen staan”, organiseerden we de voorbije  

periode enkele feestjes. Er was het Dominiek Savio feest, 

een buurtfeest, een uitstap naar Roeselare en onze  

jaarlijkse barbecue. 

 

Jammer genoeg was het de afgelopen 3 maanden niet  

allemaal één groot feest. We werden begin juli  

geconfronteerd met een groot verlies. We moesten  

afscheid nemen van Jimmy, deelnemer van ons  

dagcentrum.  

 

Het is met andere woorden een nieuwsbrief vol emoties, 

van vreugde en blijdschap tot  groot verdriet. 

 

We wensen jullie alvast veel leesplezier! 
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De collega’s zijn altijd in voor een feestje!! 



 

 

 

Hey Rik !  

Welkom in De 

Molenreke!  

Je bent hier 

nu al even 

maar we  

weten graag 

nog wat meer 

over u… 

 

Wanneer blaas jij je kaarsjes uit?  Op 5 maart 2020 

kom ik 58 jaar.  

Waar vinden we jou terug? In een huis, villa, krot 

of brug? Ik woon in toerroet city (Torhout) in een 

gerenoveerd huis met rondom rond tuin. In het  

totaal met 5 vrouwen, 2 mannen, kippen en 1 gans. 

(  Je mag zelf bepalen wie de gans is ) 

Van welke eigenschap heb jij een allergie?  Ik kan 

moeilijk om met mensen die uit de hoogte doen. 

Waarvoor mogen we je wakker maken?  
Ik ben altijd te vinden voor een crèmeke met  

speculoossmaak. 

Waar droomde je als kind van?  
Ik wou profvoetballer worden en dokter. Beide is 

het niet geworden maar ik werk graag als  

opvoeder.  

Voetbal je nu dan gewoon? Ja, ik voetbal wekelijks 

met onze seniorenploeg, alsook pingpong en  

lopen. Soms ga ik eens tennissen. En je ziet me 

steeds met de fiets toekomen hier in De Molenreke. 

Wat is uw slechtste gewoonte?  
Ik ben een enorme snoeper.  

Leuk weetje, draag je losse of vast ondergoed? 
Losse boxer  met een schaterlach! 

Nog eentje om het af te leren... als je al de tijd en 

geld van de wereld had, waar zouden we je dan 

vinden? In Lissabon of Berlijn, alleen al voor de 

sfeer, gastvrijheid en gezelligheid. 

Net zoals de voorbije jaren stelde de organisatie van 

het Labadoux-festival de vraag om terug deel te  

nemen aan hun kunstproject.  

Dit jaar was het kunstwerk een groepswerk,  

iedereen kreeg een blanco plank met een lijn op. 

Daarop kon men vrij werken met het thema “groeien 

& bloeien”.  

Martine en Kelly gingen voor de natuur, Anja en Els 

willen hun “groeien in wenskaarten maken”  

tentoonstellen. Jens wou de rode bloemen tonen die 

groeiden in het verdriet van de oorlog.  

Isabelle wou de liefde tonen die groeit uit  

cadeautjes geven en krijgen…  

En ook onze kunstenaars Stef en Elodie gingen  

creatief aan de slag met de groei van mensen.  

Zoals altijd werden de werken een lust voor ‘t oog… 

Ann is trots op haar werk vol mandala’s en Stef 
maakte een prachtige tekening op zo’n plaat 
waarvan het thema voor zich spreekt  

De mooie kleurrijke resultaten van: Anja, Kelly, 
Martine, Isabelle, Els, Jens en Elodie, met de 
hulp van Ann U en Ann P 



 

 

“De laatste vrijdag van mei is het de Dag van de 

Buren. Via dit initiatief wil men buurtbewoners in 

hun straat, buurt, plein,...  met elkaar in contact 

brengen. Het is een unieke en leuke gelegenheid 

om elkaar beter te leren kennen. “ 

Met deze info gingen de bewoners van  

De Molenreke aan de slag.  Buurvrouw Lieselot, 

die contact heeft met verschillende bewoners, 

nam initiatief om het buurtfeest gestalte te  

geven.  

 

Vorig jaar was er een buurtfeest op straat bij  

diezelfde buurvrouw. Daar opperden een aantal 

bewoners dat het ook eens in De Molenreke kon 

georganiseerd worden! We hebben hier de  

ideale accommodatie en plaats.  

 

Dit jaar was het dan zo ver, het buurtfeest zou 

hier in De Molenreke doorgaan. 

Druppelsgewijs kwamen de buren het terras  

opgewandeld en zochten een plaats aan de  

sfeervol opgezette tafeltjes. Versnaperingen  

werden aangeboden en drank kon via een  

democratische prijs genuttigd worden. Spontaan 

zochten de buren de nabijheid op van de  

bewoners en algauw ontstonden er mooie en 

sfeervolle gesprekjes.  

“Er werd ontmoet, gelachen,  

het was een hartelijke bedoening.”  

Veel van de buren waren niet bekend met het 

project De Molenreke en vonden het dan ook 

waardevol dat het feest hier werd georganiseerd.  

Sommige gezichten waren gekend andere dan 

weer nog niet … .   

Ja, er werd verhaal geschreven op de dag waar 

de buren mee aan tafel zaten.  We kijken dan ook 

uit naar de volgende editie waar we tegen dan 

allang geen onbekenden meer zullen zijn voor 

elkaar! 

Initiatiefneemster Lieselot met Anja 

Een gezellige drukte Alle buren gezellig samen! 

Els en mede initiatiefnemer Andy 



 

 

Zoals ieder jaar startte het Dominiek Savio Feest eerst met een viering. Daarin werden ook enkele  

personen van De Molenreke gevierd. Isabelle, Geert en Joost kregen een speech omdat ze al 25 jaar bij de 

volwassenwerking horen, ook Jens kreeg groot applaus omdat hij al 10 jaar in het dagcentrum werkt. 

 

Na de viering was het tijd voor een groot feest met veel lekker eten.  

Het thema was de Voice van Vlaanderen. Iedereen die wou kon een liedje zingen. Kelly, David en Joost 

gingen de uitdaging aan. Iedereen was enthousiast van hun optreden en zo merkten we dat we met heel 

wat zangtalent in De Molenreke zitten. 

Isabelle - 25 jaar  Geert - 25 jaar  Joost - 25 jaar  Jens - 10 jaar  

Kelly zong een ontroerend 
liedje (Hey Pa) van Niels  
Destadsbader 

Joost zorgde voor ambiance 
met zijn versie van viva de  
Romeo’s 

David toonde z’n groot 
zangtalent met een 
liedje van Arno 

Al ons Molenreeks zangtalent 
verdiende natuurlijk een mooie 
beker! 

Geen optredens zonder  
enthousiaste supporters 

Supporters van op de  
eerste rij 

We verkleden ons als 
echte punkers 

Lekker stoer! 



 

 

Jimmy, 

Begin juli ben je in het  

verwachte toch onverwacht 

heengegaan. Woorden  

zullen nooit de leegte en het 

gevoel kunnen  

omschrijven. 

We zullen je herinneren als een warm & wijs man, 

getalenteerd op vele vlakken. Op alles wist je raad!  

Mowi zat in je hart. We zullen je heel hard missen 

in ons Mowi-team. 

Onze gesprekken hadden veel diepgang, soms 

hadden we genoeg aan een blik, een knipoog of 

een schouderklopje.  

 

We zullen nooit vergeten hoe je kon genieten en 

meezingen met goeie charmemuziek. We gaan 

onze uitjes samen en onze leuke gesprekken aan 

tafel heel hard missen.  

Je collega’s van de Gebruikersraden te Rumbeke 

en Gits hebben heel graag met je samen  

nagedacht om te zoeken hoe De Molenreke en  

Dominiek Savio verder kunnen groeien in de hulp 

aan personen met een beperking. 

Het is nog moeilijk te vatten dat je in De  

Molenreke niet meer zult binnenstappen.  

Of dat je stoel aan de ingang een lege plek zal  

blijven. Maar we zijn zeker dat je in elkeen van ons 

verder leeft in gedachten. 

Zoals beloofd zal ook je foto bij ons in De  

Molenreke een plaatsje krijgen en zal er geen dag 

voorbij gaan zonder dat we aan je zullen denken. 

Het ga je goed daarboven. Nu ben je een ster aan 

de hemel zoals Christoff zingt! 

 

Jimmy, bedankt voor alles, we gaan je heel hard 

missen, rust zacht!  

 

Je vrienden van De Molenreke x 

Op 17 mei vertrokken we met een volle bus  

richting Zandhoven. Marnik en Luc waren ook mee. 

Het werd een deugddoende vakantie! 
 

Toen we aankwamen werd ons een tas koffie  

aangeboden. Daarna werden de valiezen naar elke 

kamer gebracht en iedereen had een  

begeleider. Zij hielpen onze valiezen uitpakken.  
 

Er stond dagelijks veel op het programma: er was 

een wafelenbak, muziekquiz, minigolf, een  

namiddag met volksspelen,...  Iedere dag was er ook 

een dagquiz, die we dan invulden, de ene  

makkelijker dan de andere.  

 

We gingen ook elke dag bij mooi weer wandelen, we 

konden echt niet klagen van het weer!  

De ijskar was ook van de partij.  

 

Zo dat was het wat, alles mocht maar niets moest! 

 

Groetjes van Marnik, luc en Inez 

!!OPROEPJE!! 

 

STUUR NET ZOALS VORIG  

JAAR JULLIE FAVORIETE  

VAKANTIEFOTO DOOR  (VAN JE 

REIS OF EEN DAGUITSTAP) NAAR 

ELIEN EN DAN VERSCHIJNT  

DEZE IN DE VOLGENDE  

NIEUWSBRIEF.  



 

 

Kelly haar verslag van de uitstap: 

“ Op 28 mei zijn we op uitstap geweest naar 
Roeselare. Het was eerst heel slecht weer, maar 
toen we aankwamen op de markt kwam de zon.  

 

Ik ging samen met  
Carine en Jo op de 
markt. We moesten  
namen zoeken van 
kraampjes en invullen 
in een rebus.  
 
Da was niet  
gemakkelijk wi! 

Daarna deden we een terrasje in de zon.  
 
En daarna gingen we op restaurant naar 
 ‘Au damier’. Eerste een lekkere aperitief, dan kip 
met frietjes en dan nog een koffie met een  
cakeje. 
 
Na het eten gingen we naar de ‘koers’. Een  
museum over coureurs en velos. 
Ik heb veel bekers gezien van de coureurs en een 
filmke van de coureurs die vielen.  
 
Er stond ook een hele hoge fiets, waarop ik heb 
gereden . Ik viel er bijna af omdat ik zo rap fietste.  
 
De madam van de rondleiding deed dat goed.  
Het was een leuke uitstap.” 

REBUS  

INVULLEN OP DE 

MARKT 

EEN GOEIE  

APERO &  

LEKKER ETEN! 

OP TOUR IN HET 

WIELERMUSE-

UM  



 

 

Wat was het weer tof, 
ik heb mogen min 
speech lezen. 
Het beste was de  
aperitief, hoe noemt da 
weer? De oja, de  
meiwijn van Eric Van 
Parys! Dat mag ieder 
jaar zulke wijn zijn! 

Dan heeft Andy het 
vlees gemaakt met groentjes en patatjes en 
groentjes  en sausen en ton rond 13u30, kwart 
voor 2 was het de bingo . Sabine & Vicky wonnen, 
Kelly was 2des en Patrick 3des . 

Achter de bingo heeft Miet een dessert gemaakt , 
ijs met fraizen. ‘t was een traktaat van Ann Dek 
en Els . 

Om 3 nalf, kwart voor de viern, te viern zijn we 
vertrokken naar huis.  

Twas weer tof, heel tof, ‘t was veel volk. Volgend 
jaar were. Iets speciaals wel want tis dan 25 jaar 
de molenreke!  

 
                                    Groetjes van Dominique! 

Onze lieve vrijwilligster 
Els heeft beslist om 
naar Frankrijk te  
verhuizen in  
augustus.  
 

Al twee jaar lang kwam Els telkens op donderdag-
voormiddag om ritjes of boodschappen te doen. 
Tussendoor deed ze ook eens een rit in het  
weekend of ging ze zwemmen met Ann Dek. 

Els, je bent een topvrijwilliger! Merci voor alles:  

je wekelijks trouwe engagement 

 je altijd luisterend oor 

 je grote inlevingsvermogen 

je enthousiasme  

je engelengeduld met iedereen 

We gaan je zeker missen in De Molenreke, maar 
we staan 100% achter je beslissing. We zijn blij dat 
je jouw droom kan waarmaken.  
We wensen je veel succes op je eigen boerderijtje 
in Frankrijk en met het kweken van je eigen  
groentjes.   

Hopelijk zien we je nog eens terug als je in de buurt 
bent. Altijd welkom!  

Naast Els hebben we nog een hele bende  
TOPvrijwilligers!!!! Merci voor al jullie werk!  
De Molenreke zou niet hetzelfde zijn zonder jullie! 

De werkgroep maakte een leuk bingo 

Volle concentratie tijdens het spel!! 



 

 

 

3 Saskia 

4 Anja 

7 Sabine 

10 Sofie 

15 Jens 

17 Lisa 

19  Ronny 

22 Dagcentrum gesloten tot 4  augustus 

26 Kelly 

28 Sarah Verv. 

5 Ken 

6 Evelyn 

15 + 16 Dc dicht 

17 Ann U + Dominique 

18 Gery + Jimmy 

24 Jumborun 

28 Sonja  

30 Dc gesloten: proloog personeel 

14 Pannenkoekenfestijn 

18 Joost D 

23 Joost C 

28 Ilse W 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zoals ieder jaar konden we in juli genieten van 
een  lekkere BBQ bij onze buren van de PVT. 
Peter zag er z’n nichtje terug die daar werkt en 
danste met haar tijdens het muzikaal optreden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Naar aanleiding van 60 jaar Dominiek Savio won 
Ken een luchtballonvlucht. Dinsdagavond 9 juli 
was het zover. Het was windstil en Ken mocht 
mee met de luchtballon. Het werd een leuke 
ervaring voor Ken! 


