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20 eerstecommunicantjes van de Don Boscoschool bereiden zich voor op 

hun grote dag… donderdag 29 mei gaan ze DE VLINDERS ACHTERNA. 

 

 

 
 
 

                                               Zondag 8 juni 
                                  Proficiat aan alle vaders! 
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Mia Frère :”Ik ga nog 5 keer per week trainen.” 
 

In de 25 jaar dat Mia Frère 

uit de Ten Hedestraat bij 

de Vrije Sporters aan atle-

tiek doet – vooral crossen 

– behaalde ze talloze ze-

ges. Ze doet het vooral als 

hobby en is in haar leef-

tijdscategorie nog altijd de 

beste loopster.  

 

Mia, je hebt een familie-

naam die niet veel voor-

komt in onze contreien ? 

Frère, broer in het Frans. Het 

is een familienaam die je 

vooral vindt in Wallonië. Ik ben afkomstig van Kuurne. Beroepshalve ben ik 

’s nachts halftijds werkzaam in het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk op 

de dienst pediatrie. 

 

Je hebt twee kinderen ? 
 

Gerd is er 32 en Eline 27. Onze dochter is getrouwd met Kim Van Braban-

der, voetballer bij Racing Waregem, die volgend jaar gaat voetballen bij 

eersteprovincialer Dikkelvenne. Mijn echtgenoot Marc De Smyter volgt op 

deze manier alle wedstrijden van de Rassing. Gerd woont in Utrecht en 

werkt in Amsterdam. Hij heeft altijd voor BNR gewerkt, Business News Ra-

dio, te vergelijken met Radio één van bij ons en deed daar de filmrecensie. 

Nadien werd hij er eindredacteur. Hij zit nu bij de Vara, de TV dus. Hij is 

momenteel medewerker van een consumentenprogramma, Kassa Groen. 

Vorig jaar schreef hij ook een boek ‘De Belg in de Boardroom’ en dit over 

bekende Belgen in Nederland die ook een belangrijke functie hebben. Zoals 

bijvoorbeeld de broer van Frank Raes, Jan. 

 

Op welke leeftijd begon je te lopen Mia ? 
 

Ik begon pas met lopen op 32-jarige leeftijd, na de tweede zwangerschap. 

Ik zag Marc altijd lopen en ging eens mee naar Wortegembos en zag daar 

onder meer Eugène Van Praet en André Tack lopen. Eugène zei me ‘je 

moet eens meelopen, één ronde; twee ronden en van het een kwam het 

ander. Marc was al aangesloten bij de loopclub van Beveren-Leie, VACBL. 

Ik weet nog goed dat Eugène ons plafond kwam doen en zei ‘ge moet bij 

ons komen, we hebben niet veel meisjes’ en zo liet ik me overhalen. 
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In al die jaren heb je een pak wedstrijden gewonnen ! 
 

Ik ben begonnen in het veld. In de Westvlaamse Vrije Atletiekclub hebben 

ze een regelmatigheidscriterium van een 10-tal crossen en ik eindigde daar 

meteen vijfde of zesde. Ik deed mee in de Jongerencross en enkele jaren 

later won ik de Jongerencross over alle leeftijden ; toen was dat nog zo, 

maar nu is alles gescheiden. 

 

Hoeveel wedstrijden betwistte je dan per jaar ? 
 

Ik deed een 25-tal crossen per jaar, liep ook op de weg en op de piste en 

dit in functie van de cross voor de snelheid. Ik won de meeste crossen in 

mijn categorie. Mijn beste periode was op 40 à 45-jarige leeftijd, ik ben er 

ondertussen 57. De snelheid is ondertussen wat afgebot, je moet evenveel 

blijven trainen om een beetje je niveau te houden. 5 keer per week ga ik 

nog trainen. Ik ging ook stratenlopen doen in Frankrijk, soms tot drie keer 

per weekend. Ieder jaar spreken we met Nieuwjaar nog af met de ‘stadion-

lopers’ van destijds. Zolang het nog gaat doe ik voort.  In mijn categorie 

voor de crossen ben ik nog altijd de beste. Het is een hobby, ik ben er 

nooit rijk van geworden. 

 

Welke zijn je meest bijblijvende overwinningen ? 
 

Dwars door Desselgem, de 5 km won ik bij de vrije sporters. Dwars door 

Grijsloke won ik één keer op de 7 km, bij de veteranen. In de Kerstcorrida 

was ik eens tweede in het totaal na Monique Pauwelyn; dat was een mooie 

prestatie. Ik won ook de cross in Auchan, ondertussen is die opgedoekt. 

Per jaar won 

ik toch alles-

zins een 10-tal 

crossen. Mijn 

mooiste trofee 

is de Gouden 

Spike, Veld-

kampioen-

schap, een 

criterium van 

alle banken en 

bedrijven in 

het Brusselse. 

In 2007 was ik 

ook Sportfi-

guur van de 

Recreatieven. 



 4 

Je hebt ook iets met Somival ? 

15 jaar geleden deed Lucien De Bels een oproep voor extra begeleiders om 

sport en ontspanning te geven aan de Somivallers. Hij vroeg me of ik inte-

resse had. Zo ben ik erbij geraakt en gestart met atletiek bij Somival. We 

geven geen training maar doen aan wedstrijden voor mindervaliden mee 

en pistemeeting. Het voornaamste doel is eigenlijk de integratie bij de vali-

den. Zodoende hebben we al bekomen dat we met de Vrije Sporters een 

reeks hebben voor mindervaliden en dit al in 6 gemeenten. De laatste keer 

waren we met 17 deelnemers, niet enkel van bij ons. Het voornaamste is 

voor mij ‘we horen er ook bij’ en voor hen is dat een feest ; op het podium 

staan, een beker krijgen. 

 
Koen Christiaens 
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    KWBee’s Zuiders festijn terug van weg geweest 

 
     

Jaja, je leest het goed en schrijf het maar op 

de agenda aan je frigo  

 
 

Zaterdag 28 juni 2014 om 18.00 uur in het SOB ‘De Roose’ 
 
   
 
 
 
 
 
We klinken op de congé met een aperitief maison.  Vooraleer aan te schui-

ven aan het uitgebreide feestbuffet verorberen we een met delicatessen 

voorzien wachtbordje.  Afsluiten doen we zoals de Fransen met een 

kaasbord en de resterende gaatjes worden opgevuld met een plakkend 

dessert.   
 
Kortom, voor de centen moeten we het niet laten,  

kinderen < 12 jaar : 15 euro,  

volwassenen betalen 24 euro. 

 
 
En nog iets, iedereen is welkom ! 

 
 
Let wel !!!  Inschrijven : zo vroeg mogelijk …  

 

uiterlijk tegen ……  20 juni 2014. 

Betalen doe je aan de inkom. 

 

 

Daar moet je gewoon bij zijn, men zegge het voort… 

 

debiestkwb@skynet.be   of een telefoontje:  056 614 480 

 
Het KWB bestuur 

 

mailto:debiestkwb@skynet.be
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VORMELINGEN 

PAROCHIE DE BIEST 

OP BEZOEK BIJ SOMIVAL 

 
 

Zaterdag 26 april 2014 was de tweede groep vormelingen van de Biest 

te gast bij SOMIVAL tijdens het zwemuurtje. 
 
Er waren 15 vormelingen en 4 catechisten die konden genieten van het 

zwemuurtje samen met mensen met een beperking en de somivalbegelei-

ders.  Aansluitend was er nog een toelichting over de totale werking van 

SOMIVAL en enkele sporters met beperking brachten hun verhaal. 
 

Een geslaagd ontmoetingsmoment dat de catechisten in het kader van de 

vormselvoorbereiding hadden gepland. Een hele belevenis voor de  vorme-

lingen bij het zien van zoveel gelukkige en enthousiaste mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Foto Somival                                                               

 

De vormelingen : 

1ste rij : Lukas, Quinn, Wout, Ans, Mauri, Paulien, Melanie 

2de rij : Matisse, Arthur, Bram, Mathis, Karsten, Sari, Anouk, Jana 

 

De catechisten 

3de rij : Elke, Kathleen, Ingrid, Sabine  
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Het 6de leerjaar van VBS Biest adopteert het graf van 

sergeant Karl E. Ross op het ‘Amerikaans Kerkhof’ 
 

Hiermee willen we deze 

gesneuvelde Amerikaan-

se soldaat eren. Maar 

niet alleen Karl E. Ross. 

Ook de andere soldaten 

uit WO I en WO II, om-

dat we vinden dat de 

herinnering aan de oor-

logsslachtoffers en de 

periode waarin zij leefden 

niet verloren mag gaan 

en in leven gehouden 

moet worden. Hun na-

men en het hoogste offer 

dat zij gaven voor de 

vrijheid van ons land 

mogen nooit vergeten 

worden.  

Met deze adoptie beloven we het graf regelmatig te bezoeken en bloemen 

te plaatsen, zeker bij 

speciale gelegenheden 

zoals Memorial Day en 

Wapenstilstand / Vete-

rans Day. 

Met onze klas willen we 

zo ook werken aan res-

pect vanuit de herinne-

ring aan het menselijk 

leed dat veroorzaakt is 

door de menselijke ge-

dragingen tijdens de 

oorlog en vooral ook 

omdat we vinden dat dit 

nooit mag vergeten 

worden (= herinne-

ringseducatie). 

Meer info via http://www.biestjager.com/mainpages/klas6/index.html 
 

Nota :  iedere burger kan een graf adopteren.   
Mail hiervoor naar : adopt.a.grave.flandersfield@gmail.com 

http://www.biestjager.com/mainpages/klas6/index.html
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WAREGEMSE GORDEL      ZONDAG 13 JULI 2014 

 

 

 

 

De 2de zondag van juli staat in Waregem synoniem voor het grootste recre-

atieve sportmoment in deze stad.  De Waregemse Gordel gaat dit jaar door 

op zondag 13 juli en wel nog voor de 13de keer.  Geen reden tot paniek, 

maar wel het sein voor de bestuursploeg om een gelukseditie in elkaar te 

boksen.  Als je wil weten hoe het geluk je toelacht dan moet je zeker tij-

dens het afsluitende optreden op de Markt zijn en het liefst nog op het 

Gordelterras.   

Zoals op voorgaande edities blijft fietsen en wandelen de hoofdactiviteit op 

de 2de zondag van juli, maar daar blijft het niet bij.  Vroege vogels kunnen 

vanaf 9 uur hun fiets laten graveren tegen diefstal.  Wie eens een gekke 

fiets wil uitproberen is welkom vanaf 11 uur.  Vanaf dan is ook het spring-

kasteel opgeblazen en kunnen de kinderen zich erop uitleven.  Het 11 juli 

Komitee houdt een laat feestje en doet dit niet alleen: er worden Vlaamse 

hapjes geserveerd vanaf 16 uur op de Markt.  Om 16.30 uur geeft cover-

band De Pilsjaars van jetje.  Tussendoor en na dit optreden is er een gratis 

tombola voor alle deelnemers.  En de prijzen zijn niet min, o.a. 10 restau-

rantbonnen, een friteuse, een fiets en een 8-daagse reis. 

Een interessant item voor de fietsers is waar de routes dit jaar heengaan.  

De kleinste route van 15 km houdt halt in het naburige Zulte.  Sowieso 

moet iedere fietser over de spoorwegbrug in de Drogenboomstraat en dat 

is dan ook meteen het enige klimmetje van tel.  De populaire groene route 

van 30 km zoekt het iets verder en gaat deels langs de Leie tot Machelen.  

Wie nog wat meer jus in de benen heeft kiest resoluut voor de 50 km.  Zij 

volgen de blauwe bordjes en houden halt in de basisschool van Astene, bij 

Deinze.  De 80 km-fietsers krijgen wel een aantal hellingen voorgeschoteld 

in de streek rond Kruishoutem.  Zij houden halt in Wannegem-Lede en slui-

ten terug aan bij de blauwe fietsers vanaf Astene. 

De wandelaars blijven in de stad en kronkelen in de wijken Gaverke en 

Bilkhage.  Er wordt halt gehouden op de koer van de St-Petrusschool in de 

Roger Vansteenbruggestraat. 
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Wie dorst heeft kan op iedere stopplaats (m.u.v. Wannegem-Lede) terecht 

voor een drankje aan democratische prijzen.  Bovendien zijn alle frisdran-

ken in flesjes van 50 cl zodat je het overschotje makkelijk kan meenemen 

op het vervolg van je route.  Ook handig is dat de aangekochte bonnetjes 

zowel op de Markt als op de stopplaatsen geldig zijn.  Ook de succesvolle 

sangria zal niet ontbreken.  Dit jaar wordt het nieuwe biertje Brasserie Le-

Fort van Brouwerij Omer Vander Ghinste (Bockor) voorgesteld op de Ware-

gemse Gordel.  Dit donker bier van 8,5° met zoete, fruitige en zachte toet-

sen zal heus veel harten kunnen bekoren. 

Het bestuur en de tientallen vrijwilligers zullen er terug voor zorgen dat 

duizenden sportievelingen een aangename dag kunnen beleven.  Naar 

jaarlijkse gewoonte gaat de opbrengst naar het goede doel.  Vzw Children 

in India, waarvoor Waregemnaren Jacques Coorevits en Christine Pauwels 

zich ten volle inzetten, mag een extra centje verwachten.  Gordelkaarten 

(3 euro/stuk) zullen binnenkort te koop zijn bij o.a. Veloods, optiek Jan 

Vererfven en ’t Ninovietje. 

Info: www.waregemsegordel.be – Twitter en Facebook – 

www.childreninindia.be 
 

Molenpark gezinsfietstocht 25 mei 2014. 
 

De zon was van de partij 

en we zijn met 48 deelne-

mers gestart aan café  Den 

Oude Molen.  Onze seinge-

vers waren er klaar voor. 

De fietstocht ging langs 

het nieuwe fietspad rich-

ting Zulte met de aller-

kleinsten op kop waaron-

der iemand met de Belgi-

sche trui. 

Alles verliep langs rustige 

wegen richting Machelen aan de Leie, het dorp van wijlen kunstenaar Roger 

Raveel.  Natuurlijk was er een tussenstop voorzien in  café Het Tonnetje. 

We zetten onze tocht verder langs de Leie met op het einde nog een speciale 

hindernis langs de oude spoorwegbedding richting de Oude Statie. 

Iedereen was content en als afsluiter nog een bonnetje om eentje te drin-

ken. Dank aan alle seingevers en medewerkers van WTC De Nieuwenho-

vespurters. Tot volgend jaar. 
Joseph Himpe en bestuur 

 

http://www.waregemsegordel.be/
http://www.childreninindia.be/
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Nieuwe keuken in ontmoetingscentrum ‘De Roose’ 
 

Na ruim 30 jaar was de keuken in de kleine zaal van het Stedelijk Ontmoe-

tingscentrum Biest “De Roose” aan vervanging toe. 

Dankzij de inzet van een twintigtal vrijwilligers van vroeger en nu is het 

bestuur van het SOB er in geslaagd het bedrag daarvoor bijeen te sparen. 

Op 7 mei werd de gloednieuwe keuken met alle modern comfort ingehul-

digd, dit in aanwezigheid van burgemeester en schepenen.   

Café De Biest 
 

meldde ons dat ze de “congé inzetten” op zaterdag  12 juli vanaf 18u30. 
BBQ aan 15 euro met live optreden van Ive Renaarts & Kurt Crabbé. 

 

Rechtzetting 
 

In ons vorig nummer werd in het artikel ‘Bloemschikken op de Biest’ een 

verkeerd telefoonnummer vermeld.   

Het juiste nummer van Caroline is : 0488 71 00 07. 
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Een overzicht van enkele Biestvoetballers 
 

Het seizoen 2013-2014 zit er op en dit zijn de resultaten van 

enkele biestvoetballers. 

We beginnen met het minst gunstige resultaat van 

E.Machelen, de ploeg van Klaas Vermeulen, die na één jaar van 2e pro-

vinciale O-Vl degradeert naar 3e. Olsene Sp, ploeg van Maxime Korber 

speelde in 4e provinciale een verdienstelijk seizoen en kwam maar 1 puntje 

tekort om de eindronde te spelen. 

Voor Jo Mahieu en Charly Bettens, trainers van GD Ingooigem en KSK 

Beveren-Leie was het een rustig seizoen zonder degradatieproblemen en ze 

eindigden in de buik van het klassement. 

Tenslotte kwam het beste nieuws van Jong Vijve die voor de 3e keer in hun 

bestaan promoveren naar 3e provinciale. De ploeg van Jarne Haerens en 

Maarten Vermeulen eindigde op de 2e plaats in de competitie en kon zich 

door 2 keer winst tegen Hulste in de eindronde bekronen met de promotie. 
 

Voor grote broer Zulte Waregem, het boerenploegje van (Biestbewoner) 

voorzitter Carl Ballière, was het weer een seizoen met veel hoogtepunten. 

Ze hebben wéér tot op het laatst meegedaan voor het kampioenschap, 

hebben een Europees ticket veroverd, hebben de finale van de beker van 

België wel verloren maar met Thorgan Hazard hadden ze de Gouden 

Schoen en de profspeler van het seizoen in de rangen. 

Teamleider Francky Dury won tenslotte nog de trofee Guy 

Thys als beste trainer van het seizoen 2013-2014. 

Straks start het wereldkampioenschap in Brazilië en het is 

niet ondenkbaar dat er alsnog een speler(s) van 'de onze' 

aan de selectie van de Rode Duivels wordt toegevoegd. 
een voetballiefhebber 

 

Lidy’s tip 

 
Spinaziesoep 

1 vergiet spinazie, 1 l water, 1 bouillonblokje, klontje boter, 

1 hard gekookt ei, peper en zout. 

 

Stoof de spinazie in de boter, voeg het water en het bouil-

lonblokje toe en laat het geheel 10 minuten koken.  Mix 

daarna de soep. Met een lepel bloem en boter maken we een roux waaraan 

we geleidelijk de gemixte soep toevoegen tot de gewenste binding. Kruiden 

met peper en zout en afwerken met het geplette eitje.                                     

         Lidy 
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Biestenaar                                              in de kijker 

Allez Igor !  Nog 100 meter ! En zo werd onze Biestenaar Igor Decraene in 

Hooglede nu ook nationaal kampioen tijdrijden bij de junioren. PROFICIAT ! 

 
WORKSHOP GELAATSVERZORGING & MAKE-UP 
inclusief goodiebag, waardebon van €25, drankje en een hapje. 
   - kleine groepjes   - individuele tips & tricks  
   - ecologische producten  - Dr. Hauschka therapeute 
Kostprijs :   20 euro    
Plaats :       ‘De Heerlijkheid’ 
Data :        zaterdag 7 juni van 10 tot 13 uur (aperitief inbegrepen)  

       of zaterdag 14 juni van 14 tot 17 uur (koffie inbegrepen )                
Inschrijving :  ‘t Hemelhof     0496 90 28 09     themelhof@skynet.be 

Iedereen is hartelijk welkom. 

mailto:themelhof@skynet.be
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    KWB is weg geweest 

 
De mannen, maar deze 

keer ook de vrouwen, op 

weekenduitstap in Méan. 
 

We waren gelogeerd in 

een gîte omgeven door 

groen en veraf van alle 

drukte. Ja , de ideale plek 

om te onthaasten.  
 

Programma ? 

Er was er eigenlijk geen, 

enkel op vrijdagnamiddag 

was er een wandeling 

voorzien met aansluitend 

een restaurantbezoek.  

En verder … werd er héél 

wat afgebabbeld. Tot volgend jaar misschien? 
       Het KWB bestuur 

 

Wie is wie bij ’t Biesteneirke ? 
 
Ik ben Willy Godefroid, opgegroeid aan het Amerikaans 

Kerkhof, dicht bij de Wortegemse bossen en in 1972 werd 

ik dankzij - of door de schuld van - mijn vrouw Liliane 

Callens Biestenaar. 

Onze uit India geadopteerde zoon Bert is reeds enkele ja-

ren het huis uit.  Hij woont in Kruishoutem en werkt als 

opvoeder in Wetteren. 

Na mijn schooltijd in het VTI werkte ik bij de RTT en werd 

later gepensioneerd vanuit Belgacom. 

Bijna 20 jaar geleden stond ik - ook een beetje via KWB – mee aan de wieg 

van ons ‘wijkblaadje’. 

Ik help met veel plezier en soms ook met wat spanning  bij de redactie en 

probeer ervoor te zorgen dat elke laatste donderdag van de maand de 

boekskes voor de vergadering tijdig in De Roose zijn en dit is tot op heden 

altijd gelukt. 

Na een wandelingske door onze straat kunnen de buren ’t Biesteneirke  

doorbladeren. 

In onze tuin kan ik me best bezighouden en ook met fietsen, mijn compu-

ter en wat fotografie als hobby. 



                                              

  Activiteitenkalender juni 2014 
 
 
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
verantwoordelijke                  juni  Sabine Odent    0474 92 65 68    
                                              juli – aug Paul Kindt    0474 92 65 68     
                         
                                                

  
 

   donderdag  19 juni    19.30 u redactievergadering 
   donderdag  26 juni    19.00 u algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten julinummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 16 juni 
 

      Info    0496 23 94 68 
 

   maandag    9  juni   14.00 u kaarting in  'De Roose' 
   dinsdag  10  juni    zomerfeest 
   dinsdag  17  juni    halve dagreis 
   dinsdag  24  juni   14.00 u kaarting in ‘OCN’ 

       
 
 
   woensdag   11  juni      14.00 u kaarting in 'De Roose' 
   woensdag   25  juni      14.00 u kaarting in 'De Roose' 

     

                       Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

  
   woensdagen    4-11-18 en 25 juni           avondwandelen – start 19.30 u  aan de kerk 
   zaterdag   28 juni   Zuiders festijn zie pag. 5 

 

 
 
 

 

Voordat je vader of moeder kunt zijn, 

moet je zelf iemand zijn. 

En als je iemand bent, 

is de kwaliteit van je leven gegarandeerd, 

ook al word je toevallig zelf geen vader of moeder. 

 
Lieve Moerman  

 

 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                      Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


