
Een nieuw jaar is aangebroken, het ideale  

moment om terug te blikken op enkele  

gebeurtenissen van de laatste drie maanden.  

 

Er waren veel mooie momenten, zoals Jens & 

Elodie die verhuisden naar Villa Vip. Er was ook 

een kerstfeestje en we deden enkele bijzondere 

vrijwilligerswerkjes,…. 

 

Helaas was er in oktober ook nog minder leuk 

nieuws. We moesten afscheid nemen van Conny, 

een fantastische opvoedster en een collega uit 

de duizend. Dankbaar voor alles wat ze heeft 

gedaan voor De Molenreke, halen we graag nog 

eens enkele mooie herinneringen naar boven in 

deze nieuwsbrief. 
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De beste wensen voor iedereen!  We duimen dat 2023 een jaar 
wordt vol: liefde, vriendschap, geluk, een goeie gezondheid, 
succes, vrede, genegenheid,….. 



 

 

Sinds oktober wonen Jens en Elodie in een nieuw 

huis. Ze zijn verhuisd naar Villa Vip in Pittem. Ze 

wonen daar in de week en gaan in het weekend 

nog naar huis. Villa Vip is een hedendaagse en 

kleinschalige woning waar 10 volwassenen met 

een beperking samenwonen met een zorgkoppel, 

namelijk Els en Gunter.  

Jens: 

“ Ik vind het heel leuk in 

Villa Vip. Er zijn veel  

activiteiten, ik kook 

graag en ik speel graag 

spelletjes. Ik ga graag 

naar het woonzorg-

centrum om te helpen 

met Marc de tuinman. 

We gaan ook elke week 

zwemmen, naar een school om fruit te schillen 

voor de kindjes en om stoelen klaar te zetten in 

de refter.” 

Elodie:  

“Ik ga graag helpen in 

het woonzorgcentrum en 

ook fruit uitdelen aan de 

kleuters in het schooltje 

vind ik leuk. 

Ik doe graag de knutsel-

activiteiten zoals  

Diamond Painting,  

mandala’s kleuren, …  

 

Ik poets nu ook elke week mijn kamer en geniet 

ook wekelijks van mijn relax badje met muziek. 

We gaan ook regelmatig wandelen met  

Farouchke, de hond. ’t is een lieve hond! 

Ik woon héél 

graag in Villa Vip 

en heb een mooie 

kamer. Iedereen 

mag eens komen 

kijken. Bezoek 

vind ik leuk.” 

Ook in het stadhuis in Roeselare hebben ze een 

interne nieuwsbrief. In de laatste editie stond 

Geert erin met een mooi artikeltje. Hij werd in de 

kijker gezet omdat hij hielp bij het versturen van 

verschillende stadsmagazines. 

6 januari is driekoningendag. We maakten van de 

gelegenheid gebruik om 

een driekoningentaart 

te eten. Er zaten twee 

bonen in verstopt. Ken 

en Jean Pierre hadden 

geluk en mochten zich 

tot koning tronen. 

(jammer genoeg was 

het maar voor één  

dag  ) 

Na 2 coronajaren zonder kerstmarkt, waren we 
blij dat we onze producten weer konden verkopen 
op ‘Voetje Voor Voetje’. We hadden er een mooie 
verkoop! 
 
Bedankt 
aan de 
helpers  
Franky, 
Danitsja, 
Jelle en  
Shakira! 



 

 

Ieder jaar maken we in het atelier de eindejaars-

geschenken voor Zoutman, een bedrijf in  

Rumbeke. Deze pakketten sturen ze naar al hun 

klanten. 

 

Voor de eerste keer maakten we de pakketjes 

niet in het atelier, maar gingen we met een ploeg 

enthousiaste werkers ter plaatse.  

We maakten honderden doosjes met zeepjes en 

badzout.  

 

 

 

 

 

 

We deden verschillende taken: dozen plooien, 

etiketten kleven, papier verfrommelen, dozen 

vullen en alles netjes tot één geheel verwerken. 

Het was een leuke samenwerking. 

Na meer dan 11 jaar dienst als opvoedster in het 

tehuis, besliste Sarah eind vorig jaar dat het tijd 

was om een nieuwe uitdaging aan te gaan.  

Vanaf 1 januari werkt ze als ondersteuner in 

Pasvu. We gaan onze ‘zotte mutse’ missen in De 

Molenreke. 

 

Merci Sarah voor je jarenlange inzet in het tehuis, 

om ons te laten meegenieten van je lekkere  

kookkusten als ad interim kok in de keuken, je 

enthousiasme bij alle feestjes, je luisterend oor 

en om er voor iedereen te zijn.  

 

Je twee IB’tjes (Franky en Geert) gaan je zeker 

ook missen! We wensen jou het allerbeste toe en 

spring zeker maar nog een keer binnen voor een 

koffietje, koekje en een babbeltje! 

 

 



 

 

Onder leiding van chef-kok Miet, maakte de keukenploeg van dienst een rijkelijk gevuld aperitiefbordje 
voor iedereen, een overheerlijke maaltijd en een fantastisch lekkere chocolademoelleux als dessert. 

Eerst was er een bezinning, voorbereid door Ann Dobbelaere. Zoals ieder jaar heeft ze dit weer heel mooi 

gedaan, een pluim voor Ann! Daarna was het tijd om te klinken, te drinken en te eten…. 

Na de maaltijd was er een muzikaal pak met toffe opdrachten: Saskia en Dominique verkleedden zich als 
kerstman en kerstvrouw , Elodie moest een kerstboom tekenen,  Jelle proefde zonder kijken ‘mosterd’, 
Kelly bouwde een kaartenhuisje van drie lagen,…. De kers op de taart was wat IN het pak zat.  Met dank aan 

een gulle schenker, konden we voor alle bewoners en deelnemers een fleece dekentje kopen. Zo werd het 

voor iedereen een warme kerst. Nogmaals een GROTE DANKJEWEL aan de anonieme schenker.... 



 

 

Lieve Conny,  

 

Je had een 

groot hart, 

sprong bij waar 

nodig.  

Je was er voor 

onze bewoners 

op een heel attente manier: tijd maken om even 

te blijven kletsen op bed, samen plezier maken 

en elkaar plagen, gezonde hapjes promoten en 

ons deelgenoot maken van jouw leven - je deed 

het allemaal!  

Toen je ziek werd en thuis moest blijven, liet je 

ons niet los. Je evolueerde van iemand zonder 

gsm, naar een vriendin die haar best deed om 

toch maar het contact met ons te kunnen  

onderhouden. Even een berichtje, brief,  

videobellen en een echt bezoek sloeg je zelden 

af. Dat hebben we zo in jou gewaardeerd. Jouw 

hart bleef tot op het laatst ook echt kloppen voor 

ons.  

We zullen je missen, 

maar weet dat we 

dankbaar zijn om wie 

je was. We zullen jou 

in ons hart bewaren, 

net zoals jij dit deed 

voor ons. 

Lieve Conny, we denken met zoveel warme gevoelens aan jou terug. Je werkte eerst in Dominiek Savio in Gits en 
daarna in De Molenreke. Je hebt De Molenreke helpen opstarten, meer dan 28 jaar geleden. Mede door jou werd 
ons huis ook een thuis. Dankjewel voor alles Conny!! 



 

 

 

▪ 11|10|2022 - Overlijden Nicole Vervoort, 

mama van Dominique (deelnemer dc) 

▪ 20/10/2022 - Overlijden Bernard  

Vandamme, papa van Bert (ex-

deelnemer dc) 

 

Op 12 december 

is Gust geboren, 

zoontje van Sofie 

& Gill en  

broertje van 

Meike. Alvast 

een dikke  

proficiat aan hen 

allemaal! 

 

We wensen Sofie en haar gezinnetje  

samen een mooie toekomst! 

1 Peter Dec. 

6 Luc 

7 Geert  

10 Gianni  

11 Sarah Verh. 

16 Martine 

24 David F. 

28 Dries 

29 Nancy  

31 Mieke 

5 Annelies  

6 De Molenreke! 

9 Isabelle  

12 Gerda 

20 Martine (vrijwilligster) 

21 Patsy 

27 Ilse F. 

4 Danitsja 

12 Eline 

16 Marnik 

21 Barbara 

23 Jean Pierre  

27 Kelly M. 

28 Elien 

 

Om de vier jaar wordt er een nieuwe  

gebruikersraad gekozen.  

Ook vanuit De Molenreke laten we onze 

stem hierin horen. De afgelopen vier jaar 

vertegenwoordigden David, Martine en  

Danitsja De Molenreke. De komende vier 

jaar nemen Ann Dek, Els, Martine en  

David deze verantwoordelijkheid op zich.  

 

We wensen hen veel succes en zijn ervan 

overtuigd dat ze samen mooie dingen 

gaan kunnen realiseren. 


