
De tijd vliegt... de vakantie zit er alweer op! Iedereen kon 

de afgelopen maanden even tijd nemen om in “chill  

modus” te gaan en om vitamine “sea/C” op te doen. 

 

Ook in De Molenreke deden we het even rustiger aan.  

‘s middags maakten we wel eens tijd voor een extra  

aperitief en ook een terrasje kon er zeker van af! 

 

Ondertussen is het werkjaar terug volop aan de gang...  

In september vlogen we er meteen in met ons eerste 

pannenkoekenfestijn. Het werd een meer dan  

geslaagde editie!  

Bij de start van het werkjaar maakten we ook kennis 

met twee nieuwe gezichten, welkom Matthieu & David!  

 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en geniet vooral 

nog even na van de vakantie met de vele vakantiefoto’s... 
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De eerste dag na het verlof namen we tijd om wat af 

te kicken van het verlof    



 

 

 

Hey Matthieu, wat wil je over jezelf kwijt? 
Hallo, Ik ben  

Matthieu, met 2 T's 

hé !    

Ik ben schoolverlater 

van Gits, daar volgde 

ik MSO (ter  

voorbereiding voor 

vrijwilligerswerk zoals 

Grietje die hier in  

studio 4 woonde). 

 

Ik heb een hele leuke studio in De Molenreke, 

nummer 11, altijd welkom!  

Ik woon ook in Wevelgem met mijn papa zus en 

halfbroer en de vriendin van mijn pa.  

Wat mogen we je altijd vragen? 

Je kan me altijd roepen voor boodschappen, om 

iets in het frans te vertalen of iets te halen of 

brengen. 

Wat is je favoriete bestemming? 

Zuid-Frankrijk! Mijn opa woont daar en mijn  

papa gaat ook misschien naar Frankrijk verhuizen. 

Wat zijn je interesses in het dagelijks leven? 

Ik hou ervan om steden te bezoeken en ze te  

onderzoeken qua toegankelijkheid.  

Ik bezoek graag nieuwe plaatsen en toeristische 

zaken.  

Ik kijk ook graag naar Franse tv-reportages. 

Wat is je perfecte date? 

Hamburgers eten   ❤ en dan iets drinken en 

wat praten, of cinemaatje met chipkes. 

Wat is je zonde? 

Geen, haha...  

Heilig boontje ben ik…   

 

JULLIE ZIJN ALLEN ALTIJD WELKOM IN MIJN 

STUDIO, TOT IN DEN DRAAI HÉ! 

Sinds september komt 

David werken in het  

dagcentrum op  

dinsdag- en donderdag-

namiddag.  

Wie is David?  

(Alvast 1 tip voor wie  

David in de wandelgangen 

tegen komt…  

Je spreekt z’n naam uit 

als “Deevid“ )  
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Sinds juli is Jens 30 jaar! Een gelegenheid die hij 

niet zomaar voorbij liet gaan! Hij trakteerde met 

Izegemse Schoentjes, een lekkernij die officieel 

erkend is als  West-Vlaams streekproduct!  

Het heeft alvast gesmaakt! Mmmm... 



 

 

Na 18 jaar succesvol kaartingen te organiseren,  

vonden de meeste Molenrekenaars dat het tijd werd 

om eens van concept te veranderen. 

 

Al snel kwamen we tot het idee om een GROOT  

pannenkoekenfestijn te organiseren.  

En groot … dat namen we wel heel erg letterlijk.  

WE VERKOCHTEN MAAR LIEFST 630 KG  

PANNENKOEKEN EN ONGEVEER 200 PLANTJES! 

En ook 14 september werd het een héél gezellige en 

geslaagde namiddag! De Molenreke werd  

omgetoverd tot een gezellige tearoom.  

Op een zonnig terras mochten we veel, zelfs héél 

veel mensen verwelkomen! Zoveel zelfs dat er tafels 

en stoelen tekort waren en alle schaduwplekjes  

werden ‘uitgevochten’. 

Deze grote verkoop en opkomst zorgde natuurlijk 

voor een fantastisch resultaat.  

WE VERZAMELDEN MAAR LIEFST 5369,78 EURO!! 
 

Dankjewel aan iedereen die pannenkoeken(plantjes) 

kocht of verkocht en alle vrijwilligers die meehielpen 

aan de organisatie van het pannenkoekenfestijn! 

In het bijzonder nog eens dank aan de ouders van 

Jelle die zorgden voor de prachtige plantjes en aan 

de ouders van Ann Debaecke voor de mooie gift!  

Met de opbrengst gaan we volgend jaar alvast een 

mooi feestjaar (25 jaar De Molenreke) tegemoet! 

Wegens het grote succes hebben we beslist om het 

pannenkoekenfestijn iedere 2 jaar opnieuw te  

organiseren.  

 

We zien jullie dus graag terug in September 2021. ☺   



 

 

‘t is weer voorbij die mooie zomer…. De vakantie zit er jammer genoeg op, maar via onderstaande foto’s 

laten we iedereen nog even nagenieten... 

David genoot zoals ieder jaar van 
de Jumborun. 

Els: “Op een mooie zomerse dag  
genieten van een terrasje.” 

Sonja vierde haar 50ste  
verjaardag in goed gezelschap! 

Jens had een heel leuk kamp in 
Westmalle 

Dries: “Aperitieven en picknicken in de tuin van de St.Baafsabdij in Gent en daarna op een vlot in de binnenstad, 
samen met de zussen, schoonbroer en de kindjes. ‘s Avonds dan nog gaan eten in Gent . Het was tof en leuk!” 

Jean Pierre: “In de scottisch  
borders wie of wat is een ramp…” 

Patricia genoot zoals ieder jaar van 
een weekje zee met haar moeder. 
Martine ging hen bezoeken met JP 

Bram genoot met zijn ouders en 
tante van de zon in Gran Canaria. 
Ze zongen ook mee met een  
muziekgroep, een toffe ervaring! 

Stephan: de Jumborun is de 
max! 



 

 

Elke: “Genieten in La Douce  
France van een baguette met  
zelfgemaakte confituur van Elodie.” 

Jelle: “Quality-time met mijn twee petekindjes, met  Wannes in de gocar en 
met Briek een fietstochtje doen.” 

Joost: “nen congé in  
Spanje zonder 'petje' zou 
geen congé zijn... 

Anja: “ontmoeting met Charlotte 
van down the road in Zandhoven” 

Ann Dek: Samen met de zonnewijzers 
op vakantie in Braschaat, samen du-
wen op de spoorfiets! 

Ken genoot van een reisje op het  
eiland Santorini (in Griekenland). 

Elodie genoot zoals ieder jaar van 
de Jumborun. 

Sarah Vv: “Goed aan-
gekomen op de top van de 
col de Tourmalet! Prachtige 
streek de Pyreneeën.”  

Vakantiesfeer op ons mooie terrasje in De Molenreke... 



 

 

 

3 David 

12 Minirock 

23 
Eric Van P. 

+ bewonersdebat 

28  Conny 

1 DC gesloten (Allerheiligen) 

5 Patrick (vrijwilliger) 

11 Dc gesloten: wapenstilstand 

14 Andy 

27 Gebruikersraad in De Molenreke 

30 + 1  Rummelant 

1 
Maika 

Kerstmarkt voetje voor voetje 

11 Bert 

13 Kerstfeestje 

17 Kerstmarkt in de Zilverberg 

21 
Philip Vanneste 
Kerstmarkt Rumbeke 

24 
Els  
DC dicht tem 2/01 

29 Elke 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Net zoals  op vele andere plaatsen, sloeg de 
buxusmot ook in De Molenreke toe. Veel  
buxussen waren kapot en moesten uit de grond. 
Gelukkig kreeg Andy goeie hulp hiervoor van 
Kelly en Jens. 

Chiro JOMEGO uit Roeselare verkoopt 23  
november soep in het kader van de warmste 
week en dit ten voordele van De Molenreke!   
De soep kan ter plaatse gedronken worden of 
per liter gekocht worden.   

Warme oproep: er zijn nog steeds pompoenen 
welkom om verse soep te maken! 
 

Meer info: zie https://dewarmsteweek.be/acties/
de-warmste-kokjes 


