
Het zijn vreemde tijden...  
Ook in De Molenreke zijn heel wat coronamaatregelen  
waardoor de werking op z’n kop staat. De dagbesteding gaat 
tijdelijk niet door en de aanwezige bewoners worden verplicht 
om heel wat, niet steeds evidente, richtlijnen te volgen. We 
houden er alvast de moed in en proberen er het beste van te 
maken. 
 
We zouden het bijna vergeten, maar het jaar begon nochtans 
goed. Op 6 februari, de dag dat De Molenreke exact 25 jaar 
bestond, genoten we met z'n allen van een mooi groot feest. In 
deze nieuwsbrief blikken we hier graag nog even op terug, net 
als op enkele veranderingen binnen het personeel en onze 
fantastische vrijwilligers waar we steeds op kunnen rekenen. 
 
We hopen dat we snel naar de dagdagelijkse tijd terug  
kunnen...  
Veel leesplezier &  hou jullie goed ondertussen!  
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Nu moeten we afstand bewaren… maar op 6 februari 
konden we gelukkig nog feest vieren, samen met deze 
topvrijwilligers!  



 

 

2020 startte met  

enkele veranderingen 

binnen het team:  

 

 

In februari had LISA leuk nieuws voor ons in  

petto... ze is zwanger! Proficiat Lisa! 

Dit betekent dat Lisa De Molenreke voor een  

jaartje moet verlaten... Dieter vervangt haar  

tijdens deze periode als woonbegeleider.  

 

DEMI heeft beslist om een ander pad te  

bewandelen. Vanaf april gaat ze werken in de 

Waaiberg.  

Demi, we wensen je veel succes met je nieuwe 

job! Kelly vervangt haar als woonbegeleidster. 

 

Ook STEVEN heeft beslist om een andere  

uitdaging aan te gaan omwille van zijn verhuis 

naar Antwerpen. Vanaf eind april krijgen we dus 

een nieuwe orthoagoog. Steven, alvast bedankt 

voor de goede opvolging de afgelopen jaren en we  

wensen je veel succes in je verdere carrière! 

HEY DIETER! VROEGER WERKTE JE IN DOMINIEK 

SAVIO, IS ER EEN GROOT VERSCHIL MET HIER? 

Ja, toch wel... Daar is er meer leefgroepwerking 

met een vaste structuur terwijl hier iedereen erg  

zelfstandig is en zijn eigen dag organiseert.  

Hierdoor is elke dag uniek voor mij. Het is meer een 

grote stad versus een klein gezellig (boeren)dorp.  
 

HEB JE HIER AL IETS BIJGELEERD? 
Ja, een waskeirne draaien en de waste plooien...  

(En de strijk ga ik laten voor wat het is ) 
 

WAT WAS JE LEUKSTE MOMENT TOT NU? 
Hmmm… Er waren al veel leuke momenten. De 

bingonamiddag tijdens de 'quarantaine' was een 

topper. De vele lekkere desserts met een tasje  

koffie  zijn ook mooi meegenomen... 

 

WAT ZOU JE DOEN ALS JE DE LOTTO WON? 
Eeuuhm... een nieuwe auto kopen, een zwarte Audi 

of een gele Lamborghini Urus… en rentenieren…  

En ook heel veel reizen! Ik zou ieder continent wel 

willen zien. Ik zou ook wel m'n steentje willen  

bijdragen als vrijwilliger in een ontwikkelingsland.  
 

WAARMEE KUNNEN WE JE EEN PLEZIER DOEN? 

Ik ga graag iets eten of drinken. Met een ‘pintje’, 

‘omerke’ of ‘gin tonic’ kun je me dus zeker  

plezieren. En oja, bij de apero mag er zeker altijd 

een ‘goe belegen kazeke’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieter profiteert dus graag van het leven, gelukkig  

doen we dit in De Molenreke ook graag … 

 

Alvast veel succes en plezier in De Molenreke! 

Op 30 januari is Zuster 

Benigna overleden.  

Zuster Benigna vond het 

belangrijk om de huizen 

van het klooster in  

Rumbeke ter beschikking 

te stellen aan sociale  

doelen. Zo is ze ook mede 

verantwoordelijk voor de 

schenking van het gebouw van De Molenreke.. 

 

We zijn haar eeuwig dankbaar voor de kansen die 

we gekregen hebben om De Molenreke  te laten 

groeien tot wat het nu is en voor haar  

betrokkenheid binnen onze werking. 
 

“Rust zacht Zuster”  



 

 

Naar jaarlijkse gewoonte was het begin maart de week 

van de vrijwilliger. We grepen dit moment aan om onze 

vrijwilligers nog eens extra te bedanken!  

Binnen De Molenreke zijn onze vrijwilligers onmisbaar 

geworden, vandaar deze boodschap voor hen: 

 

LIEVE VRIJWILLIGERS,  
 

DIKKE MERCI VOOR DE EXTRA ZUURSTOF DIE  

JULLIE ONS GEVEN!  
 

EEN GROTE DANKJEWEL VOOR JULLIE  

FLEXIBILITEIT, JULLIE ENTHOUSIASME, JULLIE  

GEDULD, JULLIE LUISTEREND OOR, JULLIE TIJD, …. 
 

WE ZIJN HEEL TEVREDEN MET ZO EEN  

VRIJWILLIGERSTEAM.  
 

JULLIE ZIJN ECHT GOUD WAARD VOOR ONS!! 

WE KUNNEN HET NIET GENOEG ZEGGEN,  

MAAR WE WAARDEREN JULLIE HULP ENORM!  
 

EEN WELGEMEENDE DIKKE DIKKE MERCI… 

 
Bij deze willen we ook graag nog eens Franky en  
Danitsja bedanken omdat zij meehelpen met de  
organisatie van de vrijwilligers.  
Zij bellen de vrijwilligers op om ritten in het weekend te 
doen. En ze doen dit goed! ☺  

Ook door alle bewoners en deelnemers wordt 

heel wat vrijwilligerswerk gedaan. Dit gebeurt 

zowel in De Molenreke, onder de vorm van  

gemeenschapstaken, als buiten De Molenreke 

onder de vorm van vrijwilligerswerk of begeleid 

werk. Ook een welgemeende dankjewel voor  

jullie inzet!  

We mochten dit jaar al verschillende nieuwe  

taken opstarten, zo werkt David op de bureau van 

de Citroën garage, doet Matthieu nu koerierwerk 

in Koers (museum van de wielersport) en belt 

Inez eenzame ouderen op vanuit het project ‘de 

telefoonster’ van Ten Elsberghe.  

 

We wensen jullie veel succes met jullie nieuw  

vrijwilligerswerk! En chapeau voor het mooie 

werk dat jullie leveren! 

Bert doet VWW bij WTV. Om hun vrijwilligers te bedanken 
organiseerde nieuwsanker Ann-Sophie een etentje!  

Geert doet VWW in het stadhuis, zij maakten hun  
nieuwjaarskaartje aan de hand van deze leuke foto. 



 

 

Op donderdag 6 februari 
2020 was het “grote feeste” 
omdat het 25-jarig bestaan  
van De Molenreke was.  

Ik heb toen ne tekst  
gelezen , net vóór de foto’s 
van ‘het mooiste moment’.  
 
In Molenreke was er een 
receptie met fotosessie.  
Dan zijn we gaan eten in Ter Bos in Rumbeke, 
met 55, da’s veel é!  ’t was heel lekker eten,  
’t beste was de crème met choclasause. Ann 
heeft een betje moeten helpen voe te scheppen. 

Ann Debaecke had haar nieuwe spraakcomputer 
mee, dat was tof. Ze zei “smakelijk eten“, dat  
verdiende applaus.  
’t Was vree schoon were en ween ton naar buiten 
geweest voe ne “fotogroep“ (of ist ne 
“groepsfoto”?). 

We hebben ne bon gekregen voe iets te doen met 
onzen IB, ‘k weet wel nog nie wadde… En ook een 
pulle voe water. SANTE!!! 

‘k verlang al naar de volgende feeste op 20  
december.  

‘k é mie gejeund, ge zijt allemoale bedankt! 

Groetjes Dominique. 

 

Verjaardag = cadeautjes … iedereen was dolblij met een gepersonaliseerde “pulle” 

De fotogroep …. Of was het nu een groepsfoto? ☺  

Merci aan de ouders van Ilse en de PCLT voor de 
prachtige bloemen! 



 

 



 

 

27 februari was een speciale dag voor Ilse, ze 

werd niet alleen een jaartje ouder, maar ze kreeg 

er ook een nieuwe voordeur bij. Omdat dit niet 

onopgemerkt voorbij kon gaan, zorgden haar  

ouders voor een overheerlijke verjaardagstaart! 

We verzamelden voor Ilse heel wat kaartjes, want 

Ilse haar grootste hobby is om wenskaarten te 

bekijken. Wie nog oude wenskaarten heeft liggen, 

mag ze steeds binnenbrengen in het dagcentrum. 

We doen er Ilse een groot plezier mee! 

In den tijd dat we ons nog op straat mochten  

begeven (het lijkt al lang geleden), kwamen we 

soms wel eens iets tegen…  

 

Toen Dominique op 

weg was om  

boodschappen te 

doen, kwam hij een 

haan tegen op 

straat. Een leuk 

intermezzo voor 

Dominique...  

 

Toen Dries op een koude 

zondag een wandelingetje 

maakte in Ieper, kwam hij 

Elien tegen die een toerke 

was gaan lopen langs de 

‘Vestingen’. Dries suppor-

terde van op de eerste rij 

en zoals een echte fan 

wou hij een foto erbij.  

 

 

Toen Matthieu voor zijn 

vww in Roeselare was, 

werd hij geconfronteerd 

met enkele moeilijke  

afrijplaatsen, bvb hier 

plaatste men een groot 

obstakel voor een af-

rijplaats...  

 

Matthieu blijft echter niet bij de pakken zitten en 

zal hier verder actie voor ondernemen bij Stad 

Roeselare.  

 

Gogogooo Matthieu, leuk dat je meehelpt aan een 

goeie toegankelijkheid in Roeselare! We hopen 

om snel een positief resultaat te zien. 

Naar aanleiding van een kleine ingreep, moest 

Geert eventjes in het ziekenhuis verblijven. Toen 

bezoek nog toegelaten was, namen Jean Pierre 

en Martine het initiatief om eens op bezoek te 

gaan. Geert was aangenaam verrast! 



 

 

Het zijn vreemde tijden voor iedereen. Toch proberen we er het beste van te maken in deze moeilijke periode. 

Hieronder alvast enkele van onze initiatieven... 

Er viel al veel te smullen… Er werden pannenkoeken gebakken en er was 
een rijkelijk verwenbordje, met dank aan de vele bakkers. Er werden ook 
hartenwafels gebakken om iedereen een hart onder de riem te steken. 

Het weekend werd ingezet met een goeie aperitief…. Kwestie van de keel goed 

te ontsmetten  Er was ook voor iedereen een lachend aperitief bordje, 

want we blijven positief!! 

 
Ook de personen die thuis zijn 
vergeten we niet, we proberen 
regelmatig te bellen, zoals 
deze videochat met Dries.  
Binnenkort krijgt ook iedereen 
een leuke verrassing en quiz in 
de brievenbus... 

Ook de bewoners zijn creatief,… In plaats 
van een bezoekje op elkaar z’n studio, 
skypen ze met elkaar. 

De bingonamiddag en vele andere activiteiten waren toppers…. 
En we hielden natuurlijk altijd veilig afstand van elkaar! 

Sarah wil graag iedereen, die op welke 
manier dan ook z’n steentje bijdraagt in 
de zorg, via dit spanboek bedanken… Een 
mooi gebaar! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar maakten we opnieuw prachtige 

kunstenwerken voor het Labadouxfestival.  

Ditmaal werd gevraagd om creatief om te 

gaan met servies. Vanuit de crea groep 

kwamen we op het idee om oorringen van 

borden te maken. Zo kwamen we tot deze 

leuke creaties. Jammer genoeg gaat het 

festival niet door, maar de organisatie liet 

alvast weten dat de kunstwerken volgend 

jaar zeker gebruikt gaan worden! 
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 BBQ… datum nog te bepalen... 

Door de coronamaatregelen werd beslist 

dat het Dominiek Savio Feest niet kan  

doorgaan…  Dit jaar was het thema ‘back to 

the future’, een thema gekozen door Jens. 

Volgend jaar nemen ze hetzelfde thema 

over, dus wie leuke ideetjes hierrond heeft, 

mag ze zeker doorgeven! 

Dit jaar gingen we met z’n allen naar BAD-

festival gaan dansen en zingen. Jammer 

genoeg gaat dit ook niet door. Volgend jaar  

maken we er een dubbel zo groot feest van, 

hou alvast 29/04/2021 vrij! 


