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Een nieuw jaar is aangebroken. Hoe het jaar zal verlopen, is
voor iedereen onduidelijk. We hopen alvast gespaard te
blijven van nieuwe corona uitbraken en andere misérie. We
duimen dat ‘het vuile beestje’ in de loop van het jaar aan
kracht verliest en we stilletjes aan weer ons gewone leven

terug krijgen.
Naast alle corona perikelen, hielden we de afgelopen
maanden toch steeds de goeie moed erin en genoten we
van ieder moment. Zo zorgden we voor een leuke uitzwaai
van Eric Van Parys, hielden we een mini kerstfeestje en

De beste wensen voor iedereen! We duimen dat 2022

genoten we van verschillende andere kleine initiatieven.

een jaar wordt vol: liefde, vriendschap, geluk, een goeie

Meer hierover lezen jullie alvast in deze nieuwsbrief.

gezondheid, succes, vrede, genegenheid,…..
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WAT ZIJN JE HOBBY’S?

WELKOM KAAT

Er blijft weinig tijd over voor hobby’s, maar in mijn

Eric Van Parys is op pensioen en we hebben een

vrije tijd hou ik ervan om bezig te zijn met de

nieuwe coördinerende directeur, namelijk Kaat

werkgroep oud-leidingskampen (wolk) van KSA-

Delrue. Begin oktober

Aalter, waar ik altijd bij was. Daarnaast hou ik ook

kwam ze langs om eens

van een goed boek.

kennis te maken met De

Ik sport bijna elke dag, maar dat is niet echt een

Molenreke. We hadden

hobby, dat is iets waar ik vooral energie uithaal.

alvast heel wat vragen
voor haar.

WAT IS JE LIEVELINGSDESSERT?

WAT IS JE TAAK?

ne goeien ouderwetse chocomousse op nummer 1.

Ik eet alle dessertjes graag. Als ik moet kiezen staat

Mijn taak is veelvuldig. Een eerste taak is vooral

WIL JE NOG IETS KWIJT?

samenwerken met de clusterdirecties, hen inspireren,

Misschien nog tof om te melden dat ik 2 kinderen

motiveren, coachen en laten samenwerken. Ook

heb: Senne en Klara. Sinds 2002 heb ik ook 4 plus-

beleidsmatige processen, zoals strategievorming,

kinderen: Wannes, Fien, Jules en Zoë . En er zijn ook

kwaliteit, communicatie, fondsenwerving en sociaal

al 2 plus-kleinkinderen: Cyriel en Martha.

overleg aansturen en opvolgen, is een belangrijke
opdracht voor mij. Ik moet het geheel van Dominiek

Merci Kaat om alle vragen te beantwoorden, zo

Savio coördineren, zowel zorg als onderwijs, de

kennen we je al wat beter. Hopelijk tot gauw

artsen (medisch team) als de dienst communicatie.

nog eens in De Molenreke!

HOE WAS JE START?
Het was overweldigend en thuiskomen tegelijkertijd.
De manier waarop ik werd onthaald was fantastisch.

AFSCHEID JOOST C.

Het coördinatiecollege had voor mij een ‘hartelijk

Eind 2020 verhuisde Joost C. naar de Notelaar.

welkom-programma’ voorbereid en zo kon ik bijna

Sindsdien gaat hij volledig naar het dagcentrum in

dagelijks tijdens de eerste maanden nieuwe teams,
deelteams, werkingen, bewoners, leerlingen, collega’s
leren kennen. Ik zag blije, enthousiaste en betrokken

Gits en komt hij niet meer naar De Molenreke.
Door alle coronamaatregelen werd z’n
afscheidsfeestje uitgesteld, maar in oktober kon dit

mensen. Het waren echte wittebroodsweken

eindelijk doorgaan!

WAAR WOON JE?

Z’n goeie vriendin Kelly verwelkomde hem met

Ik woon in Aalter. Ik ben daar geboren en getogen,

open armen. Ze las onder het goedkeurend oog

maar mijn ouders zijn inwijkelingen uit Kortrijk,

van Meester Ronny een mooie tekst voor. En nadien

waardoor ik wel West-Vlaamse roots heb en het

werd er natuurlijk geklonken met een goed glas en

prachtige West-Vlaamse dialect als moedertaal heb.

werden er cadeautjes uitgedeeld.

WAT IS JE GEBOORTEDATUM?
Ik ben geboren op vaderkesdag, lang geleden

op

9 juni 1968.
MET WELKE AUTO RIJD JE?
Ik heb een elektrische wagen, een donkerblauwe Kia.
Ik heb die sinds 1 sept 2021. Ik ben heel blij met die
toffe wagen én het is goed voor het milieu.
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een speciale druk van wat postzegels waarvan we
nu al mogen uitgaan dat ze binnen 20 jaar veel
geld waard zijn op gespecialiseerde beurzen en
markten.

ERIC IS OP PENSIOEN
Eric kwam maandagnamiddag 18/10 een laatste
keer naar Rumbeke om alle molenrekenaars uit te
zwaaien.
Dominique en David stonden klaar aan de inkom
om hem te verwelkomen. Voor Eric was het wel
even schrikken…. er werd hem duidelijk gemaakt
dat hij voor het verdere verloop eens niet de ‘baas’
zou zijn en dat de bewoners en deelnemers dit
voor hem zouden zijn.
Daarna ging Eric alleen op zoek naar alle bewoners
en deelnemers die zich her en der verstopt hadden
in het gebouw. Van iedereen kreeg hij één
puzzelstuk en na een half uurtje kon hij onder het
toeziend oog van iedereen beginnen puzzelen.
Het lukte hem om de puzzel te maken, 24 stukken!

Onze namiddag werd tussenin opgefleurd met een
lekker dessertbordje.
Nadien volgde dan letterlijk ‘de uitzwaai’, het
moment dat Eric onze parking afreed ….

De puzzel zelf was van een foto van Eric in actie.
Er volgden vele woordjes vanuit de verschillende
hoeken van de zaal en meerdere cadeautjes
konden uiteraard niet ontbreken. Hij kreeg onder
andere een fotoboekje, chocolade, fles drank, ... en

Bedankt Eric voor alles wat je voor De Molenreke
deed!!!
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ELODIE IN ACTIE

OFFICIELE OPENING VAN DE

Zoals iedereen weet, is Elodie een bezige bij.

VERNIEUWDE VIJVER

Afgelopen maanden deed ze mee aan Kunstbaan (zij

Ondertussen zijn de grote werken aan de vijver af.

organiseren kunstprojecten voor mensen met een

Deze werd helemaal gekuist en in een nieuw jasje

mentale beperking bij bedrijven) en daarna deed ze

gestoken. We zien de visjes terug zwemmen, het is

ook mee aan een tafeltennistornooi.

een plezier om langs de vijver te wandelen.
Dit hebben we allemaal te danken aan vrijwilliger

“Een tijdje geleden ben ik

Patrick, die er uren mee bezig was.

naar KUNSTBAAN

Om Patrick te bedanken, verrasten we hem met een

geweest. Dat was met

groot applaus van iedereen en een mega grote

Laura, iemand van de VDAB

bedankingstaart. Miet haalde voor de gelegenheid

in Roeselare. Er waren nog

haar creatieve talenten boven en maakte een taart in

2 andere mensen die graag

de vorm van een vijver. Ze was overheerlijk!!

kunst maken aanwezig. Ze noemden Eva en Franky.
Samen met Laura hebben we drie chique werken
gemaakt. Ze hangen nu voor altijd in de VDAB.
Een eerste werk waren huisjes van bakstenen.
Een tweede werk was een doolhof dat we in gips
maakten.
En het derde
werk was van
leisteen (die ze
voor dakpannen
gebruiken) met
blaadjes op .

Dankjewel Patrick

Na de 7 werkdagen was er een tentoonstelling. Ik heb
mogen aftellen 3,2,1… en het doek werd afgetrokken
door Franky en Eva.

om de vijver terug
om te toveren tot
een prachtig
kunstwerk!

We hebben nadien mooie cadeautjes gekregen: een
zakje met een cadeaubon, snoep (die al op is), een
sleutelhanger en een cinematicket.
Het was super om te mogen meedoen.”
Begin november was er dan nog een

CHAMIGNONKWEEK

TAFELTENNISTORNOOI….

Via een kweekpakket, verkregen

“Ik ben naar een kampioenschap in Scheldewinde
geweest. Dat was heel ver rijden. Ik heb in de
voormiddag 2 keer gespeeld, in de namiddag 4 keer.
Ik heb nadien een medaille gewonnen want ik was de
vierde, misschien ga ik de volgende keer 3de zijn. ‘t
was een goeie wi tegen mij.”

door Patrick, konden we in De
Molenreke zelf onze champignons
kweken. Jens verzorgde ze heel
goed en zo konden we smullen
van overheerlijke champignons. Er
was zelf één reuze exemplaar van 15cm!!!
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WEEK VAN DE SPIRITUALITEIT
Vanuit de pastorale werkgroep kregen we de
opdracht om een foto te maken van mensen die een
raakvlak hebben.. In plaats van altijd 1,5 afstand te
houden, konden we even nabij zijn! (Ter info… dit was
net voor de vierde golf

)

We ontdekten alvast enkele leuke raakvlakken onder
de bewoners, cliënten en personeel.

Samen vrijwilligerswerk in de
PCLT & de 2 grootste mannen
van Molenreke

Onze zoete zonde bananenmilkshake

Peter en Jelle zijn dezelfde dag
jarig en hebben toevallig
dezelfde kleren aan.

Samenwerken in MOWI

Twee keer Ilse

Twee keer jarig op 17 augustus

Elodie en Jens gaan allebei naar
‘t Spook (vrijetijdsorganisatie)

Martine en Anja spelen heel
graag Rummikub! (Inez
ontbreekt op de foto)

Twee zotte Sarah’s

Alle 2 sproetjes, blauwe ogen
en de naam start met ’El’

KERSTFEESTJE
Vol enthousiasme werden plannen gesmeed voor een leuk
kerstfeestje. Jammer genoeg gooide corona roet in het eten.
(Gelukkig niet letterlijk, want we konden die dag wel genieten van
een overheerlijke maaltijd bereid in onze keuken!!!)
Het werd een mini editie, in twee verschillende bubbels. In de ene
bubbel was er een amusante quiz en in de andere bubbel werd er
luidkeels meegezongen met de karaoke! Ondanks de mini editie,
was er toch maxi pret!
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KALENDER | ACTIVITEITEN
JANUARI

FAMILIENIEUWS
 20|12|2021 - Overlijden Herman
Desimpelaere, schoonvader van Annelies

1

Peter Dec.

6

Luc

7

Geert

10

Gianni

11

Sarah Verh.

16

Martine

24

David F.

28

Dries

29

Nancy

Shkurta en Kelly aan het werk. Wie de mooie

31

Mieke

kunstwerken eens in het echt wil zien, kan ze

(poetsvrouw)

De creagroep zorgde voor extra kerstsfeer in
De Molenreke. Ze maakte enkele mooie
raamtekeningen. Hieronder zien jullie

FEBRUARI
3

Stef

5

Annelies

9

Isabelle

12

Gerda

20

Martine (vrijwilligster)

21

Patsy

27

Ilse F.

MAART
4

Danitsja

16

Marnik

21

Barbara

23

Jean Pierre
Jeaninne

27

Kelly M.

28

Elien

JINGLE BELLS

nog tot eind januari komen bewonderen!

