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Het stadsbestuur 

van Waregem, 
 

          in samenwerking met het bestuur van 'De Roose', 
 

nodigt alle Biestbewoners uit op de 
 
 

 
OP ZONDAG 5 JANUARI 2014  

 
van 11u tot 13u30 

in ‘De Roose’,  
Smedenstraat, Waregem 

 
 

 

 

Voor de 20ste keer 
wenst ’t Biesteneirke 

zijn lezers 
het allerbeste voor het nieuwe jaar ! 
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Sint in het SOB 

 
Naar goede jaarlijkse traditie kwam de Sint ook dit jaar naar het SOB De 

Roose.  Op de laatste dag van november was het zover.  Hij had al verno-

men dat er meer dan 70 kinderen zouden aanwezig zijn.  De Sint had dan 

ook 2 Zwarte Pieten meegebracht om alles in goede banen te leiden.  De 

hoofdpiet was iets te enthousiast en ging het SOB binnen langs de keuken.  

Meteen zorgde dit voor chaos want de kinderen waren bang dat de Sint zelf 

niet zou opduiken.  Gelukkig vond hij dan toch de hoofdingang van het 

ontmoetingscentrum waarna hij plaatsnam op het grote podium.  De aller-

kleinsten mochten het eerst bij de goedheilig man.  Bij sommigen liep dit 

niet van een leien dakje en kwamen de waterlanders al gauw opborrelen.  

Maar de traantjes maakten vlug plaats voor een bescheiden glimlach als 

Zwarte Piet met een zakje lekkers op de proppen kwam.   

Opvallend veel peuters hadden hun ‘tutjes’ mee voor de Sint, wat iedere 

keer op een applaus werd onthaald.  Alles komt terug, ook in speelgoed-

land, want veel kinderen hadden graag een Furby ontvangen van de Sint.  

Je kent misschien nog wel dat elektronische pluche fantasiedier dat lijkt op 

een kruising tussen een hamster, een kat en een uil.  Een kleine 10 jaar 

geleden waren de zakken van Zwarte Piet met duizenden Furby’s gevuld.  
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Dat zal dit jaar niet anders geweest zijn.  Ongeveer anderhalf uur na aan-

komst dankte de Sint het bestuur van het SOB dat terug instond voor een 

vlekkeloze organisatie.  Hij beloofde om volgend jaar met de Zwarte Pieten 

terug naar de Biest te komen … omdat er nu eenmaal geen stoute kindjes 

op de Biest zijn. 
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Jeroen Simaeys volgde Essevee in Europa… 
 

Het is voor de bevoorrechte supporters van SV Zulte Waregem 

moeilijk kiezen welk moment tot dusver het mooiste was in wat 

lijkt op een tweede opeenvolgende boerenjaar : de zege tegen An-

derlecht (4-3) of die tegen het toen ongeslagen Standard (1-0), de 

ruime uitzege op Lokeren (2-4) of enkele prachtige Europese mo-

menten.  Biestenaar Jeroen Simaeys miste dit seizoen Europees 

enkel de verre uitmatch in Kazan en mag aangezien worden als een 

èchte Esseveefan.  

 

Jeroen, je hebt precies dezelfde naam als de speler van KRC Genk. 

Heb je de voetballer Jeroen Simaeys ooit ontmoet ? 

Neen, en het is mijn idool niet want hij scoort af en toe tegen Essevee ; ik 

denk eens met Genk en eerder met Club Brugge. Via facebook sturen de 

mensen soms vriendschapsverzoeken die eigenlijk voor hem bestemd zijn. 

 

Wat heb je met de Biest te maken want je woont er niet meer ? 

Ik woonde er vanaf mijn geboorte tot ongeveer 22-jarige leeftijd. Toen 

ging ik samenwonen in Anzegem met Eline Veys met wie ik ondertussen 

getrouwd ben. Ik woonde in de Vredestraat, vroeger heette die nog de 

Bieststraat. Het was ongeveer op het einde van de straat, aan de F. Roose-

veltlaan.  Mijn moeder Martine Verhelst woont er nog; de huidige voorzitter 

van Zulte Waregem, Carl Ballière, woont ernaast. Mijn vader Guy is in fe-

bruari al drie jaar gestorven. Op de dag van de Kerstloop op de Biest stak 

hij altijd een handje toe. Ik herinner mij een editie waarbij het gesneeuwd 

had en hij heeft dan veel geholpen zodat deze loopwedstrijd toch kon 

doorgaan. 

 

Ik heb mij laten vertellen dat je een heel harde Esseveefan bent; 

hoe is dat in zijn werk gegaan ? Hoelang volg je Essevee reeds ? 

Met vader ben ik een eerste keer meegegaan, zo vader zo zoon. Vader zag 

alle thuismatchen. Ik denk dat mijn eerste match ruim 20 jaar geleden 

was. Ik heb nog altijd rood-wit bloed door mijn aderen stromen. Thuis zie 

ik de wedstrijden als abonnee in vak Q, recht op de middellijn, daar zie je 

alles perfect. Ik stond één keer in vak X en dat beviel mij toch niet. Wij 

maken op onze plaats ook nog eens lawaai tijdens de match. 

 

Dit seizoen behoor je tot een kleine schare supporters die quasi alle 

Europese matchen meemaakte ? 

Ik ben naar PSV, APOEL Nicosia, Maribor en Wigan geweest en natuurlijk 

maakte ik ook de thuismatchen mee. Nu ja, thuismatchen waren het niet 
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echt. Ook Matthias Dhaenens, Raf Verbauwhede en Sabine Snoeck maak-

ten deze wedstrijden mee. We hebben zélf een bus naar PSV ingelegd met 

allemaal rood-witte fans van vroeger. Samen met Vincent Beyens was ik 

hiervoor verantwoordelijk. Voor 25 Euro, bus én ticket. Dat was een mooie 

ervaring om mee te maken ondanks het verlies. Er zat toen ook wat span-

ning in de groep met de aanvoerderskwestie. In Anderlecht volgde de 

thuismatch die we ook verloren. Qua stadion vond ik dat er in Anderlecht 

toch iets beter sfeer te maken was. Het stadion is ook iets mooier dan in 

Brugge ; ook de mat was in Brussel stukken beter dan in Brugge omdat wij 

een voetballende ploeg zijn. Vervolgens was er eerst de match tegen 

APOEL en met 1-1 was nog alles mogelijk. Op 29 augustus waren wij er 

ook bij in Cyprus; ik had mijn vrouw een trouwreisje beloofd want we wa-

ren in juli getrouwd. We hadden eerst nog Waregem Koerse meegemaakt 

en vertrokken op woensdagmorgen en dit voor vijf dagen en hebben zo de 

match tegen Anderlecht gemist. Officieel waren er 92 supporters mee, 

maar 40 zal veel zijn geweest. Vooral veel mensen van het bestuur waren 

van de partij maar weinig supporters. Overdag was het 40 tot 42 graden. 

We speelden er ’s avonds nog bij ongeveer 30 graden en dat was al doen-

baar. Het was overdag drukkend warm in Cyprus. Ik bezoek graag oude 

sites maar we hadden door de hitte weinig energie. Het was de beste her-

innering van de ganse Europese campagne ; de sfeer was niet normaal. De 

Cyprioten zijn echt voetbalgek, dat was Standard maal vijf in een goed ge-

vuld stadion. Hun maximumcapaciteit is 22.000 man. Anderhalf uur voor 

de match zat het vol. Het was best van hen niet uit te dagen en we zaten 

in de hoofdtribune. Na de match mochten wij bij de spelers in het hotel, 

kregen een traktaat van het bestuur en konden eens een praatje maken 

met de spelers. Je zag dat de ontlading en de euforie groot waren bij de 

spelers. Dat was een fantastisch moment als supporter. 

 

Essevee plaatste zich vervolgens voor de poules en werd ingedeeld 

in een groep met Maribor, Kazan en Wigan. Wat dacht je op voor-

hand over onze kansen ? 

Het waren niet echt de grote namen. Kazan heeft een gigantisch budget 

wat ook is gebleken. Maribor werd in het verleden al eens verslagen door 

Club Brugge en Wigan als tweedeklasser. Dat waren niet de mooiste affi-

ches op voorhand. Tegen Wigan moesten we kunnen starten met drie pun-

ten, die ploeg was toen te pakken maar we lieten het afweten. Thuis flauw 

gespeeld tegen Maribor, onze zwakste match van het seizoen. Maar je mag 

nooit de hoop opgeven en zo ging ik ook naar Maribor. Daar waren we met 

150 à 200 man Esseveefans. Ik ging ernaartoe vanaf woensdagavond met 

een minibusje, zo was het nog een beetje betaalbaar. Het was 13 uur rij-

den, ik was op vrijdagavond terug. Maribor is redelijk groot en Slovenië 

niet echt een modern land maar wel met vriendelijke mensen. De match 
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was niet hoogstaand maar we wonnen hem toch dankzij een lichte penalty-

fout op Conté die Hazard omzette. Bossut hield ons recht op het einde van 

die match ; Sammy speelt trouwens al sinds vorig seizoen op een hoog 

niveau. De volgende match was naar Wigan : met Ryanair vlogen we van-

uit Charleroi in het gezelschap van zowat 100 fans van Essevee. Op weg 

naar Wigan met de trein zaten we in het gezelschap van twee Wiganfans 

met pins en sjaals met daarop Wigan tegen Waregem. Toen we van de 

trein stapten heb-

ben we alle 10 

meteen een sjaal 

gekocht ! In Wigan 

hebben we eerst op 

café gezeten. Daar 

ontmoetten we al 

Mbaye Leye en het 

zat daar vol Esse-

veesupporters. 

Vooraf bezochten 

we ook het stadion 

van Manchester 

City en kregen een 

mooie rondleiding. 

Je moet daar maar 

op een knopje du-

wen en de verwarming ligt aan. Voor één match betaal je dan wel 400 euro 

! We kwamen in Wigan terecht in een mooi stadion, ik zou tekenen voor 

zo’n stadion in Waregem. We dachten bij een 1-1 stand dat Francky Dury 

blij was met een draw. We scoorden toch nog via Malanda maar konden 

ook die match verloren hebben. Het valt op dat we bij een achterstand 

vrijuit voetballen en steeds die achterstand kunnen ombuigen, ik zie ze dus 

graag op achterstand komen. Jammer dat we op de laatste speeldag niet 

het nodige punt haalden tegen Kazan. 

 

Iedereen dacht dat Essevee een ‘minder seizoen’ tegemoet ging… 

Het is een beetje een evenaring van vorig seizoen. De concurrentie laat het 

weer afweten. Omdat de topploegen niet veel rendement halen kunnen wij 

daar weer van profiteren. We spelen op een aangenaam niveau, zijn geen 

wereldtop maar in de Belgische competitie kunnen we met een beperkt 

budget meer dan ons mannetje staan. Ook in de Beker op Charleroi werd 

bewezen dat het zonder Malanda en Hazard kan. En Habibou is dit seizoen 

top, op het hoogtepunt van zijn carrière. 

 

Koen Christiaens 
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Het stadsbestuur van Waregem heeft langs de Expresweg op het einde van 

de Verbindingsweg op de Biest een nieuw campagnebeeld voor het Belgisch 

Kampioenschap veldrijden onthuld.  

 

Lidy’s tip 
 
Petit Beurre taart 
 
2 pakjes Petit Beurre, 250 gr boter, 2 lepels bloemsuiker,  

1 lepel oploskoffie, 2 dl melk.Giet de melk in een diep bord. 

Meng de suiker, de oploskoffie en de boter in een aparte 

kom tot een smeuïge massa. Neem een platte schaal, be-

dek deze met een 8-tal koekjes, twee aan twee en bedek 

deze laag met een laagje vulling. Doe dit met een plat mes. Doop de vol-

gende laag koekjes met de onderzijde in de melk. Bedek deze ook met een 

laagje vulling. Herhaal dit alles tot de koekjes op zijn. Eindig met een laag-

je vulling bovenaan. Laat de taart een nachtje rusten in de kelder.  

Tip : de oploskoffie kan eventueel vervangen worden door cacao. 
         Lidy 

 

 
 

 
Ik hou van bloemen … 

doch ik weet niet welke … 

het kleinste voor mijn part … 

ik kijk in alle bloemenkelken … 

en zoek een hart. 
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9e Kerstloop op de Biest een voltreffer ! 

 

De  9e editie van de Kerstloop op de Biest op 1 december overtrof 

alle verwachtingen. Organisator Vincent Baert blikt dan ook tevre-

den terug op zijn loopwedstrijd : 

 

Vorige keer had ik 478 aankomsten ; deze keer met 582 aankomsten, 104 

atleten méér die de finish haalden. In totaal schreven zich meer dan 600 

atleten in voor deze 9e Kerstloop. Ik wil iedereen van de organisatie en de 

medewerkers (een 40-tal in totaal de dag zelf) bedanken die alles in goede 

banen hebben geleid als seingever, bij de inschrijvingen, de computer en 

het opmaken van de uitslag etc… Ik denk te mogen stellen dat ik bij de 

Biestenaars respect heb afgedwongen met mijn organisatie.  

Ik dank bij deze ook nog eens Igor Decraene die het startschot kwam ge-

ven van de 10 km. 

Komt er hier volgend jaar met de 10e uitgave, zoals ik vernam, mo-

gelijks een Belgisch Kampioenschap ? 

 

Vooreerst moet je aan 10 edities geraken om zoiets te kunnen inrichten en 

je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals het deelnemersveld, 

maar dat is geen probleem (ik had met Thomas De Bock en Francis Van-

steenkiste twee heel goede lopers aan de start) ; een goed gedrag, een 

verkeersvrij parcours waarbij de afstand 300 meter minder zou zijn etc… 

Onze burgemeester is alleszins al akkoord en ik zal vóór 15 januari eerst-

komend alvast een kandidatuur indienen bij de Bond. Het is wel al zeker 

dat hier volgend jaar het Kampioenschap van Waregem doorgaat. 

 
Koen Christiaens 
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Sinterklaas en de verdwenen computerpiet 
 

WAREGEM - De kleuterjuffen en kleuters van VBS BIEST brachten voor de 

Sint, de pieten en het 1e + 2e leerjaar een voorstelling van de musical 

"Sinterklaas en de verdwenen computerpiet".  

De computerpiet had een groot probleem ... de namen verdwenen uit de 

computer. Gelukkig vonden ze snel een oplossing. Eind goed, al goed. 

Het was een spannende musical met leuke nieuwe sinterklaasliedjes. 
Nancy 
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 OKRA BIESTKAARTERS WAREGEM  

 Kampioenenviering tussen Sint en Kerst  
 

Met de nog verse sporen van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten en 14 dagen 

voor het Kerstfeest begonnen we in het begin van week 50 met de onmid-

dellijke voorbereiding van de jaarafsluiting van de Okra Biest kaartingen. 

In dit verband danken we oprecht  sponsor Myos voor de bloemen die Ria 

handig tot een stijlvolle tafelversiering omtoverde. 

Op woensdag 11 december, om 9 u ’s morgens, op een wit bevroren voet-

pad, stonden Christiane, Monique, Trees, Roos  en Christine reeds te trap-

pelen aan de deur van OC De Roose om een 5-tal soorten verswaren  leuk 

op aperitiefschaaltjes te presenteren .   

Jozef, René, Willy en Luc waren de avond ervoor al in het ontmoetingscen-

trum  actief geweest om een twintigtal tafels en stoelen in een gezellige 

structuur  te plaatsen ; Elie zorgde voor het gereedzetten van de koffie en 

hij was onze technische bijstand, Jan bracht de mooie bloemenversiering 

op zijn plaats en dit alles gebeurde onder de goedkeurende ogen van Trees 

en Roos.  

De bordeaux-rode onderleggers vormden een kleurenhuwelijk met de gele 

sierservetten en de kleurrijke bloementuilen.  Een tikje wit en roze zorgde 

voor een fris accent tussen het groen, rood en oker. 
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Ondertussen was Roland begonnen met het openen van de flessen voor 

een lekkere kir. Er werd ook witte Elsace wijn en fruitsap aangeboden. 

Het hele team was net klaar toen even na elf uur de eerste vroege gasten 

en partners in feeststemming kwamen opdagen voor de kampioenenvie-

ring. Na twintig 14-daagse kaartingen mocht dit nu wel.  Kort na 12u werd 

met het diner gestart : een gezellig glaasje, een  smaakvol warm buffet 

met varkenswangetjes, lekkere koffie met ‘gâteau’ en pousse café.   

De continuservice werd verzorgd door onze medewerkers en de spontane 

hulp van Paul Kindt. In het totaal waren 76 personen aanwezig. 

Net voor het dessert konden we de pers, met Yvan en Hein verwelkomen. 

Samen met onze lokale fotograaf werden de nodige kiekjes genomen.  

Bart Kindt danken we voor de bekers en het dankwoord. Onderneming 

Amez bezorgde ons de kampioenenlinten en meteen werd  de officiële vie-

ring van de kampioenen van 2013 realiteit : 

 

1ste plaats : Bertrand Segaert       KAMPIOEN 2013 

                                                  (43 gewonnen bomen) 

 

2de plaats : Marcel Verhelst           (39 gewonnen bomen, 5675 punten) 

 

3de plaats : Rosa Mahieu               KAMPIOENE 2013  

                                                  (39 gewonnen bomen, 5547 punten)                                             

 

4de plaats : Andrea Kluyse             (38 gewonnen bomen, 5427 punten) 

 

5de plaats : Roger Vervaeke           (38 gewonnen bomen, 5411 punten) 

 

Na het riante dessert volgde nog een bijzonder aangename en gezellige 

namiddag en wat denk je ? Er werd terug gedurende een paar uren een 

kaartje gelegd, met of zonder troef maar met een pintje, ne klare, een 

elexirke, een cognacske of een ander drankje.  Tegen de vooravond trok 

iedereen welgemutst en voldaan naar huis waar iedere kaarter zijn kerst-

pakske kon openen,  wellicht het begin van de eindjaarsfeesten. 

 

Dan op naar het nieuwe jaar met de 1ste kaarting 

op woensdag 8 januari 2014 ! 

 

Aan iedereen een Zalig Kerstfeest en Prettige 

Eindejaarsfeesten ! 

 

Jan Toye, algemene leiding Okra Biest Kaarters 
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Een nieuwe almanak ? 
 

Heb je al een nieuwe almanak ?  Ik heb er al een van de ‘Bond zonder 

naam’ : ’t zijn handige, niet te groot en je kan er veel op schrijven.  De 

vorige staat vol gekriebeld met heel wat herinneringen.  In 2013 hebben 

we toch veel onverwachte gebeurtenissen meegemaakt. 
 

Paus Benedictus zag het niet meer zitten en we kregen een nieuwe paus, 

deze keer uit Argentinië.  Of hij even goed kan dribbelen als Maradonna 

weten we niet, maar hij lijkt toch vernieuwing te brengen.  Van luxe en 

corruptie houdt hij niet en hij past dit consequent toe.  Een grote stap 

vooruit.  Maar op afschaffing van het celibaat en het gelijkstellen van man 

en vrouw moeten we nog niet rekenen. 
 

Ook bij de gekroonde hoofden kregen we enkele generatiewissels.  Beatrix 

van Nederland gaf het voorbeeld.  Ze stond haar plaats af aan haar zoon.  

Maxima werd koningin.  België kon niet achterblijven en ook Albert II 

schoof zijn troon door naar zijn zoon.  Mathilde werd koningin.  België heeft 

nu niet alleen een heleboel regeringen, we hebben nu ook al drie koningin-

nen.  Als je hen ooit zou ontmoeten, vergeet niet, ééntje moet je aanspre-

ken met ‘majesteit’.  En nu is het wachten op Spanje voor de volgende 

troonswissel. 
 

Op sportief vlak onthouden we natuurlijk het boerenjaar voor ‘den Esse-

vee’.  Fantastische resultaten voor een ploeg met bescheiden middelen.  

Het werd echter een zomer om nooit te vergeten.  Euforische supporters 

vierden SV toen ze vice-kampioen werden.  Maar enkele dagen later … de 

ontnuchtering.  Een verhuis naar Antwerpen ?  Spelers die een “ik blijf niet, 

ik blijf toch, ik blijf misschien, ik blijf als ik meer verdien”-spelletje speel-

den.  Maar alles kwam toch in orde, enkel de voorzitter mocht opstappen.  

En het boerenjaar liep verder … Niet te geloven ! 
 

Ook voor de ‘Rode Duivels’ was het een boerenjaar.  Een ploeg van in het 

buitenland spelende ‘Belgen’ deden het koning Boudewijnstadion weer vol 

lopen met rood-geel-zwart gekleurde fanaten.   
 

Mogen we na de publieke biecht van Lance Armstrong nu rekenen op  ‘zui-

vere’ koersen in het wielrennen ?  Voor de Belgen werd het in ieder geval 

een pover jaar, behalve … voor Igor !  De beste jongere is een Biestenaar !  

En dat, volgens sommigen, dank zij de gezonde melk van de eigen koeien !  

Misschien ook wel dank zij zijn talenten, zijn eigen inzet en doorzettings-

vermogen.  
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Wat niet zo snel kan rijden, dat zijn onze treinen.  Een recordjaar wat be-

treft vertragingen. En hoe noemde die fameuze nieuwe trein weeral : Fyra?  

Niets om ‘fier’ over te zijn ! 
 

En waar we op de Biest wel fier op zijn is onze school.  Weeral kregen ze 

een goed rapport van de inspectie, een moderne school die mee-evolueert 

met zijn tijd. 
 

Maar 2013 is voorbij.  Wat mogen we van 2014 verwachten ? 
 

In elk geval nieuwe verkiezingen.  Drie voor de prijs van één : Vlaamse, 

Belgische en Europese verkiezing in dezelfde dag.  Voor een nieuwe rege-

ring zullen we wel nog tot 2015 of 2016 moeten wachten tot onze politici 

het eens geraken.   
 

Gaan ze ondertussen gas-boetes uitschrijven ?  Geen probleem, 

we vragen gratie aan onze vorst. 
 

En wat krijgen we op de Biest ?  Een definitieve rotonde ?   

Inhuldiging van de uitbreiding van de school ?   

Igor die nog eens de wereldtop achter zich laat ?   

De aartsengel Michiel die neerdaalt op onze kerk ?  
 

Maar voor 2014 wenst ’t Biesteneirke zijn lezers een goede gezondheid, 

een goede verstandhouding onder elkaar en veel burenplezier ! 
 

Namens ’t Biesteneirke 
de roddelende klokkentoren 

 
 

Wist U ? 

 dat de vroegere kerststal van het Molenpark dit jaar in al zijn glorie 

staat te pronken aan de ingang van de hoofdkerk van Sint Eloois 

Vijve ? 

 dat er twee nieuwe hoofdtrainers van de Biest aan het werk zijn in 

3e provinciale West-Vlaanderen ? Jo Mahieu uit de Truweelwijk 

heeft de taak van T2 verwisseld voor het werk als T1 bij Groene 

Duivels Ingooigem en Charly Bettens uit de Peerdewijk heeft het 

trainerschap bij OG Stasegem verwisseld voor de sportieve leiding 

bij Beveren- Leie. Als je weet dat Francky Dury zijn trainersloop-

baan startte bij Beveren dan hebben we misschien in de toekomst 

wel een toptrainer op de Biest. 

 dat er KWB-ers zijn die hun lidgeld voor 10 jaar overschrijven ? 
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Kerstfeest 2013 van het molenpark 
 

Op 14 December waren we aan de zoveelste ( ik weet het 

zelf niet meer ) editie toe van het kerstfeest van onze wijk 

Molenpark. 

Voor ene keer was het nu eens geen echt winterweer, zoals we al dikwijls 

meegemaakt hebben, dat de mensen door de sneeuw moesten ploeteren 

om in ‘De Roose’ te geraken. 

We zijn zeer tevreden over de talrijke aanwezigheid ( meer dan 80 inge-

schrevenen ) en vooral over enkele nieuwkomers die we mochten verwel-

komen voor de eerste keer. Een reden te meer om er nog niet mee op te 

houden. 

De stemming zat er al van in het begin goed in ( daar zal de cava wel voor 

iets tussen gezeten hebben ! ) en van Lagaiske zijn beenhesp niets dan 

goeds te melden.  

Wegens operatief ingrijpen en ziekte van enkele bestuursleden moesten 

enkele oude (?) paarden van stal gehaald worden, maar die waren al gauw 

weer ingelopen. Het bloed kruipt waar het niet lopen kan hé. 

De politie had verbod gekregen van onbekenden om de Biest te mijden 

wegens te gevaarlijk, dus van die kant hadden we ook geen last. De politie 

altijd een beetje uw vriend. 

Alzo verliep ons feestje in een gezellige sfeer zoals ’t hoort in deze tijd van 

’t jaar.  Aan alle deelnemers van harte dank en ook aan de delegatie van ’t 

stad voor hun sympathieke aanwezigheid. 

Prettige eindejaarsfeesten en hopelijk tot volgend jaar. 
                                                                                                     Ferdy 
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Wie is wie bij ’t Biesteneirke ? 
 

Volgens mijn echtgenoot Paul Bossuyt is het hoog tijd dat 

ik me voorstel.  Ik weet nog altijd niet waarom, maar 

iedereen die voor ’t Biesteneirke werkt doet het, dus daar 

gaan we dan. 

Ik ben Sonja en verbeter de taalfouten in ’t Biesteneirke 

ongeveer van in het begin.  Iedereen vond dat normaal 

aangezien ik in ’t onderwijs stond en probeerde Nederlands 

te leren aan franstalige Brusselaars, wat (volgens Paul) overeen kwam met 

werken voor ontwikkelingshulp !  Maar wat wij Vlamingen ondertussen wel 

moeten erkennen is dat er vandaag veel franstalige ministers behoorlijk 

Nederlands spreken : chapeau !!!  Daar zit ik wel voor niets tussen want ik 

ben nu al jaren gestopt met werken op school. 

Over onze kinderen moet ik niets schrijven want die zijn al lang uitgevlo-

gen en hebben zelf al kinderen die dat doen : onze oudste kleindochter zit 

voor één jaar in Amerika. 

Ik verbeter nog altijd met plezier en liefst met een rode balpen, maar het 

Waregems blijft mijn zwak punt.  

Vandaag krijg ik ook veel hulp van mijn buurvrouw Hedwige die zich ook 

best eens zou voorstellen. 

Groetjes          Sonja 
 

Wie is wie bij ’t Biesteneirke ? 
 

Ik ben Hedwige Desloovere, gehuwd met Jean Huits.  

Samen hebben we een dochter Dominique, een zoon 

Stefaan en zes kleinkinderen. Ik woon vanaf mijn 5de 

levensjaar op de Biest en heb heel wat zien verande-

ren.  Zo kreeg de Biest een school, werd een parochie 

met eigen kerk, doorsnijden de drukke E-17 en Ex-

presweg onze parochie, kregen we een rotonde,  zijn 

er heel wat woonwijken uit de grond gestampt, kwam en ging industrie, 

verdwenen boerderijen, …. 

Na mijn actieve loopbaan bij metaalverwerkend bedrijf Bekaert vroeg mijn 

buurvrouw Sonja of ik haar wou helpen om de taalfouten te verbeteren in ’t 

Biesteneirke.  Als trouwe lezer vanaf het eerste nummer hoefde ik niet lang 

na te denken.  Het was dus ja.  Nu assisteer ik Sonja en pogen we samen 

ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk taal-, grammatica-  en typfouten in 

’t Biesteneirke staan.  Ikzelf doe dat wel met een blauwe balpen ! 

Ik vind het goed wonen op de Biest en hoop nog lang ‘t Biesteneirke te 

kunnen lezen. 
Hedwige



 

Activiteitenkalender januari 2014 
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
verantwoordelijke                   januari      Roos T’Jollyn             0474 926568       
                         
                                               februari     Bart Withoeck                0474 926568 
 

 
  

 

   donderdag  23 jan    19u30 redactievergadering 
   donderdag  30 jan    19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten februarinummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 20 jan 
 

      Info    0496 23 94 68 
 

   dinsdag      7  jan   14u00 hobby in  ‘De Roose' 
   maandag        13  jan   14u00 kaarting in  'De Roose' 
   dinsdag    21  jan   14u00 kaarting in ‘OCN’ 
    

    
 
 
   woensdag          8  jan      14u00 kaarting in 'De Roose' 
   woensdag        22  jan      14u00 kaarting in 'De Roose' 
  

    

                       Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

  
   woensdagen     8-15-22 en 29 jan           avondwandelen – start 19u00  aan de kerk 
 
   woensdag       29 jan  19u00 koken voor mannen 
    

 
 

 

Zalig Kerstfeest 

 

 

Voorspoedig 2014 

 

 

 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                      Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


