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Tutti Frutti in de Don Bosco school ! 

Op woensdagmorgen, 12 februari 2014, was niemand minder dan ‘JOM-

MEKE’ te gast op de Biest.  Om 9 uur maakte Jommeke 

kennis met de fruitmoekes,-vakes,… en bracht een bezoekje 

aan de klassen, ging met hen in gesprek,  op de foto,…   

Het bezoek duurde een 2-tal uur.  Intussen werden  er ook 

vraagjes gesteld aan de directeur en de Tutti Frutti-

coördinator, Kathleen.  De directeur, de fruitmoekes en -

vakes kregen uit handen van Jommeke een mooie oorkon-

de.  Het was een superleuke voormiddag… je krijgt nu eenmaal niet elke 

dag het bezoek van zo’n gekende stripheld.  Meteen een mooie gelegen-

heid om kinderen te stimuleren om dagelijks fruit te eten ! 

Aan de ouders om fruit mee te geven naar school... 

GEZOND, GEZOND, GEZOND !!! 
OP WOENSDAG GRATIS FRUIT DANKZIJ DE OUDERRAAD BIEST-JAGER !!! 
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Ten huize van … 
 

‘Drrzzzz, drrzzzz, drrzzzz’ doet mijn 

GSM, correctie die van mijn echtge-

note. De zoon belt op met de vraag 

waar ik blijf.  De fotograaf van dienst 

staat hier al een kwart uur voor de 

deur, ben jij dan de afspraak verge-

ten met Vicky Desmet ? 

‘Nondedju’ (vergeef mij, meneer 

Pastoor) snel de koffie uitdrinken en 

richting Zandstraat.  

 

Vicky, vertel zelf eens aan de le-

zers waarom ’t Biesteneirke bij 

jou terecht gekomen is. 

 

Als ik bescheiden mag antwoorden, 

ik heb toch geen ophefmakende fei-

ten gepleegd om in ’t Biesteneirke te 

verschijnen. Ik heb doodgewoon een 

fotoshoot (fotoreportage) gemaakt 

die gepubliceerd werd in P-Magazine, 

meer niet. 

 

Als we in je cv bladeren dan lezen we dat je de lagere school op de 

Biest hebt doorlopen ? 

 

Jawel, dat heb je dan weer goed gelezen en m’n middelbaar heb ik doorlo-

pen op de Markt. Ik heb daar de richting creatie en mode afgewerkt.  

Nadien heb ik een opleiding voor schoonheidsspecialiste gevolgd.  

 

Werk je nu op zelfstandige basis, Vicky ? 

 

Neenee, ik zit terug op de schoolbanken. ‘k Weet het, het klinkt misschien 

wat raar maar alles wat ik tot nu toe geleerd heb was niet echt mijn ding. 

De vraag komt dan waarschijnlijk bij je op waarom studeer je dat dan ? 

Het antwoord moet ik je ook verschuldigd blijven maar wel moet ik kwijt 

dat ik een tijdje vakantiewerk verricht heb in een kindercrèche. Is het nu 

met wat ouder worden maar het idee om iets te gaan doen met kleine kin-

deren wakkerde steeds meer aan, vandaar de reden dat ik terug op de 

banken ben gaan zitten voor een opleiding kinderverzorging. En dan wel 
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met in het achterhoofd de bedoeling om later zelfstandig een crèche te 

runnen, maar wel specifiek met peuters.  

 

Vicky, je bent met een fotoshoot verschenen in P-Magazine. Hoe 

ben je daarmee in contact gekomen ? 

 

Misschien voor alle duidelijkheid, dit was tussen aanhalingstekens dan niet 

mijn eerste ‘verschijning’ in dat magazine. Ik ben in contact gekomen met 

de fotograaf via facebook. Die had mijn profielfoto gezien en me gevraagd 

of ik open stond voor een professionele fotoshoot. 

  

Hoe wist je dan dat hij te vertrouwen was ? 

 

Mag ik alstublieft verder antwoorden ? Want dit wil ik toch héél duidelijk 

meegeven aan de lezers, jong en ouder. Van alle chats (gesprekken) waren 

mijn ouders van het begin af aan op de hoogte, geen achterbaks gedoe, 

want je weet het ook dat er héél wat perverten de sociale media misbrui-

ken om aan hun trekken te komen. Vandaar dat ik, al zeg ik het zelf, deze 

wijze boodschap wil meegeven. 

 

Had je inspraak in verband met de shoot zelf ?  

 

Het magazine is een mannenblad, ik wist dus wel wat me te wachten 

stond. Nu, de relatie met de fotograaf was zeer goed, met dien verstande 

dat wanneer er een pose (houding) was die me niet lag of waarbij ik me 

niet goed voelde dit dan ook niet doorging. Voor alle duidelijkheid het ma-

gazine is geen ‘porno boekske’. Het team dat in de studio werkt is dan ook 

minimaal. Je had de fotograaf, de redacteur en Annelien Coorevits (echt-

genote van Anderlechtspeler Olivier Deschacht) was er ook bij. Als styliste 

bracht zij mij de outfits aan.  

 

‘Ding, dong’ dat zal mijn vriend zijn, zegt Vicky…. Oei, beste lezers, op dit 

ogenblik breekt mij het koud zweet uit. ’t Is te hopen dat het geen jaloerse 

kleerkast is die zijn kostbaar bezit dermate beschermt dat potentiële ka-

pers op de kust de komende acht dagen genoodzaakt worden om aardap-

pelen te eten met een rietje. 

 

Hoe was zijn reactie over de foto’s ? 

 

Je kan het hem zelf vragen, hoor.  Het was eigenlijk wel spannend. ’t Was 

afwachten tot het magazine in de winkelrekken lag. Niet alleen voor hem 

maar ook voor mijn ouders was het met spanning afwachten. Het is voor 

mij een kwestie van onderling vertrouwen en wees gerust, ‘k ben niet die-
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gene die voor choquerende beelden gaat zorgen. ‘k Moet wel meegeven dat 

ik niet volledig achter het bijhorend artikel sta, inhoudelijk wel, maar de 

gebruikte taal en de insinuaties komen niet letterlijk uit de mond van Vicky 

uit Waregem. 

 

Wees eens eerlijk Vicky, dat heeft je toch een bom geld opgele-

verd? 

 

Hoeveel er mij dat al gevraagd hebben, reporter, dat is op mijn beide han-

den niet te tellen. Je hebt me gevraagd om eerlijk te zijn, wel ‘k zal eerlijk 

zijn … niks. Je kijkt verwonderd maar ’t is echt zo.  

Maar … het opent wel deuren. Je wordt uitgenodigd op evenementen, je 

kan soms wat hostesseswerk verrichten, je ontmoet her en der ‘Bekende 

Vlamingen’.  Waarmee ik bedoel, je verwerft connecties in die wereld. Die 

professionele fotoreportage wordt verwerkt in een portfolio en met dit in de 

hand hoop ik in de toekomst toch nog eens wat modellenwerk te kunnen 

afleveren. Voor alle duidelijkheid, eerst de studies afwerken, de rest is bij-

zaak maar wel graag meegenomen.  

 

Droom je ervan om Miss België te worden ? 

 

Zijn er geen mooiere zaken om van te dromen? Neenee, ik zeker niet. Ik 

heb in 2012 eens deelgenomen aan de verkiezing van Miss West-

Vlaanderen. Ik ben blij daaraan deelgenomen te hebben, een prachtige 

ervaring, als eerste eredame uitgekomen maar … een hard wereldje waar 

niet omgekeken wordt naar een slag min of meer onder de gordel. Neenee, 

laten we het maar zoals het is. 

 

Een laatste vraagje, Vicky.  Hoe reageerde je nabije omgeving op 

de shoot ? 

 

Eerlijk gezegd, van positief tot zeer positief. En zeg nu zelf dit is toch een 

mooie fotoreportage of niet soms ? Of heb jij ze nog niet ingekeken ? 

 

Vicky, bedankt dat we even mochten langskomen en om de alom bespro-

ken ‘traditionele huisvrede’ niet in het gedrang te brengen zul je het mij 

allicht niet kwalijk nemen om op je laatste vraag te antwoorden met ‘ik 

pas’. 

 

  
   De reporter en de plaatsvervangende fotograaf  
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Biestenaars                                      in de kijker 
 

Op zaterdag 25 januari 2014 werden de verdienstelijke sporters van de 

stad Waregem gehuldigd. Twee Biestenaars vielen in de prijzen. 
 

Marnix Arno werd ‘laureaat sportverdienste’.   

Marnix speelde als 17-jarige in het eerste elftal van SV (o.a. 

samen met Prudent Bettens en Luc Vanmoerkerke) en later 

ook nog 10 jaar bij Racing Waregem.  Daarna werd hij jeugd-

trainer bij Racing en administratief medewerker bij SV (samen 

met Germain Landsheere).  Later werd hij de stuwende kracht 

achter Somival.  Dank zij zijn inbreng is Somival uitgegroeid 

tot één van de belangrijkste sportinstellingen voor mensen 

met een beperking.  Marnix is niet alleen op sportief vlak actief reeds 29 

jaar is hij ook voorzitter van het Waregems Harmonieorkest. 
 

Igor Decraene werd genomineerd als ‘sportjongere com-

petitie 2013’. 

Igor werd in het tijdrijden bij de juniores provinciaal kam-

pioen, Belgisch kampioen, vice-europees kampioen en ten-

slotte wereldkampioen. Tijdens het sportgala werd hij 

tweede voor ‘belofte van het jaar’ en hij won ‘de kristallen 

fiets’ als beste jongere wielrenner. 
 

’t Biesteneirke wenst beide sportieve Biestenaars van harte proficiat! 
 

69e Dwars door Vlaanderen met toppers Valverde en 

Wiggins 
 

De wielerklassieker Dwars door Vlaanderen kan op woensdag 26 maart re-

kenen op een mooi deelnemersveld. 14 World Tourploegen nemen in Roe-

selare de start : AG2R, Astana, Belkin, BMC, Cannondale, Garmin, Katusha, 

Lotto-Belisol, Movistar, Omega Pharma Quick Step, Orica-Greenedge, Sky, 

Tinkoff en Trek. Ook 8 Pro Continentale teams zijn van de partij. Op de 

voorlopige deelnemerslijst staan zowaar twee Tourkandidaten: Alejandro 

Valverde en Bradley Wiggins. Ze willen in het kader van de Tourrit van 9 

juli – met start in Ieper – gewend geraken aan het gedokker over de kas-

seien. Qua parcours dit keer geen Berendries (wegeniswerken), Steen-

beekdries of Trieu maar wel de Taaienberg op 51 km van de aankomst. 

Vorig jaar rolde Ian Stannard tijdens de laatste (Biest)meters de rode loper 

uit voor de Italiaan Oscar Gatto die daarmee nog de ontsnapte Thomas 

Voeckler voorbijraasde.              
     Koen Christiaens 



 6 

Sint-Jozef en de Biest 

Sint-Jozef.  Niet alleen de patroonheilige van deze parochie, maar volgens 

de internetencyclopedie Wikipedia ook gelinkt aan een persoon uit lang 

vervlogen tijden en een aantal plaatsen, gehuchten en wijken in Vlaande-

ren.  Hij liet ook zijn stempel achter in kerken, kathedralen, gestichten, 

ziekenhuizen en scholen.  Een biertje sloeg Jozef ook niet af, want een 

heuse brouwerij draagt zijn naam.  Hoog tijd om die Jozef eens in de kijker 

te zetten. 

Jozef zullen de meesten wel kennen als de timmerman van Nazareth.  

Neen, niet uit die Oost-Vlaamse gemeente die vooral gekend is door zijn 

Makro-vestiging, maar wel waar hij, zijn vrouw Maria en hun zoon Jezus 

opgroeiden.  Dat Nazareth bevindt zich in Israël, op zo’n slordige 3500 km 

van de Biest.  Jozef weet trouwens niet hoe hij zijn zoon Jezus verwekt 

heeft, maar dat is een verhaal dat ’t Biesteneirke ooit hoopt te onthullen. 

Jozef heeft een stempel gedrukt op onze heiligenkalender.  Qua populariteit 

hoeft hij niet onder te doen.  Zo wordt zijn bekendste feest gevierd op 19 

maart, wanneer de timmerlieden hun hamer en spijkers voor een keer aan 

de kant leggen.  Maar wist je ook dat hij anderhalve maand later terug aan 

de feestdis zit?  Hij is tevens patroonheilige van de arbeiders in het alge-

meen.  Mochten er vakbonden bestaan hebben zo’n 2000 jaar geleden, dan 

stond hij steevast op het podium achter zijn pupiter de meute op te zwe-

pen. 

Maar Jozef neemt geen genoegen met de timmerlieden en de arbeiders in 

het algemeen.  Hij wordt ook voorzitter van het beschermcomité van de 

twijfelaars, de families, de snoepfabrikanten, de maagden, de vaders, de 

pioniers, de reizigers en de stervenden. Vreemde eenden in de bijt die 

Sint-Jozef beschermt zijn diegenen die een huis zoeken, zij die vechten 

tegen communisme en zij die aarzelend overkomen bij de medemens.   

Jozef neemt het tenslotte ook op tegen sociale onrechtvaardigheid.  Van 

alle markten thuis dus.  Voor zover gekend heeft enkel Herman De Croo 

meer jobkes op zijn naamkaartje prijken. 

Jaloers op Napoleon kan Jozef uiteraard niet achterblijven en hij wordt 

prompt patroonheilige van een aantal fijne landen, waaronder België.  Ook 

in Bohemië, Korea, Peru, Oostenrijk, Canada, Mexico en Viëtnam wordt 

Sint-Jozef meer aanbeden dan de koning, de keizer of de admiraal. 
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Maar hoe komt de parochie nu aan zijn naam ?  Niet volledig door Jozef 

zoals hierboven beschreven, zo blijkt.   

De website van stad Waregem citeert: De Sint-Jozefparochie van de Biest 

komt voor de erediensten samen in de  moderne Sint-Jozefkerk. Zowel het 

kerkgebouw als de parochie werden opgericht in 1966. De eerste viering 

vond plaats op kerstavond van datzelfde jaar. De nieuwe parochie kwam er 

door het enthousiasme van eerwaarde deken Jozef Verzele.  

De naam van de parochie verwijst naar deze initia-

tiefnemer, die op zijn beurt een houten beeld van de 

Heilige Jozef schonk. 

 

 

 

Voilà, zo kun je terug meepraten.  Oh ja, wist je 

trouwens dat de KWB-afdeling op deze parochie offi-

cieel KWB Sint-Jozef Biest heet?  En dat er zelfs een 

eigen, zij het bescheiden, wikipediapagina van de 

Biest bestaat?  Ik ben nog niet uitgepraat, dat is ze-

ker… 

Tist Van der Biest 

(bronnen: www.wikipedia.be en www.waregem.be) 

 

Nieuws uit de gemeenteraad 
 

De gemeenteraad heeft op 4 februari unaniem het voetpadendossier voor 

het jaar 2014 goedgekeurd. Het accent ligt op 3 schoolomgevingen :  

Torenhof, de Biest en Sint-Eloois-Vijve. 

Wat onze schoolomgeving op de Biest betreft zijn de Smedenstraat en de 

Boeversstraat opgenomen in het programma van 2014. 

De Kuipersstraat en de Schapersdreef zullen aangepakt worden in een vol-

gende fase. 

 

Met vriendelijke groeten, 

  
Bart Kindt, schepen openbare werken en waterbeheersing 

Xavier Wyckhuyse, gemeenteraadslid 

http://www.wikipedia.be/
http://www.waregem.be/
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 Carl Ballière : ”Zulte Waregem is hip en trendy.” 
 

Nadat Patrick Decuyper op 9 augustus ontslag nam bij Zulte Ware-

gem nam Willy Naessens de taak van CEO op zich. Carl Ballière 

werd vervolgens voorzitter van Zulte Waregem. Het is aangenaam 

om de president te zijn van een club als Essevee. Na het eerste 

boerenjaar volgde dit seizoen een tweede : Europees net niet 

overwinterd, opnieuw ‘Play Off 1’ deelname en vooral die 22e maart 

die met Rood en Groen staat aangeduid : de Bekerfinale tegen Lo-

keren waar gans Waregem natuurlijk live wil bij zijn. Op 15 februa-

ri waren reeds 230 bussen gecharterd voor de verplaatsing naar de 

hoofdstad. Daarbij ook één bus van café de Biest. 

 

Carl, welk parcours heb je al afgelegd bij Zulte Waregem ? Hoe lang 

ben je al actief bij de club ? 

 

Sinds de fusie van Zulte met Waregem. Ik was medestichter met Willy 

Naessens en Mieke Declercq. Dat was in maart 2001 en in september van 

dat jaar ging de competitie van start. Daarvoor had ik geen officiële functie 

bij SV Waregem al was ik reeds sinds zes, zevenjarige leeftijd supporter. 

Mijn eerste match was in 1966 thuis tegen Anderlecht, 1-1, met een Ware-

gemse goal van Prudent Bettens. Er was voor 2001 een prangend pro-

bleem om Essevee te redden en met een bende Waregemnaars hebben we 

ons daarvoor geëngageerd. Willy Naessens wou mij als ondervoorzitter – ik 

heb altijd een goede band gehad met Willy - en nam die functie op me en 

dat heb ik altijd graag gedaan. In het begin van dit seizoen – door de si-

tuatie met Patrick Decuyper – is mijn functie veranderd en ben ik momen-

teel voorzitter. Ik doe dat met plezier maar het is veel drukker. Ik vermoed 

tot het einde van het seizoen, maar dat zal de toekomst uitwijzen. 
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Wat is jouw taak als voorzitter ? 

Ik ben de voorzitter van de raad van bestuur. Er zijn twee niveaus : het 

bestuurlijke en het operationele. Ik ben verantwoordelijk voor het eerste : 

de relatie met Stad Waregem, de contacten met belangrijke sponsors, de 

pr… We draaiden op een budget van 8 miljoen euro maar door de uitzon-

derlijke inkomsten – Europees spelen, Play Off 1 en de Beker – is dat be-

drag opgetrokken tot ruim 10 miljoen. Stel dat we eens een minder jaar 

hebben gaan we terug tot 8 à 9 miljoen. Ik laat me niet in met het sportie-

ve, dat is voor 100% in handen van Willy met Francky Dury als technisch 

directeur. Ik heb wel moeten tussenkomen in het verhaal Hazard met Bico 

maar dat was een uitzonderlijke situatie. 

 

En het zal wel superdruk zijn voor jou met die Bekerfinale ? 

Je krijgt toch zes weken de tijd om alles te organiseren. Dat ligt volledig in 

handen van Eddy Cordier en Willy Naessens. Zij zijn verantwoordelijk voor 

het operationele. Eddy is assistent-CEO en doet dat ook zeer goed. Weke-

lijks zitten we wel eens aan tafel of dat kan soms ook frequenter zijn. 

 

Acht jaar geleden waren we tegen Moeskroen met 17.000 Essevee-

fans in Brussel. Nu kregen jullie 21.000 tickets. Zullen die verkocht 

geraken ? 

Heel zeker. Lokeren kreeg er 18.000. Het leeft nog veel meer dan de vori-

ge keer. Essevee heeft er ondertussen veel jonge fans bij. Onze club is nu 

meer hip, trendy. We hebben dat gevoeld op de nieuwjaarsreceptie. 50% 

waren toen jonge mensen, dat was een metamorfose tegenover pakweg 

drie jaar terug. Kijk ook maar naar de sfeertribune. Overal waar ik kom 

spreken de mensen maar over één ding : de bekerfinale ! 

 

Onlangs speelden we in eigen huis 1-1 tegen Lokeren in competitie. 

Als je die namen bekijkt zijn dat stuk voor stuk goeie spelers. Klopt 

het als ik stel dat de kansen fifty-fifty zijn ? 

We zullen top moeten zijn om hen te kloppen. Francky zal zijn ploeg wel 

kunnen zetten en daarom geloof ik dat we kunnen winnen. Zij hebben ook 

een goede trainer, goede organisatie en dito omschakeling. Het zou wel 

een drama zijn om 10 minuten voor tijd op achterstand te komen. Gebeurt 

dit in het begin van de match dan is het nog recht te trekken. We bogen dit 

seizoen al meermaals een achterstand om. 

 

Heb je – net als je oudere collega Roger Lambrecht van Lokeren – 

al gedacht aan een Bekerpremie ? 

Dat ligt al vast van in het begin van het seizoen. Met alles werd toen al re-

kening gehouden. 

 



 12 

Stel dat het lukt en we pakken die Beker, dan moeten we geen 

voorrondes meer spelen Europees. Kan dit dan in het eigen Regen-

boogstadion ? Want dit seizoen was het toch niet geestig voor de 

mensen om naar Anderlecht en Brugge te trekken… 

Er moet aan vier voorwaarden voldaan worden :  

1) De verbreding van het veld.  

2) Aanpassing van de ticketing.  

3) Aanpassing van de lichtsterkte   

4) Er moeten 8.000 zitjes zijn met rugleuning.  

Dit laatste wordt het moeilijkste van de vier maar de bereidheid van de 

stad is zodanig groot gekoppeld aan de wil van onze club dat we hier kun-

nen spelen. We vergaderen ook iedere eerste maandag van de maand met 

de burgemeester en dat kan gaan over allerhande zaken. 

 

Wat is nu jouw mooiste moment dit seizoen als voorzitter ? 

Bekerwinst zou het mooiste zijn maar zelfs bij verlies wordt het een mooi 

moment. De winst op APOEL Nicosia was mooi met daarbij weer zes Euro-

pese duels, de contractverlenging van Francky Dury, het feit dat we dit sei-

zoen ongeslagen zijn thuis, de Gouden Schoen en de Trainer van het Jaar, 

het behalen van Play Off 1.  Ik ben een fan van Sammy Bossut maar vond 

het bijvoorbeeld ook heel mooi wat Sébastien Bruzzese in de Beker al pres-

teerde… 

 

Hetgeen Francky Dury hier neerzet is toch de moeite ! 

Het is mijn droom dat hij na die 10 jaar – en Francky weet dat – naar En-

gels model à la Alex Ferguson technisch directeur wordt en we een nieuwe, 

jongere trainer aanwerven. Francky is van goudwaarde. Als voorbeeld, en 

dat was vooral zijn verdienste, dat Malanda en Hazard hier bleven begin dit 

seizoen. Of kan hij ook makkelijker een nieuwe speler overtuigen voor Es-

sevee te kiezen ? 
Koen Christiaens. 

 

 

Fietsen “FILVAN” 
 
 

H. Lebbestraat 149   8790 WAREGEM 
 

Tel. 056 608394 
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Na 10 prachtige zomerfeesten op het Molenpark hebben we als  bestuur 

beslist om met de topeditie van vorig jaar te eindigen op een hoogtepunt.    

Het voltallige bestuur was het eens dat het zeer moeilijk zou zijn om  de 

editie van 2013 nog te verbeteren.   Het is dan ook niet de bedoeling  om 

te gaan afbouwen of om het zomerfeest uit te breiden naar een nog groter 

feest omdat we dan het karakter van  ‘lokale wijkkermis’  zouden verliezen.  

Jaarlijks hadden we tussen de 220 en 260 aanwezigen voor de barbecue 

van traiteur Patrick Baert en telkens konden we rekenen op DJ Danny Van 

Vliet voor de ambiance in de tent.    Vorig jaar was er nog meer ambiance 

door het optreden van lokale zanger Kurt Crabbé en ‘gastvedetten’.    

Het Molenpark kan dan ook met enige fierheid terugblikken op 10 zomer-

feesten met talrijke ‘wilde’ verhalen en anekdotes door de jaren heen, met 

liters sangria Quint, Ricard, Sint-Bernardus en Brugse zot die steeds door 

drankcenter Schotte perfect gekoeld werden afgeleverd.  Het voltallige be-

stuur wil bij deze dan ook van harte alle medewerkers, alle aanwezige 

wijkbewoners, Molenparksympathisanten en sponsors bedanken om tien 

keer op een rij van dit zomerfeest een topweekend te helpen maken. 

Grote merci, 

Het voltallige bestuur van het zomerfeest op het Molenpark. 
 

  

 

 

 
 

Het geluk ligt niet in de dingen zelf, 

maar in de wijze waarop onze ogen  

en ons hart deze dingen waarnemen. 

 

J. Gotthelf 
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 “Houd de Vasten ongeschonden” 
 

Dit was het derde gebod van de Heilige Kerk (anno 1946). 

 

Op 10 april 1946 hebben de zes Belgische bis-

schoppen, onder leiding van kardinaal van Roey, 

een ‘catechismus’ uitgegeven.  De iets minder 

jonge Biestenaars zullen zich dat boekje nog her-

inneren.  Het bevat immers eventjes 447 vragen 

die in de lagere school ‘van buiten’ moesten ge-

leerd worden. 

 

Aangezien de vasten op 5 maart begint heb ik  

eens opgezocht wat de richtlijnen waren in ver-

band met deze vasten.  Hieronder is de tekst op-

genomen zoals hij afgedrukt werd, dus volgens 

de spellingsregels van toen.  Het cijfer dat je tus-

sen haakjes vindt is het leerjaar waarin de vraag 

moest gekend zijn.   

 

 

Vraag 314 Wat is vasten ? (6) 
 

Vasten is maar ééns per dag een vollen maaltijd nemen ; het is evenwel 

toegelaten ’s morgens en ’s avonds enig voedsel te gebruiken, volgens de 

goedgekeurde gewoonte in het land. 

 

Vraag 315 Welke zijn de vastendagen ? (4) 
 

De vastendagen zijn : 

   ten 1e, al de weekdagen van de Vasten, dit wil zeggen, van Aswoensdag 

             tot den middag van Paaszaterdag ; 

   ten 2e, de Quatertemperdagen ; 

   ten 3e, de Vigiliedagen van Kerstmis, Sinksen (Pinksteren), Onze-Lieve- 

             Vrouw-Hemelvaart en Allerheiligen. 

 

Vraag 316 Wie moeten de vastenwet onderhouden ? (4) 
 

Moeten de vastenwet onderhouden, de gelovigen die hun een en twintigste 

jaar voleind hebben en hun zestigste nog niet zijn ingetreden, ten minste 

als zij niet door dispensatie, of door ziekte, zwakheid, zwaren arbeid, of 

door een andere wettige reden zijn ontslagen. 
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Ondertussen heeft de katholieke kerk deze regels aangepast.  Als ik het 

goed voor heb is nu enkel op Aswoensdag en op Goede Vrijdag vasten nog 

verplicht. Wat die Quatertemperdagen en de Vigiliedagen zijn kan ik me 

niet meer herinneren.  Misschien weet mijnheer Pastoor dat nog. 

 

Wat ik me ook afvraag is of de vasten ook geldt in de hemel ?   

Zou het rantsoen rijstpap er dan beperkt zijn tot ’s ochtends en ’s avonds ?   

Of zou het misschien rijstpap zijn zonder bruine suiker ?   

Nog een vraag voor mijnheer Pastoor. 

 

Vasten komt niet alleen voor bij de christenen.  Ook de Joden 

kennen de vasten en in de islam kent men de nog veel strengere 

‘ramadan’.  In nog andere godsdiensten wordt ook gevast. 

 

In elk geval hoef ik me als klokkentoren weinig aan te trekken 

van de vasten.  Alhoewel, misschien mag ik dan een beetje min-

der luiden ? 

 

Groetjes van 
de roddelende klokkentoren 

 

 
 

Lidy’s tip 
 

Chips van pastinaak, van rode bietjes of van aardpeer 

 

Schil de pastinaak of de rode bietjes of de aardpeer en snij 

ze in dunne schijfjes (bijv.: met de keukenmandoline). Ver-

warm het frietvet tot 180°, droog de chips wat af en frituur 

ze. Tijdens het frituren de mand goed bewegen om te voor-

komen dat ze aan elkaar kleven, gebruik desnoods een 

vork. Eenmaal afgebakken goed laten uitlekken op keuken-

papier.  Terwijl ze nog warm zijn bestrooien met wat zout. 

Bewaren doe je het best in een goed afgesloten doos.  

 

Smakelijk !                                                                          Lidy 

 

 

Groot betekent niet noodzakelijk beter. 

Zonnebloemen zijn niet beter dan viooltjes. 
E. Ferber 



 

  Activiteitenkalender maart 2014 
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
verantwoordelijke                 maart       Sylvie Baert             0474 92 65 68        
                                             april          Jacques Dewinter          0474 92 65 68        
                         
                                                

  
 

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

teksten aprilnummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 17 maart 
 

      Info    0496 23 94 68 
 

    
   maandag  10  maart   14.00 u kaarting in  'De Roose' 
   dinsdag  11  maart   14.00 u hobby in  ‘De Roose' 
   dinsdag  25  maart   14.00 u kaarting in ‘OCN’ 
   maandag  31  maart    Lentefeest in   'De Roose' 
  
    

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

     

                       Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

  
   woensdagen    5-12-19 en 26 maart        avondwandelen – start 19.00 u  aan de kerk 
   vrijdag   28 maart  19.00u whiskydegustatie in ‘De Roose’ 
 

 

BUDGETWAGENS MET KEURING 
 
 

Vanaf 1000 euro tot 4000 euro 
 
 

Gentseweg 499  8793 St-Eloois-Vijve    0498 52.49.71 
 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                      Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


