
Het reilen en zeilen van De Molenreke werd de 

laatste twee jaar sterk beïnvloed door veel  

coronamaatregelen. Hoewel we voorzichtig 

moeten blijven, treed het virus eindelijk op de 

achtergrond…. De laatste maanden herleefde 

De Molenreke helemaal terug! 

 

Geniet in deze nieuwsbrief alvast mee van de 

vele geslaagde feestjes die we hadden: een  

uitstap met de creagroep, de dag van de buren, 

het online bad festival, het dominiek savio feest, 

onze jaarlijkse barbecue, een vrijwilligersfeest,

… Aan de vele stralende gezichten kan je alvast 

aflezen hoeveel deugd het iedereen deed om 

nog eens alle remmen los te laten.   
 

Veel leesplezier & een fijne vakantie! 
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Waar is dat feestje? In De Molenreke is dat feestje!  



 

 

“Wat hebben we gedaan?”: KUNST 

“Waar zijn we geweest?”: in de KLINIEK van  

Rumbeke 

“Waarom zijn we geweest?”: gaan KIJKEN naar 

onze kunstwerken die we maakten in De Molenreke  

“Waar kon je de werken zien?”:  op het 1ste verdiep 

van AZ Delta of op de site van KIWANIS Roeselare. 

Kelly: “We zijn voor het eten vertrokken. Daar 

moesten we met de lift naar boven in een sjiek  

gebouw. Ik moest mijn naam  zeggen en kreeg dan 

een mooi kadertje met mijn naam erop als  

aandenken. Toen kwamen we in een grote ruimte 

met veel tafeltjes met belegde broodjes en een  

cola. Er waren daar veel kunstenaars en bewakers 

om te kijken of we geen kunstwerk zouden  

meenemen. We hebben veel schilderijen en  

beeldjes gezien, ideetjes om zelf te maken! Ik zie 

liefst de werken met vele kleurtjes! 

De achterburen deden grote verbouwingen en 

reden hiervoor af en toe op ons domein. Ze wilden 

ons graag bedanken voor ons geduld tijdens hun 

wegversperringen.  

 

Daarom verrasten 

ze ons met een 

overheerlijke 

fruitmand!  
2 van de deelnemende kunstwerken: ‘verknipt geheel’  
gemaakt in het dc en ‘lente/zomer’ gekleurd door Els 

De creatieve deelnemers van de kunstwedstrijd  

Net zoals enkele jaren terug, werd in de  

Kloosterstraat ’de dag van de buren’  

georganiseerd. Het evenement ging door in de 

garage van de buren. 

Franky: “Wij van De Molenreke waren er ook bij, 

wij gingen met een vijftal mensen ééntje drinken, 

er waren veel buren aanwezig. We kregen een 

hapje en een drankje. Alvast bedankt aan de  

organisatoren.” 

“Hetzelfde weekend was er nóg een leuk  

extraatje. Een buurman zei dat Willy Sommers 

naar Rumbeke kwam. Hij kwam iemand uit de 

buurt verrassen door een  liedje te zingen aan zijn 

deur.  

Wij stonden met een paar aan de school in de 

Rumbeeksesteenweg. Willy Sommers stak de 

baan over en zo konden wij op de foto met hem. 

Dominique kon hem een paar vragen stellen en 

zo was zijn dag was weer geslaagd!” 



 

 

In De Molenreke keken we al lang uit naar 28/04/22. Het zou ons eerste festival sinds lange tijd worden. 

Maar door de onstabiele coronacijfers, beslisten de organisatoren last minute om het festival online te  

laten doorgaan. Ondanks dat het festival dus in De Molenreke zelf was, maakten we er toch een leuk feest 

van, vol ambiance!  

We kijken al uit naar 4 mei 2023, dan vindt  het festival (normaal) plaats in de Expo hallen in Roeselare.  

Trashbeatz zorgde voor een leuke percussieworkshop. We ontdekten heel wat ritmisch talent in De Molenreke. 

Er werd ook luidkeels meegezongen 
met Bart Kaëll en uitbundig gedanst op 
de DJ-set van ‘DJ Jack Amai M’n Klak’ ! 

Blije  
gezichten 
bij  
iedereen 



 

 

Begin mei vieren we traditioneel met iedereen samen het Dominiek Savio feest! De afgelopen twee jaar 

waren we genoodzaakt om deze dag in onze eigen bubbel in Rumbeke te vieren.  

Dit jaar hadden we het geluk en konden we eindelijk terug feest vieren met iedereen samen. Het was een 

blij terug zien met oude klasgenoten, ex-leerkrachten, collega’s,…  

Dit jaar werden 
drie mensen uit 
De Molenreke  
gevierd:  
Dries (10 jaar), 
Jelle (20 jaar) en 
Ann (30 jaar).  
Proficiat alle 3!!  

Tijdens de viering mochten we 
ons creatief uitleven met 
KLEUR. We kregen enkele 
leuke creaties!!  

Bij iedereen een 
grote glimlach…  
Het was een 
leuke dag met 
leuke ontmoetin-
gen en toffe 
activiteiten  
tussendoor. 



 

 

Jaarlijks organiseren we een vrijwilligersavond 

om onze vrijwilligers te bedanken. Op deze avond 

draaien we de rollen om en leggen wij de  

vrijwilligers eens in de watten. Dat verdienen ze!! 
 

Samen met Ann en Elien volgt Franky al jaren de 

vragen van bewoners en deelnemers voor de  

vrijwilligers op. Hij belt bvb vrijwilligers op voor 

een vervoersaanvraag.  Sinds een tweetal jaar 

helpt ook Danitsja hierbij.  
 

Danitsja sloot dus voor de eerste keer aan bij de 

vrijwilligersavond, dit vond ze ervan: “Het was een 

gezellige avond. We hebben veel leute gehad,  

vooral met “Preuteleute” (muziekgroep voor wie 

dit niet kent). Het was leuk eens de andere kant 

van de vrijwilligers te zien. Het eten was super 

lekker, met dank aan onze goeie kok Miet!  

Maar vooral bedankt aan de vrijwilligers! Merci 

voor alles wat jullie doen, dankzij jullie kunnen 

wij eens genieten van een extraatje” 

Stefaan: “Ik heb me heel goed geamuseerd op de 

barbecue. We hadden chance met het weer en 

konden buiten zitten. De tafels waren mooi  

versierd met bloemen uit de tuin van Patrick. 

Het was een lekkere  

aperitief met barbecue-

hapjes.  

En toen konden we ook 

afscheid nemen van  

Steven. Zo leuk om hem 

nog eens terug te zien  

Dirk (nieuwe vrijwilliger) en Hans (de verloofde 

van Deborah) hebben het vlees goed gebakken. 

Dikke chapeau en bedankt!  

En na al dat lekkers konden 

we uit de bol gaan op de 

dansvloer met muziek door 

DJ de BIlbo’s (naam verzon-

nen door de beginletters van 

onze familienaam Bil van 

Billiet en Bo van Borges) 

 

 

We vonden het leuk dat we zelf konden muziek 

draaien. Er was veel ambiance. Kortom het was 

alweer een geslaagde editie! 

Sinds mei komt een nieuwe  vrijwilliger wekelijks 

helpen bij het onderhoud van onze tuin.  

Het was lang gelden dat onze tuin er zo netjes bij 

lag!!  

 

Bedankt Rabah om je 

wekelijks zo hard in te 

zetten!  

Dankzij jou kunnen we 

weer genieten van een 

terrasje in onze eigen 

tuin. 



 

 

 

▪ 20|06|20 - Overlijden Willy Verweirder, 

schoonvader van Nancy (PADL)  
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19 Ronny  
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5 Ken 
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17 Dominique 

18 Gery  

21 Jumborun 

31 Dc gesloten: proloog personeel 

18 Joost D 

28 Ilse W 

Kelly en Sabine doen regelmatig de afval-

ronde zodat het in en rond ons gebouw 

proper blijft. Ook Ken en Jens helpen hier 

wekelijks aan mee. Zij verdienen allen een 

grote pluim want dit is ongelofelijk veel 

werk en ze doen dit allemaal heel goed! 

 

Dan werkt (en 

relaxt ) Miet 

een beetje  

buiten... 


