Blije gezichten bij iedereen in De Molenreke.... Na een
lange periode van vele maatregelen en twee verschillende
bubbels, kwamen na het verlof versoepelingen.
ALLEMAAL
“OLEMOALE”

De vreugde was groot toen de boodschap kwam dat alle
bewoners en deelnemers terug 1 bubbel vormen.
Terug samen eten, een klapke kunnen doen met wie je wil,
samen koffie drinken, samen een uitstapje doen, samen

werken,… eindelijk komt het normale leven terug op gang.
SAMEN
“TEGOARE”

Terug zoals vroeger, dat betekent ook dat we terug
mochten feesten. We maakten van de gelegenheid gebruik
om sommige personen te vieren en om een optreden te
organiseren. Alles hierover kun je alvast in deze
nieuwsbrief lezen. Verder zie je nog veel blije gezichten bij
de vakantiefoto’s van enkele molenrekenaars en ook twee

GENIETEN
“PROFITEERN”

nieuwe gezichten die hun lieten interviewen….
Veel leesplezier alvast…. En keep on smiling!
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HOE BEN JE IN SAVIO TERECHT GEKOMEN?
Na 20 jaar in Sint-Idesbald bij
minderjarigen was het tijd
voor wat nieuws. Ik hoorde al
meermaals dat Savio een
aangename werkplaats is en
dus zo ben ik beland in Savio.
Ondertussen heb ik al even in
de Lysterbesse gewerkt.

WAAR WOON JE?
Ik woon in Ardooie. Ik ben geboren in België en m’n
familie is afkomstig uit Kosovo.
Saskia: spreek je dan Kosovaars?
Ja hoor: “Une Jam Shkurta” (Ik ben shkurta)
WIE WOONT ER NOG BIJ JE?
Nebahate (mijn mama), Arsim (mijn papa), Endrit en

IS ER EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN DE
LYSTERBESSE EN DE MOLENREKE?
Meer dan ik verwacht had, in de Lysterbesse is er nog
meer groepsgebeuren en liggen de hulpvragen vanuit
de bewoners wat anders dan in De Molenreke.

Leotrim (mijn 2 broers).

GA JE JE THUIS VOELEN IN DE MOLENREKE?
Dat begint te komen. Hoe meer ik jullie allemaal leer

WAT ZIJN JE HOBBY’S?
Ik ga graag eens bowlen

JE DOET GRAAG EEN BEETJE VANALLES? JE HELPT

en fiets graag met m’n

kennen, hoe meer ik mij op mijn gemak voel.

OOK MET HET KERSTFEESTJE ORGANISEREN?

handbike.

Ja, ik doe wel graag wat extra voorbereidingen of

WAT EET JE GRAAG?
Hmm, ik ben een

zoals op mijn vorig werk maar ik amuseer mij daar wel

moeilijke om te eten…
Maar ik eet heel graag ‘Hete Bliksem’. Dit is een
ovenschotel met gehakt, puree en appelmoes. Als
dessert eet ik graag tiramisu!

feestjes of activiteiten. Dit moet niet meer dagelijks
mee om samen met jullie dingen te doen.
ELS: Alleszins welkom in De Molenreke en we kijken er
naar uit welke activiteiten je ons kan aanbieden.
DEBORAH: Hihi, en bedankt Els voor het interview!

WAAR GING JE VROEGER NAAR SCHOOL?
Ik heb m’n hele schoolcarrière in Dominiek Savio
gezeten. Saskia “Oh leuk, net zoals ik dan!”
WAT WIL JE HIER NOG GRAAG LEREN?
Ik wil graag nog meer zelfstandige trajecten leren.

Jean Pierre, David en Luc genoten deze zomer van een

Ik leerde nu al zelfstandig de krant halen en dit vind

Jean Pierre reserveerde

ik leuk. In de toekomst wil ik ook nog graag

strandrolstoelen waarmee

vrijwilligerswerk doen. Ik zou graag ergens

Luc en David gemakkelijk tot

computerwerk uitvoeren.

het water konden rijden.

Ik amuseer me wel in De Molenreke. Het is leuk om

Een echte aanrader! Wie dit

sommige mensen van vroeger terug te zien zoals

in de toekomst ook eens wil

Matthieu en Ken.

doen, kan gerust surfen naar

We wensen je alvast een mooie toekomst hier in

‘zon-zee-zorgeloos’ voor

De Molenreke!

meer info.

uitstapje naar Zeebrugge.

HET WAS EEN LEUKE BELONING VOOR
IEDEREEN NA EEN MOEILIJK JAAR!
Eindelijk… na een lange periode van veel strenge
maatregelen, kwamen er versoepelingen!

Alle molenrekenaars zijn het feesten alvast nog

De Molenreke zou De Molenreke niet zijn als we

hopelijk moeten we deze keer niet meer zo lang

hier geen feestje aan koppelen…

wachten om nog eens uit de bol te gaan.

We kregen van ‘De Wilfrieds’ een aanbod voor
een optreden. We kenden hen al, want met het
20-jarig bestaan van De Molenreke waren ze ook
van de partij op ons tuinfeest.
Eind augustus was het zover, toen kwamen ze
opnieuw het beste van zichzelf geven. Het was
ambiance en gezelligheid troef . Iedereen genoot
er met volle teugen van.
Als verrassing kwam nadien een ijsjeskar… Dit
was echt wel de kers op de taart!

niet verleerd… Op naar een volgend feestje en

Jaarlijks worden er op het Dominiek Savio Feest enkele bewoners en deelnemers in de bloemetjes gezet
voor hun 10, 20, 25, 30 of 40 jaar bij de volwassenwerking. De laatste twee jaar kon dit jammer genoeg
niet doorgaan. Toch werden de gevierden niet vergeten en werden ze uitgenodigd voor een lekker
dessertbordje in De Oude Melkerij.
Alvast een dikke proficiat aan Stephan, David B, Ilse en Gianni (20 jaar), maar ook aan Anja, Ann Deb,
Peter en Marnik (25 jaar) en zeker ook aan Els en Martine (30 jaar)!!

“Ilse heeft een nieuwe elektrische
Ten eerste, ké stief
goe geslapen, twas
een goe bedde!
Ten twidde, k kanne
goe m’n plan trekken!
k Kanne biekan zelve
kaffie maken! k Kanne
mie goe bezig oeden met m’n boeken, muziek,
internet, tv…
Ten derde, kmoete nu nie meer mee met de bus,
das veel minder kilometers!!
Den eersten dag was de frigo al kapot! Gelukkig kon
alles in de keuken in de frigo en de vriezer, beuter,
vlees, kaas, brood…
Soms moest ik bellen : “wil je alstublief m’n
boterhammekes smèren met choco?” en ook voe
mie te dekken ’s avonds.
Vicky is ne kié gekomn in eure pyjama.
En de verpleegster “Elke en een blond meisje
kwamen voe mie te wassen”
Nancy é mie komn elpen en met Barbara eek naar

rolstoel! Die is opklapbaar in
enkele seconden, weegt amper
26Kg en is uitgerust met een bewegingsgevoelige handgreep
achteraan voor de begeleider.
De begeleider hoeft alleen maar een hand op de
handgreep te leggen en beginnen met wandelen. Loop
langzaam naar voren en de stoel volgt. Beweeg
sneller en de stoel gaat ook sneller. Draai naar links
of rechts en de stoel bootst dit patroon na en stopt als

u dat doet. De stoel volgt zelfs de beweging van de
bestuurder op steilere hellingen en remt automatisch
af.” (Met dank aan de papa van Ilse voor de info!)
Met deze QR code kan je een filmpje
zien van Ilse in haar rolstoel.
Het kan ook via deze URL bekeken
worden: https://www.youtube.com/
watch?v=DWvDVPi8fgk&ab_channel=LucFeys
Wie meer info wil kan dit hier vinden.
https://eloflex.be/model-w/

de winkel gewist achter brood.
M’n buurvrouw is 2 keer op bezoek gekomn! En mn
ouders eens gebeld!!

‘k Jeune mie ier echt!! Bedankt!
Dominique.

De laatste jaren was de vijver van De Molenreke erg
vervuild. De filter was kapot en de visjes kon je al lang
niet meer zien zwemmen. Vrijwilliger Patrick nam
initiatief om de hele vijver te kuisen en her op te
frissen! Het resultaat is prachtig en we zijn allemaal
blij dat we de visjes terug kunnen zien! Dikke merci
Patrick voor de vele uren werk die je hier in stak!!

Tijdens de zomer konden we enkele dagen de
elektrische rolstoelfiets vanuit Dominiek Savio
lenen. Enkele bewoners en deelnemers vonden
dit - zoals Dominique zou zeggen - “MAGNIFIEK”!

Een foto van tijdens en na de werken. De foto van voor de
werken was te vuil om te publiceren.

Dikke merci Patrick!

‘t is weer voorbij die schone zomer!
Hoewel we ook dit jaar tijdens onze zomeruitstapjes nog beperkt werden in enkele dingen, genoot
iedereen toch volop van het verlof! We herontdekten mooie plekjes in eigen streek of trokken toch
coronaproof richting buitenland.
Geniet hieronder alvast mee van de vele leuke vakantiefoto’s van enkele molenrekenaars!

Martine: mijn merk!

Ann P: “Zonder woorden… een
‘zomerse’ wandeling in eigen land”

Danitsja: op wandeldate met
Citrus en William

Miet: “Santé op de congé”

Kelly: mijn verjaardag vieren op
reis met een lekkere aperitief.

Anja: “Na een lange tijd nog eens in het zwembad, het was
zalig!!!”

pANNmala : baywatch… het
reddingsteam in actie

Dries: naar jaarlijkse gewoonte
genieten van een fietsdriedaagse in
Roosdaal, Pajottenland, met 'de
bende’

Sarah: het perfecte vakantiegevoel in mijn zalige jacuzzi!

Ken was fotograaf van dienst in
de gezellige straatjes van Malta

Ann Deb: een zalige uitstapje naar de Efteling!

Jean Pierre genoot van de fantastische bergen in Zwitserland.

Bram: genieten van een lekkere verwenkoffie
met m'n goeie buur Rudy.

Saskia en Gianni genoten van
samen op uitstap te gaan.

Ilse: verkende de natuur in Maasmechelen, ze
deed een mooie wandeling op het kruinenpad.

Stephan bezocht samen met zijn PAB assistent de zandsculpturen van FC De Kampioenen in Middelkerke. Ook Jens genoot van een
leuke daguitstap aan zee en bracht een bezoekje aan zijn favoriete figuren van FC de kampioenen.

Isabelle : genoot van een vrouwenuitstap
met mama, zus en nichtje naar Watou.

Kelly M had een leuke zomer met haar hond Baziel,
Hij kwam ook eens op bezoek bij Stef.

Na een lange sluitingsperiode is onze
Molenreekse Winkel terug open! Iedereen
is van harte welkom in onze winkel op
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▪ 31|07|2021 - Overlijden Paul Verhelst, vader van
Sarah (poetsvrouw)

dinsdagnamiddag van 13u30 tot 15u30 en
op woensdagvoormiddag van 9u30 tot
11u30.

Inez en Danitsja verwelkomen jullie graag in de
vernieuwde winkel op dinsdag. Woensdagochtend
staan Els en Franky paraat om jullie te bedienen!

Op een rustige zomerdag begin augustus profiteerden
we ervan om het werk eens neer te leggen en te
genieten van een terraske! Tdeed deugd en tsmaakte!

