
Na een jaar vol strenge (noodzakelijke) maatregelen,  

kwamen er eindelijk stapje voor stapje versoepelingen.  

Hierdoor konden we afgelopen maanden al genieten van 

enkele kleine bubbelfeestjes. Zo was er een mini Dominiek 

Savio Feest, een online Lions Badfestival en een kleine 

BBQ. De sfeer zat er telkens goed in. 

We supporterden in De Molenreke ook mee voor de Rode 

Duivels. Maar als het aan de molenrekenaars lag, mochten 

er nog net iets meer Belgische wedstrijden zijn….  

 

In deze nieuwsbrief zetten we ook graag nog eens onze 

vrijwilligers in de kijker. Ondanks het moeilijke jaar,  

konden we altijd op hen rekenen… chapeau voor hun werk! 

Maar natuurlijk ook een grote pluim voor alle personeel, 

bewoners en deelnemers die er ondanks alles toch steeds 

het beste van maakten.   

Meer dan ooit verdient iedereen dus een welverdiende  

vakantie. Fijn verlof allemaal! 
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Rode Duivels gekte in De Molenreke! 



 

 

Enkele jaren geleden trokken we met z’n allen 

naar het ‘Bad festival’ in De Panne. Dit jaar kon 

dit niet georganiseerd worden, maar er was wel 

een leuk alternatief. Het festival werd online  

uitgezonden en zo konden we dit volledig  

coronaproof in onze eigen bubbel bekijken. 

 

‘s Middags startten we de festivaldag met een 

‘frietkot’ net zoals op een echt festival. Mmm…. 

Om het festivalgevoel compleet te maken,  

zorgde de Lionsclub ervoor dat we ook leuke  

festivalgadgets hadden. Zo konden we helemaal 

uit de bol gaan tijdens het optreden van onder 

andere Jan De Smet, Christoff en DJ ‘Jack amai 

m’n klak’. Het werd een leuke namiddag! 

Voor de  bezinning van het Dominiek Savio Feest, 

maakten alle bubbels van de voorziening een  

tegel. Ook in De Molenreke haalden we onze  

creatieve talenten boven en maakten we enkele 

mooie exemplaren. Alle tegels van alle bubbels 

samen zouden dan een mooie muur moeten  

vormen die in Dominiek Savio zal staan. We zijn al 

benieuwd naar het resultaat, hieronder alvast 

enkele van onze creaties. 



 

 

6 mei is traditioneel een groot feest voor iedereen van Dominiek Savio. Vorig jaar kon het feest jammer 

genoeg niet doorgaan. Na een jaar zonder feestjes begon het toch te kietelen om nog eens uit de bol te 

gaan. Daarom werd beslist om ‘onzen heilige dag’ te vieren in kleine bubbels. 

In De Molenreke profiteerden we ervan om eerst ‘ne goeien apero’ te drinken en daarna lekkere BBQ te 

smullen. Ook al zat het weer niet echt mee, ‘t smaakte toch! 

In de namiddag zongen we met z’n allen luidop mee met de karokemix en we sloten af met een minifuif 

met maxipret. Natuurlijk kon ook de polonaise niet ontbreken… Het was een plezante dag met alleen 

maar stralende gezichten! 



 

 

Het afgelopen jaar was zeker niet evident voor onze 

vrijwilligers. We zijn heel blij en trots dat we toch 

steeds op hun steun en hulp konden rekenen.   

Zonder onze vrijwilligers zou De Molenreke er zeker 

niet hetzelfde uitzien. Chapeau voor iedereen! 

Dankjewel RONNY, voor alle uren les die je al gaf 

aan onze deelnemers. (En oja hoor... we willen  

zeker dat je blijft komen naar De Molenreke ) 

 

Dankjewel JEAN PIERRE,  

om de bewonersbubbel  

afgelopen jaar te  

ondersteunen door het doen 

van ritten met de camionette, 

boodschappen te doen, de 

vrije tijd van de bewoners te 

verrijken,…. 

Dankjewel  

PATRICK, om 

steeds klaar te staan 

om ritten met te  

camionette te doen, 

onze hersenen jong te houden met je ‘robotjes’, 

steeds het gras af te rijden, te zorgen voor  extra 

ontspanning door wandelingetjes met je hond,… 

 

 

 

 

 

Maar ook een grote dankjewel aan ALLE  

VRIJWILLIGERS die niet wekelijks komen, maar  

waar we toch steeds op kunnen rekenen!  

DANKJEWEL!!!! 

Ronny: “Ruim 8 jaar geleden ben ik via Auxilia bij De 

Molenreke terechtgekomen als vrijwilliger. In het 

begin was dat voor één uurtje op vrijdagmorgen met 

Isabelle voor het maken van de weekmenu. 

Geleidelijk zijn dat 6 personen geworden en gaf ik 

les telkens op donderdag en vrijdagvoormiddag, ook 

nu nog.  Door corona zijn er spijtig genoeg twee 

personen weggevallen maar misschien komen die 

terug na de vakantie. 

Op de foto ben ik de trotse lesgever van ( L naar R) 

Kelly, Dries, Dominique en Peter die allemaal al 

vele jaren enthousiast les volgen of het uithouden 

bij mij.   

Volgende vakken komen bij mij aan bod of zijn aan 

bod gekomen: lezen, schrijven, computer,  

actualiteit, Europese Unie, rekenen of eens een  

luisterend oor zijn, etc.…. 

Ik hoop, als de gezondheid het toelaat, nog een tijdje 

te kunnen doorgaan want ik voel me echt thuis bij 

jullie en dit ook dankzij het personeel die mij  

verwent met een koffie en een chocolaatje (mijn 

zoete zonde, ze weten dat ik dat graag lust) . 

De uren bij De Molenreke zijn voor mij geen  

inspanning maar eerder ontspanning en zo wil 

ik  graag verder een tijdje van mijn pensioen  blijven 

vrijmaken… als jullie dat willen natuurlijk. 

Nog veel lesgenot aan mijn pupillen en bedankt voor 

jullie inzet.” 

 

Ronny VRIJWILLIGERS VINDEN 

IS EEN KUNST 

VRIJWILLIGER WORDEN 

IS EEN GUNST 

VRIJWILLIGERS HOUDEN 

IS EEN GELUK 

VRIJWILLIGER BLIJVEN 

EEN MEESTERSTUK 



 

 

Ik adopteerde Siggy, een ‘Galgo’ (Spaanse  

windhond) van 4 jaar. Ze is afkomstig van Sevilla in 

Spanje. Ze heeft een slecht leven achter de rug, van 

verwaarlozing, uithongering, mishandeling... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2/5 is ze bij mij. Ze is lief, aanhankelijk en 

wandelt en loopt al goed mee met mij. Ze houdt van 

de warmte en is een echte zonneklopper. De zetel is 

haar favoriete plaats in huis en het liefst ligt ze  

lekker knus tegen mij aan. Ze houdt van lekker  

luieren en als je iets laat liggen van eten op tafel en 

je gaat even weg, heeft madam het al achter je rug 

stiekem  opgegeten. Ze bloeit elke dag beetje per 

beetje open en kan nu al zot uit de hoek komen.  

Benieuwd hoe ze verder zal groeien de komende 

tijd! Ti’s nu al een schatje! 

Wie ook een hond wil adopteren, kan gerust eens 

kijken op de website: www.galgosavebelgium.be  

8 mei 2021, een hoogdag voor velen... Na een lange 

sluitingsperiode ging de horeca terug open!  

Tot op heden zijn in de restaurants nog heel wat 

maatregelen om alles coronaproof te laten  

verlopen. Één van deze maatregelen werd mogelijk 

gemaakt dankzij ons dagcentrum! 

Een groot zout- en pepervat op de tafel mag niet 

meer, daarom is alles nu individueel verpakt.  

Zoutman, een bedrijf in Rumbeke waarmee we een 

goeie samenwerking hebben, verspreidt en  

verkoopt dergelijke zakjes in alle Roeselaarse  

restaurants.  

In het dagcentrum hielpen we mee aan dit proces. 

We plooiden dozen, kleefden de juiste stickers erop 

met de inhoud van de doos en vulden de dozen. Zo 

passeerden er miljoenen zakjes met peper, zeezout 

en fleur de sel door ons atelier.  

Stephan en Elke kleven samen de juiste sticker op de doos 
en nadien plooit Ken de dozen 

Isabelle en Ilse hielpen samen met alle andere deelnemers 
van het DC de vele dozen vullen 

Stephan heeft een grote 

investering gedaan… en 

wat voor één! Hij kocht 

een chique nieuwe 

handbike.  

Nu kan hij weer 

‘crossen’ doorheen heel 

Izegem en omstreken. 

Succes met je nieuwe 

aankoop Stehpan!  

“En voorzichtig op de 

baan hé…”   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.galgosavebelgium.be%2F&data=04%7C01%7CElien.Ballieu%40dominiek-savio.be%7Ce06618d36d1644e8f61308d8f1447326%7C8b0e959c8f9c41d8b75511ab90a7b3cc%7C0%7C0%7C637524623594032169%7CUnknown%7CTWFpbGZ


 

 

 

▪ 30|06|2021 - Overlijden Marie Louise 

Louage, oma van Bram Rosseel (DC)  

3 Saskia 

4 Anja 

7 Sabine 

10 Sofie 

15 Jens 

17 Lisa 

19  Ronny 

19 Dagcentrum gesloten tot 1 augustus 

20 Annelore  

21 Feestdag! 

26 Kelly S. 

28 Sarah Verv. 

5 Ken 

16 Dc dicht 

17 Ann U  

17 Dominique 

18 Gery  

21 Jumborun 

31 Dc gesloten: proloog personeel 

18 Joost D 

28 Ilse W 

  !!OPROEPJE!!  
 

STUUR NET ZOALS VORIGE  
JAREN JULLIE FAVORIETE  

VAKANTIEFOTO DOOR  
(VAN EEN REIS OF  
EEN DAGUITSTAP)  

NAAR ELIEN EN DAN  
VERSCHIJNT DEZE IN DE  

VOLGENDE NIEUWSBRIEF  

Ook in De Molenreke supporterden we  

volop mee voor de rode duivels!  

Voor elke match van de Belgen werd een 

pronostiek  

gemaakt.  

 

Proficiat aan 

Marnik, Inez, 

Stef en  

Saskia. Zij 

wonnen elk 

een  

pronostiek en 

verdienden 

hiermee een 

leuke prijs! 


