We hadden het nooit durven denken, maar meer dan twee
jaar na de eerste lockdown, blijft corona onze werking
beïnvloeden. De maatregelen veranderen veel en dat is
niet steeds voor iedereen gemakkelijk. Toch een pluim
voor ieders geduld en flexibiliteit!
Ondanks de vele maatregelen probeerden we toch zoveel

mogelijk ons normale leventje te leiden.
Zo werd het vrijwilligerswerk terug opgestart en hebben
we bijgevolg ook vele vrijwilligersnieuwtjes die je in deze
nieuwsbrief kan lezen.
Geniet daarnaast ook mee van enkele kleine feestjes die
we organiseerden en van hoe we optimaal van de eerste
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zonnestralen profiteerden.
Veel leesplezier!
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Jelle doet 4 dagen in de week Begeleid Werk bij
Bij het ontstaan van De Molenreke werd meteen
vrijwilligerswerk georganiseerd. Martine was één
van de eersten die vrijwilligerswerk deed.
Ze startte in Sercu. Nu, meer dan 26 jaar later,
gaan de eigenaars op pensioen en stopt ook
Martine er met haar vrijwilligerswerk.

Sanac, dit is een grote leverancier van land- en
tuinbouwproducten.
Wim Lybaert maakte een programma over ‘de
moestuin’ en hij heeft hiervoor een nieuwe
zaadlijn op de markt gebracht, hij deed dit in
samenwerking met Sanac. Jelle hielp samen met
zijn collega’s de zaadjes voor Wim verpakken.

MARTINE KIJKT TERUG OP VELE MOOIE JAREN:
“26 jaar lang ging ik elke donderdagochtend naar

Onlangs verpakten ze in Sanac ook kruiden voor

Sercu. Ik zat daar aan de bureau bij Katelijn.

binnenkort ook een BV.

Jeroen Meus. Wie weet wordt Jelle dus

Ik deed er verschillende taken: sorteren van
facturen, geld tellen en vroeger ook
computerwerk. Om 10u30 kreeg ik altijd een potje
koffie. Ik werd daar verwend, voor speciale
gelegenheden kreeg ik een cadeautje (bvb flesje
wijn of doosjes thee).
Als afscheid gaan we nog eens naar café Mango
om iets te gaan eten en sommige collega’s
komen nog eens op bezoek naar mijn studio.
Katelijn beloofde me dat ze me niet in de steek
zal laten en dat ze af en toe eens zal langskomen
of een mailtje sturen. Het waren 26 mooie jaren.

Ik ging daar altijd naartoe met een glimlach.”

Peter, Elodie, Ken, Kelly en Anja gaan wekelijks
vrijwilligerswerk doen in basisschool Windekind.
Door verschillende coronabesmettingen kon het
vrijwilligerswerk even niet doorgaan. Omdat de
kinderen de vrijwilligers misten, brachten ze veel
liefdevolle kaartjes voor Valentijn. Het was een
leuke verrassing voor de vijf vrijwilligers!

OOK KATELIJNE BLIKT POSITIEF TERUG:
“Reeds vele jaren was Martine ‘één van ons’. De
weg naar mijn bureau verliep steeds met tussenhaltes bij de collega’s. Kleine werkjes werden
opgespaard voor “Martientje“: kassa tellen,
facturen klasseren, blaadjes leggen,… ze deed
alles met veel enthousiasme & orde. Steeds was
ze positief en opgewekt. We beleefden vele mooie
uren aan mijn bureau. Ze verlaat nu onze firma,
maar het is geen vaarwel maar een tot ZIENS.”

Binnenkort gaat Hendrik op pensioen!
Dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan.
Daarom organiseerden we op 29 maart een leuke
dag met: een uitgebreide aperitief, een
overheerlijk dessertbord en ‘s avonds aten de
bewoners ook nog belegde broodjes samen met
Hendrik en de collega’s.
Bij de aperitief hoorde natuurlijk een speech!
Joost:

“Hendrik, alias Snor,
Jij gaat binnenkort
officieel met
pensioen. Dit doet
raar. Raar voor jou
en voor ons. We
zagen en zien je
eerlijk gezegd nog
niet als
gepensioneerd maar
het lot was je omwille van nekklachten helaas
niet goed gezind. Je moest eerder dan voorzien
hier stoppen, met veel pijn in het hart.
Vele jaren ben je hier een vlotte woonbegeleider
en toffe collega geweest zonder veel poespas.
Je had het zeker niet voor de grote theorieën,
integendeel, je koos de weg van de
levenservaringen en de eenvoud, rechttoe
rechtaan. Je praat nooit hooghartig. Bij jou
voelen we steeds een warmmenselijk contact.
Het team verwarmde je ook mee op jouw manier.
Vele keren stonden verse aardbeien of ander fruit
in het midden van onze vergadertafel.
Allen hebben we van jouw vrijgevigheid mogen

genieten.
En ‘genieten’ is wat we nu hopen dat jij verder zal
kunnen doen, samen met je vrouw en allen die je
liefhebt.

Begin maart was er
week van de vrijwilliger.
Omdat we veel hulp
krijgen van onze
vrijwilligers, willen we
hen graag oprecht
bedanken. We hebben
een FANTASTISCHE
VRIJWILLIGERSÉQUIPE
waar we heel tros op zijn.
Een WELGEMEENDE
DANKJEWEL aan Jean Pierre, Ronny en Patrick
die wekelijks komen helpen bij verschillende
activiteiten. Zonder hen zou de werking van De
Molenreke er ongetwijfeld anders uitzien!

Gezien je nooit veeleisend en wel eenvoudig
gebleven bent zal dit best wel lukken voor jou.
Namens alle bewoners, deelnemers en collega’s
zeg ik ‘bedankt Hendrik’ en wellicht tot nog
eens!”

Ook een welgemeende dankjewel aan de vele
andere vrijwilligers die af en toe bijspringen voor
een ritje met de camionette, een boodschap,
begeleiding bij een activiteit,….
Merci merci merci merci!!!!

6 februari is een speciale dag voor De Molenreke
want dan is het onze feestdag!
Ieder jaar wordt dit gevierd en ook nu lieten we ons
27-jarig bestaan niet zomaar voorbij gaan.
De lekkerbek werd opgefleurd met bloemetjes en er
was een lekkere dessert voorzien. De Molenreke
trakteerde iedereen met een overheerlijk
ambachtelijk ijstaartje .

Vrijwilliger Patrick heeft groene vingers en
hierdoor hebben we het geluk om enkele leuke
‘groene projecten’ te kunnen doen.
Zo kreeg Kelly de kans om zelf witloof te kweken.
Na 1 maand bleek ook Kelly groene vingers te
hebben want uit de witloofwortels groeiden grote
mooie witloofstronken. Keukenprinses Kelly
maakte er nadien een overheerlijk slaatje van.

Daarnaast doen Jens en Patrick ook nog mee aan
tuinproject ‘FlowerPower’ ism Hogeschool Gent..
‘FlowerPower De Tuin’ zoekt enkele dingen uit: Hoe
tover je gazon om tot bloemenweide? Helpt het om
minder vaak te maaien? Welke rol speelt de bodem? Krijgen we in elk gazon een andere bloemenweide?

Ook de “anciens” genoten mee: Saskia,
Dominique, Martine, Ann D, Ann P en Ann U.
Inez, Luc, Stef, Conny en Maaika ontbreken op de
foto, maar waren er ook al bij vanaf de start, 27 jaar
geleden!

Als deelnemers gaan Jens en Patrick 2 jaar lang
een stukje gazon beheren als bloemenweide door
twee keer per jaar te maaien. Ze leggen drie
proefvlakjes aan op verschillende manieren, nemen
bodemstalen en tellen soms de bloemen, bijen,
vlinders en andere insecten. Zo onderzoeken ze
welk beheer de kleurrijkste bloemenweide oplevert
en of zo’n kleurrijke bloemenweide aantrekkelijk is
voor bijen, vlinders en andere insecten. Wie meer
info hierover wil, vindt deze hier:
https://mijntuinlab.be/projects/13/

Het zonnetje was dit jaar al vroeg van de partij! Half
januari konden we al genieten van een koffiepauze in
het zonnetje. En in maart was er ook een eerste ‘lente/
zomer’prik waar we ten volle van profiteerden!

We waren er vroeg bij dit jaar:
14 januari…. Gezellige koffiepauze buiten!

Zalig genieten van de
zon op onze snoet!

Het was eind 2021
wanneer Stef in
allerijl werd
opgenomen
in het ziekenhuis.
We konden toen
nog niet
vermoeden dat het
voor Stef het einde
zou betekenen van
zijn verblijf in De
Molenreke.
Via het revalidatiecentrum van AZ Delta en
een kortopvang in de Waaiberg heeft Stef op
21 februari definitief zijn intrek genomen in
Montmartre, een leefgroep in de ‘reke’ in
Dominiek Savio.
Voor Stef zijn intrek nam in de Molenreke,
ondertussen 27 jaar geleden, woonde hij in
Montmartre. Een leuk weetje is dat Stef de
naam “Montmartre” heeft uitgevonden!
We wensen Stef alle geluk toe en een goede
gezondheid!

Een mooie wandeling door Rumbeke….
‘tdeed deugd!!!

Gelukkig helpt Dries
onze tafel netjes houden

Wat hebben we dit gemist de afgelopen twee jaar! Gezellig allemaal
samen op ons terras. Sinds maart vormen we eindelijk terug 1 bubbel.

Op een zonnige dag begin maart trokken Geert
en Jean Pierre richting Blankenberge.
“ We gingen naar Sea Life Blankenberge en
bewonderden alle mooie vissen. Daarna
gingen we iets
lekkers eten en
wandelden we
langs de zee.
Het was een
vermoeiende
maar vooral heel
leuke dag!
De uitstap is
zeker voor
herhaling
vatbaar.”
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Onze MOlenreekse WInkel zit in een nieuw
jasje. Naast het nieuwe etalage rek die
enkele maanden geleden kwam, zijn er nu
ook nieuwe tafels. Kom gerust eens piepen
naar onze winkel op dinsdagnamiddag of
woensdagvoormiddag!

Begin maart werden we terug één bubbel…

eindelijk! Hierdoor konden vriendinnen
Martine en Isabelle elkaar terug vaker zien.
Daarom nodigde Martine Isabelle uit voor
een koffieverwenmomentje op haar studio!
De 2 stralende gezichten zeggen genoeg.
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