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Welkom, welkom kind, 

zo broos, zo hulpeloos, zo pasgeboren, 

maar zo volmaakt als alles wat begint, 

jij bent echt welkom kind … 
 

Maria Lichtmis in de kapel van de Jager 

Kruishoutemseweg Waregem 
 
                Zondag 2 februari 2014 om 15 uur. 

gebedsviering samen met de gezinnen van St.-Amand (Centrum)  
 

Kinderen gedoopt in de Sint-Jozefsparochie sinds februari 2013 

waarvan de ouders op de Biest wonen. 
  

 Jerom De Buck zoon van Helmut en Virginie Bracke  

 Ferre Mauroo zoon van Niels en Evy Douterloigne 

 Julius Leenaert zoon van Mathieu en Véronique Decaigny 

 Jonathan Nguyen zoon van Van An (Joseph) 

                                           en Nguyen Thi Hien (Marie) 

 Alejandro Tijtgat zoon van Christophe en Karen Busschaert  

  Alyannah Tijtgat dochter van Christophe en Karen Busschaert 

 Alizée De Jaeghere          dochter van Michaël en Sylvie Dobbelaere  

 Kayne Verhelst zoon van Bart en Eline Vandorpe 

  Emma Levrau                   dochter van Patrick en Petra Vandeputte 

  Cécile Toukmaye              dochter van David en Laura Temmerman 

Wij wensen alle ouders van harte proficiat ! 

 

L.G. 
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Ten huize van … 
 

‘k Ben te voet gekomen, weliswaar met 

een paraplu boven het hoofd om een 

‘babbelke’ te doen met een Biestenaar. 

 ’t Is een zij. ‘k Vermoed dat ze bij de 

dienst bevolking ingeschreven staat on-

der de naam Heidi Vanderbeken, uit-

baatster van de bar van het zwembad en 

vandaar dat we haar daar konden ‘tref-

fen’. 

 

Heidi, om met een klassieker van wal 

te steken ‘je bent een geboren en 

getogen Biestenaar’ ? 

 

Ik heb een sterk vermoeden dat ik volle-

dig pas in dat cliché. Ik ben een geboren 

en getogen Biestenaar en woon daar tot 

op vandaag nog steeds in de Lebbestraat.  

De lagere school heb ik doorlopen op de 

Don Boscoschool, ‘de school van de Biest’. Ik heb nog les gehad van ‘de 

zusterkes’ en waarschijnlijk ook nog wel strafwerk. Een mooie tijd, zoiets 

merk je bij het terugzien van klasgenoten die hier over de vloer komen 

want steevast worden er dan allerlei anekdotes opgehaald. Buurjongen en 

leeftijdsgenoot, raadslid Xavier Wyckhuyse, is iemand die toch frequent 

aangehaald wordt in onze verhalen van toen.  Nadien heb ik zoals de 

meesten mijn middelbaar afgewerkt. Ik heb snit en naad gevolgd. 

 

Jij baat nu een sterke horecazaak uit ? 

 

Ik begrijp waar je op aanstuurt. Maar mag ik misschien mijn verhaal afma-

ken ? Na mijn middelbare studies ben ik gaan werken. Gaan opdienen in 

‘Het Boothuis’.  Jarenlang heb ik dat gedaan en graag gedaan. En het is 

vandaar dat ik gebeten ben door de horecamicrobe. Dat was mijn ding, ik 

wou en ik zou een eigen horecazaak uit de grond stampen, daar zou ik de 

komende jaren voor gaan. En als een geschenk uit de hemel zocht men 

toentertijd een uitbater voor de cafetaria van het zwembad en hier ben ik 

tot op vandaag nog steeds. ’t Is uiteraard zo dat ik heel wat cursussen en 

bijscholingen heb gevolgd om de nodige en erkende documenten te beha-

len teneinde een horecazaak zelfstandig te kunnen runnen. 
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Is het je van dan af altijd voor de wind gegaan ? 
 

Je bent zoals de meesten, ’k neem het je ook niet kwalijk.  Je ziet de bui-

tenkant van het geheel maar er komt heel wat bij kijken. ‘k Heb het daar-

juist gehad over een geschenk uit de hemel maar zo schoon verpakt was 

dat toch ook niet want het bleek dat men de intentie had het hele zwem-

bad en alle complexen daarrond te renoveren. Ik hoef je er zeker geen te-

keningetje bij te maken, maar als beginnend zelfstandige je zaak een jaar 

moeten sluiten, ja … zwarte sneeuw heb ik gezien, donker zwarte zelfs. 

Maar goed, ’t is achter de rug maar de weerbots is toch nog lang blijven 

nazinderen. 
 

Allez Heidi, zeg nu zelf, dat is hier toch een goudmijn. 
 

Een mijn dat is iets dat in de grond zit, hier is ’t allemaal bovengronds. 

Nee, nee, ik ga zeker niet ontkennen dat de zaak goed draait. Maar we 

hebben het er zojuist over gehad, je ziet de buitenkant. Ik werk zeven da-

gen op zeven sinds ik opgestart ben. Sorry, ‘k ben aan het liegen, sinds 

vorig jaar heb ik me voorgenomen om één avond in de week voor mezelf 

te houden, ik zal er later nog op terugkomen. Vergeet niet dat ik hier der-

tien man fulltime in dienst heb, de zaak moet draaien. Aankopen doen, be-

stellingen plaatsen, werkschema’s opmaken, pinten tappen, administratie 

bijhouden, poetsen. Ik klaag niet hé, ‘k doe ‘t héél graag maar ‘k wil je al-

leen maar wijzen op ‘het werk achter de schermen’. De mensen zijn hier 

graag, de sfeer is goed, de service is goed, zoiets bekom je alleen door 

hard, héél hard te werken ; er gebeurt niks vanzelf, enkel de zon die op-

komt en ondergaat.  
 

Heidi, je zegt dat de mensen hier graag zijn, de service goed is 

maar als eigenaar ben je toch meestal de laatste om klachten te 

horen ? 
 

Maar daar zit het hem juist. Ik weet van mezelf dat ik ‘een pietje precies‘ 

ben. Ik eis een gelijkaardige houding van mijn personeel. Ik spreek met 

mijn klanten. Wees maar gerust, als er een snack uit de keuken vertrekt 

heb ik al lang uit de één of andere ooghoek gezien of het in orde is, hoe hij 

bediend wordt en ga ik vragen of het hen bevalt. Een glas wijn dat ge-

schonken wordt, een pint bier die getapt wordt, dit moet verlopen volgens 

de regels van de kunst. Dit was en is tot op heden mijn manier van wer-

ken. Het kan tegenvallen, we zijn ook maar mensen, maar dan verwacht ik 

dat mijn personeel daarvan op een correcte, beleefde manier op de hoogte 

gebracht wordt.  En dat is een punt dat ik de laatste jaren sterk bemerk bij 

klanten dat velen respectloos aan het worden zijn. Ik hekel een dergelijke 
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houding, ‘k ben er dan ook als de kippen bij als een van mijn werkstuden-

ten in dergelijke moeilijkheden terechtkomt.  
 

Heidi, ben je ‘workaholic’ ? 
 

‘k Hoor dat woord eigenlijk niet graag. Van mezelf vind ik van niet en langs 

de andere kant heb ik bewust een avond voor mezelf geprogrammeerd.  

Een avondje gezellig ‘cocoonen’, zelfverwennerij is dat, wat lekker koken, 

glaasje wijn en knus TV kijken met een fleece dekentje op de benen. Ik 

merk wel bij mezelf dat ik meer tijd maak voor de familie. Dagelijks loop ik 

bij pa en ma langs. ‘k Ben me er wel  bewust van geworden dat er naast 

het werk ook iets anders is, familiebanden moet je blijven aanhalen, daar 

moet je bij manier van spreken ook aan werken. Het is een vaststaand feit 

dat er in de horeca heel wat meer relaties op de klippen lopen in vergelij-

king met andere sectoren. Het is me zelf overkomen. Wat was de oorzaak 

zal je wellicht vragen. Verschillende zijn er, maar één daarvan is ongetwij-

feld, althans voor mezelf, te sterk bezig zijn met je werk, te sterk gefocust 

zijn op de zaak, met de oogkleppen op naar je partner toe, geen signalen 

meer opvangen van elkaar en dan groei je onoverkomelijk uit elkaar. 
 

Vertel je dit met een krop in de keel ? 
 

Scheiden doet lijden zegt men in de volksmond, of moet ik daar ook een 

tekeningske bij maken?  Zeg, wat heb jij veel uitleg nodig. Of moet ik hier 

ook nog verder gaan met mijn verhaal ? Ja, ik ben kinderloos. Is dit een 

bewuste keuze of niet ? Mij maakt het sterk dat een kind zijn ouders moet 

zien, niet van de crèche naar de oma gaan om dan nog te eindigen bij de 

een of andere tante. Heen- en weerkinderen, zoiets hoeft dan echt niet. We 

zullen het maar laten zoals het is, je maakt keuzes en daar moet je achter 

staan. ‘k Heb al mijn handen vol met werkstudenten die af en toe eens bij 

Heidi langskomen voor een babbeltje van allerlei aard. Allez, zeg nu zelf, 

wat gaan de lezers van me moeten denken … dat ik een verbitterd iemand 

ben ?  Nee, nee, de ‘vlinderkes’ fladderen weer in de buik, dankzij Henk. 

Hoe dat komt, de aanhouder wint zeker ? 
 

Heidi, alvast bedankt dat je wat tijd hebt vrijgemaakt in deze zeer drukke 

eindejaarsbedoening. En nog een tip van de reporter, zolang de ‘vlinderkes’ 

rondfladderen is ’t geen probleem, ’t is slechter als ze zich neerzetten op 

een ‘blommeke’. 
 

   De reporter, de fotograaf en de pompier 

 
Noot van de redactie. 
Enkele dagen na dit interview is de moeder van Heidi overleden.  Langs deze weg 
bieden we haar dan ook ons medeleven aan. 
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 Lidy’s tip 
 

Hoestsiroop 
 

1 liter water, 4 laurierbladen, ½ kg kandijsuiker,  

40 gr zwarte kalissestok, 400 ml rum 40°,  

3 gr menthol (verkrijgbaar in de apotheek) 

 

Kook het water met de suiker, de laurierbladen en de in stukjes gebroken 

kalissestok langzaam tot alles gesmolten is. Verwijder de laurierbladen en 

voeg na 10 minuten afkoelen de rum en de menthol toe. Giet in kleine fles-

jes en met 3 à 4 lepels per dag ben je zo van de verkoudheid af. Het is 

evident dat deze siroop niet geschikt is voor kinderen vanwege de rum. 
         Lidy 

 
 

Instapviering  
eerste communicantjes en vormelingen 

 

zaterdag 22 maart om 17.30 uur in de St.-Jozefskerk 
 

Noteer nu reeds: 

eerste communie op donderdag 29 mei 2014 om 10 u 

vormselviering op zaterdag 31 mei 2014 om 14.30 u 
 

 

Sportieve fietsers gezocht ! 
 

Biestenaar Joseph Himpe nodigt de andere Biestenaars uit om samen met 

hem deel te nemen aan de 
 

     8ste Flanders Field VELDTOERTOCHT 

                              afstanden : 20 km – 40 km – 60 km 
 

                       of de 
 

OPENINGSRALLY 

afstanden : 25 km – 50 km – 75 km - 100 km 
 

zondag 23 februari 2014 
 

Inschrijving en start : OC Nieuwenhove 

Info  bij Joseph Himpe 056 61 25 61 of 0474 45 47 92 

 

www.nieuwenhovespurters.be 
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Allerbeste KWB mannen, 
 

 

 

 

 

‘’t Es nui of ’t es nooit’ luidt dit citaat uit de wilde boerendochter, maar jul-

lie krijgen de kans om met jullie wederhelft een echte  

Valentijn à gogo te vieren. 
                         
Op zaterdagavond  15 februari  om 19 uur  

worden we verwacht in restaurant-feestzaal De Hoop, 

Stationsstraat 149-153, Waregem.               
 

Men serveert  voor ons … 

 Sprankelend aperitief of fruitsap 

 Welkomsthapje van de chef 

 Fijn voorgerechtenbuffet, vis en vlees 

 Roomsoep 

 Warm hoofdgerechtenbuffet, 2 vis- en 2 vleessoorten met vast 

altijd chateaubriand met bearnaisesaus en huisgemaakte frietjes 

 Nagerecht van de chef 

 Koffie 
 

All-in prijs per persoon :  € 50 voor KWB-leden 

€ 60 voor niet-leden 
 

Buffet, muziek, dans, deejay, geselecteerde wijnen, frisdranken, gewone 

bieren en waters inbegrepen tijdens en na de maaltijd tot 3 u ’s morgens. 
 
Inschrijven zo vroeg mogelijk … ten laatste 9 februari 2014 

debiestkwb@skynet.be   of een telefoontje 056 61 44 80. 
        Het KWB bestuur 

 

mailto:debiestkwb@skynet.be
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Inhuldiging fietspad Deerlijkseweg 
 

Op de laatste schooldag van 2013, vrijdag 20 december, werd het nieuwe 

fietspad langs de Deerlijkseweg officieel ingehuldigd.  Het nieuwe fietspad 

vormt een onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.  

Dit is een programma dat i.s.m. de provincies werd opgestart. Het heeft tot 

doel een concept van fietsroutenetwerk op te stellen. In dit concept worden 

de belangrijkste stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar verbonden. 

Het gaat hier over een functioneel routenetwerk omdat het betrekking 

heeft op de zgn. "functionele" verplaatsingen (werken, onderwijs volgen, 

winkelen...) en niet op het fietsen als ontspanning.  Zo zal het nieuwe 

fietspad, dat zich over 600 meter situeert tussen de Stijn Streuvelsstraat 

en het kruispunt met de Vichtseweg, vnl. gebruikt worden door scholieren 

die richting Deerlijk en Vichte fietsen, alsook door bezoekers aan de stede-

lijke begraafplaats.  De totale kostprijs voor de aanleg bedroeg bijna 

350.000 euro, waarvan het provinciebestuur 60% heeft bekostigd. 

Het protocollaire gedeelte van de opening vond plaats in de vergaderzaal 

van de stedelijke werkplaats, gelegen achter het kerkhof.   

Gemeenteraadsleden, aannemers, vertegenwoordigers van het provincie- 

en stadsbestuur waren hierop uitgenodigd.  Toespraken werden gegeven 

door Waregems schepen van verkeer en mobiliteit Kristof Chanterie en ge-

deputeerde voor mobiliteit en weginfrastructuur Francky De Block.   

Na het officiële gedeelte werd het fietspad letterlijk ingereden door de leer-

lingen van het 6de leerjaar van de vrije basisschool op de Biest.  Bovendien 

werden ze voor hun daden beloond met een frisse chocomelk en een heer-

lijke ontbijtkoek.                                                                  Rik Verhaeghe 
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     KERSTFEEST ZIEKENZORG  

WAREGEM BIEST-NIEUWENHOVE 
 

Ziekenzorg CM, waar mensen het voor elkaar opnemen 
 
Ook dit jaar konden de leden van Ziekenzorg Waregem Biest-Nieuwenhove 

genieten van een geslaagd kerstfeestje in SOB De Roose.   

Na een stemmige kerstbezinning smaakte de koffie met kersttaart heerlijk.   

Omstreeks 15 uur werden de kaartkampioenen bekend gemaakt.   

Dit jaar was de winnaar in Nieuwenhove: Marie Louise Santens, op de 

tweede plaats Henri Dekenne en de derde plaats Noëlla Deveugele.   

Op de Biest was Achiel Waelkens de winnaar, gevolgd door Martin Lowie en 

Marie Louise Santens.   

 

Proficiat aan de win-

naars, ze werden 

trouwens beloond 

met aankoopbonnen 

van Waregem !   

Hilde De Frene kreeg 

een prijs als trouwe 

deelneemster aan de 

gezelschapsspelen. 
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Daarna zorgde het Duo Accordi voor een mooi optreden.  Met zang en ac-

cordeonmuziek wisten ze het publiek te charmeren.  Ambiance was verze-

kerd. 

 

 

Als slot was er nog 

koffie met koeken- 

en rozijnen boter-

hammen. 

De 115 aanwezigen 

waren heel tevre-

den. 

 

 

Ziekenzorg CM is een vereniging waar chronisch zieke mensen, 

zorgbehoevende personen en gezonde mensen het voor elkaar op-

nemen.  Samen met heel wat vrijwilligers bieden ze een waaier aan 

activiteiten om het sociaal isolement te doorbreken.  En om op die 

manier langdurig zieke mensen en hun mantelzorgers te onder-

steunen. 
 
Op de Biest en in Nieuwenhove is er een goede ziekenzorgwerking.   

Maandelijks worden er hobbynamiddagen (dinsdag) georganiseerd.   

Ook de kaartnamiddagen vallen zeker in de smaak.  Iedere maand wordt 

er op dinsdag in Nieuwenhove gekaart en op maandag op De Biest.  Tij-

dens deze namiddagen kan je ook deelnemen aan de gezelschapsspelen.  

Wees welkom! 

Tevens organiseren we jaarlijks tal van ontmoetingsmomenten, o.a. lente-

feest, zomerfeest, dag van de chronisch zieke mensen, kerstfeestje, pan-

nenkoekennamiddag…. 

Tijdens de zomermaanden gaan we ook op bedevaart, halve dagreis… dit 

met een liftbus.   

Af en toe is er ook een interessante infonamiddag.   

Je ziet het: er is voor iedereen wat wils. 
 
Geïnteresseerd in ons aanbod ?  Aarzel niet contact op te nemen met een 

van onze vrijwilligers.   
 

Voor de hobby kan je terecht bij Linda: 056 60 58 29. 
 

Voor de kaartingen geef je een seintje aan Marc : 0496 23 94 68. 
 

Algemene info bij Rosa: 056 60 47 17 en Marleen: 056 60 46 76. 

Of stuur een mailtje naar depauw.terras@telenet.be

mailto:depauw.terras@telenet.be


 

  Activiteitenkalender februari 2014 
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
verantwoordelijke                  februari     Bart Withoeck                0474 92 65 68 
                                              maart       Sylvie Baert             0474 92 65 68       
                         
                                                

  
 

   donderdag  20 feb    19.30 u redactievergadering 
   donderdag  27 feb    19.00 u algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten maartnummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 17 feb 
 

      Info    0496 23 94 68 
 

   Dinsdag    4  feb   14.00 u hobby in  ‘De Roose' 
   maandag  10  feb   14.00 u kaarting in  'De Roose' 
   woensdag  19  feb    pannenkoekennamiddag in ‘De Roose’ 
   dinsdag  25  feb   14.00 u kaarting in ‘OCN’ 
    

    
 
 
   woensdag   12  feb      14.00 u kaarting in 'De Roose' 
   woensdag   26  feb      14.00 u kaarting in 'De Roose' 

     

                       Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

  
   woensdagen    5-12-19 en 26 feb           avondwandelen – start 19.00 u  aan de kerk 
   zaterdag  15  feb   Valentijn 
 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                      Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


