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Ten huize van … 

Het bezoek bij onze praatgast staat al lang genoteerd in onze agenda maar 

…’het bleef bij ’t zeggen’, ’t kwam er niet van tot zijn buurman Sam de koe 

bij de horens vatte en op dit eigenste ogenblik zitten we in de huiskamer 

van kunstenaar-levensgenieter Rino Segaert. 
 
Je bent Waregemnaar, Rino ? 
 
Ja, geboren en getogen. Mijn roots liggen op ’t Gaverke. Ik heb daar ook 

school gelopen. Mijn middelbare studies heb ik afgewerkt aan de schilder-

school in Kortrijk. Van opleiding ben ik interieurschilder. Hoe raar het kan 

lopen in een mensenleven, maar na de school heb ik nooit meer een bor-

stel aangeraakt. Ik solliciteerde bij een schildersbedrijf voor een job, er 

kwam iets vrij maar ik moest nog een half jaar wachten. Op zich geen pro-

bleem maar om die periode te overbruggen keek ik toch maar uit naar iets 

anders en zo kwam ik terecht in een metaalverwerkend bedrijf waar ik een 

job als pistoolschilder aannam.    
 
Op vandaag heb je geen werk meer ? 
 
Nee, dat klopt, ‘k ben er ook niet beschaamd over. Ik heb vijfentwintig jaar 

gewerkt, zonder één dag verlet. ‘k Spaarde zoals de meesten dat deden en 

als ik een hoopje bijeen ‘geramasseerd’ had mocht ik het afdragen aan de 

belastingen. Neenee, de heren in Brussel zijn niet mijn beste vrienden. Een 

kleine anekdote in dat verband. ‘k Liet eens mijn belastingen uitrekenen en 

men kwam erop uit dat ik een twaalfduizend, toen nog Belgische frank, 

ging moeten bijbetalen. Op zich geen probleem, dus legde ik dat opzij. Tot 

‘mijnen’ brief toekwam, ‘just’ het dubbele bedrag stond er daarop. Ik naar 

de belastingsdienst, ze gaven mij gelijk, ze hadden teveel aangerekend 

maar ‘k moest wel eerst het dubbele betalen vooraleer mijn deel terug te 

krijgen. Dat is toch te zot om los te lopen ? Maar ja, je hoort het wel aan 
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mijn praten, ‘k sta nogal wat afkerig tegenover de maatschappij. Dat juju 

gedoe, een nummer zijn, och what the fuck, dat ze mij met rust laten. 
 
Was het ook niet het artistieke dat steeds meer naar boven kwam ? 
 
Misschien wel, maar toen ik werken ging was ik ook wel bezig met potlood 

en papier. ‘k Moet wel toegeven dat ik verlangde om meer tijd te kunnen 

steken in het schilderen en tekenen. Ik was er ook van bewust dat ik het 

na mijn actieve carrière met heel wat minder zou moeten stellen, maar 

wees gerust, dat lukt me aardig en voor diegenen die ’t willen weten, ‘k 

heb nog geen honger geleden. Ik had aanvankelijk wel een inschattingsfout 

gemaakt : dat kunstenaarswereldje is niet zoals het vaak voorgesteld 

wordt. Er zijn veel aasgieren die boven je hoofd hangen en erop uit zijn je 

te bedriegen en te bestelen, maar ja ‘’t es een leerskole’ zeggen ze in Wa-

regem. ’t Duurt een tijdje vooraleer je wat respect kunt afdwingen, je moet 

je bewijzen. 
 
Onder welke stijl moeten we je werk onderbrengen ? 
 
Lap, daar heb je het al. Ik wil niet ingedeeld worden, niet in een ‘vakske‘ 

gestoken worden. Ik maak veel werken op aanvraag. Dat kan van een por-

tret over een landschap of een beeld zijn. Ik maak zelfs veel tekeningen 

voor tatoeëerders. De klant vraagt en ik probeer zoveel mogelijk aan zijn 

verlangen tegemoet te komen en daarin probeer ik dan mijn aksenten te 

leggen, ’t is een beetje een vlechtwerk. Zeg, we zouden beter ne keer wat 

drinken. Wat wilt ge ? Kijk nog zoiets, mijn salontafel is ook mijn barkast, 

gemaakt vanuit een oude koperen ‘wasmachien’. Ik maak ook verlichting, 

spiegels, met andere woorden vraag mij iets waarin ik mijn creativiteit 

kwijt kan dan realiseer ik dat. ’t Is misschien raar om zeggen hé, maar als 

ik het kan tekenen dan kan ik het realiseren. Ik heb ideeën in mijn hoofd, 

maar ik moet die op papier zien te krijgen. ‘k Heb ook een heel donkere 

periode meegemaakt. Onrechtstreeks wel te wijten aan mijn succes.  
 
Wat hield dat in ? 
 
Wel ja, te veel werk en ik wilde schilderen de klok rond. Daarbij niet de 

juiste mensen rondom mij en dan grijp je naar ‘het spul’. Ik ben daar zeker 

niet trots over maar ik ga het ook niet verzwijgen. En ja hoor, het ging van 

kwaad tot erger. ‘k Ga niet in detail treden maar alcohol en drugs daar heb 

ik een tijd op geleefd, maar neem van mij aan dat dit geen leven was. Tot 

die dag dat ik wakker werd met mijn hoofd voorover gebogen tegen het 

doek van een schilderij. Hoelang ik daar zo gezeten heb weet ik niet, maar 

zeker zéér lang. Vanaf toen ben ik aan mijn ontwenning begonnen, ‘k heb 

afgezien maar nu ben ik sinds jaren clean. 
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Was die periode merkbaar in je werk ? 
 
Absoluut. Als buitenstaander merk je dit misschien minder maar voor me-

zelf was alles zwart. Felle kleuren gebruikte ik niet meer, maar ook in mijn 

denken en doen werd alles zwart. Ik zonderde mij af, een akelige periode, 

temeer omdat ik me tot op vandaag nog heel veel kan herinneren van hoe 

ik me toen voelde. We gaan er nu over zwijgen maar één zaak wil ik nog 

kwijt, ‘k ben toch ‘preus’ dat ik er zelfstandig van afgeraakt ben. Je hoort 

dikwijls zeggen, ’t zit tussen je twee oren, wel daar is toch iets van aan. 
 
Rino, je werkt voornamelijk ’s nachts ? 
 
Natuurlijk, dat is ’t schoonste moment, als iedereen in zijn bed ligt gaan ze 

mij ook niet lastig vallen. Als ik aan het schilderen ben dan leef ik me ook 

volledig in, in mijn opdrachten, in de opdrachtgevers, in mijn schilderij. 

Versta mij niet verkeerd. Iedereen is hier welkom maar ’t liefst niet als ik 

aan ’t werken ben. 
 
Ben je een wereldburger ? 
  
Wat wil je daar nu mee zeggen? Natuurlijk ben ik een wereldburger, maar 

ik word niet graag ingedeeld in een vakje, men moet mij zo weinig moge-

lijk regels opleggen. ‘k Weet ook wel dat er regels in een samenleving 

moeten zijn, maar deze interpreteer ik graag zo breed mogelijk. Politiek 

ben ik niet geëngageerd, de stemmentellers zullen dat wel gezien hebben 

bij ’t openen van mijn brief een paar weken geleden.  ’t Zijn toch allemaal 

kl…z… die erop uit zijn zichzelf in het daglicht te plaatsen. Een krant staat 

vol met woorden met weinig inhoud. Ook zoiets, de nieuwsberichten op TV.  

Heb jij dat al eens goed gevolgd ? Hier een moord, ginder een verslag van 

een proces en in ’t buitenland zijn er weer een stuk of honderd doden bij 

een aanslag. En daar zitten we dan met z’n allen naar te kijken, nee, ’t is 

niet aan mij besteed. ‘k Neem van tijd een ’filmpke’ mee en ik ben daar 

content mee.     
 

Hoe zou jij nu kunstenaar-levensgenieter Rino omschrijven ? 
 
Als iemand die graag leeft, die houdt van de dag, hoe zeggen ze dat nu 

weer, “carpe diem”. ’t Is alsof ik een stuk kwijt ben, dat ik moet proberen 

in te halen. ‘k Geniet van alles, van de natuur, van ’t leven, we schuiven 

geleidelijk aan op maar toch, we moeten ons jong blijven voelen, ’t is toch 

‘just’ wat ik zeg of niet ? 
 
Bedankt Rino voor de ontvangst en voor je openhartig gesprek met ons, 

mogen we je dan ook nog veel succes toewensen. 
 
                                                                                         De reporter en zijn vertrouwde fotograaf  
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Lidy’s tip 
 

Radijssoep 

 

150 gr radijzen met groen, 400 gr ajuin, 2 teentjes 

look, 150 gr wortelen, 1 blik gehele tomaten,  

25 gr boter, 1,5 l kippenbouillon, marjolein, basilicum, 

peper en zout. 

 

Stoof de wortels, de ajuin en de look gedurende een 15-tal minuten en dit 

met het deksel op de pot. Voeg de kippenbouillon en de kruiden toe en 

breng het geheel aan de kook. Eenmaal zover voegen we de fijn gesneden 

radijzen met hun groen toe en koken dit nog een 10-tal minuten verder. 

Voeg nu de tomaten erbij. Mix het geheel en garneer met fijne schijfjes 

radijzen. Smakelijk !!! 
         Lidy 

 

  Burenfeest van ons Hoefijzerstraatje 

Zoals je ziet was het een gezellige avond met onze talrijke buren en zo 

moet het zijn, hé !! 
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Onze parochie vanaf 1 september 2014 
 

 

 
Vanaf september 2014 zal de 

Sint-Michielsbeweging ge-

bruik maken van onze paro-

chiekerk voor haar activiteiten.  

Die beweging is een christelijke 

vereniging  die vooral  met 

jongeren, gezinnen en armen 

werkt en is al sinds 2000 actief 

op de Karmel.  

 

Er bestaan ook afdelingen in  

Kortrijk, Brugge en Gent. 

 

Wie meer info wil over deze beweging kan terecht op de website 

www.sint-michielsbeweging.be. 

 

 

Wat zullen de concrete gevolgen zijn? 

 

De wekelijkse zondagsmis om 9 uur valt weg en wordt vervangen door een 

mis om 10u30. 

Binnen in het kerkgebouw zullen enkele structurele aanpassingen gebeu-

ren. 

Begrafenissen, huwelijken en doopsels kunnen blijven doorgaan en zullen 

worden voorgegaan door één van de priesters van de federatie. 

Familiemissen kunnen blijven doorgaan maar wel om 10u30, niet meer om 

9u. 

Vieringen voor eerste communie en vormsel blijven doorgaan in onze kerk 

zoals voorheen. 

De kerkfabriek blijft bestaan en blijft verantwoordelijk voor de materiële 

zorg van het kerkgebouw. 

 

In de loop van de volgende maanden zal iemand van de Sint-

Michielsbeweging tijdens de wekelijkse zondagsmis haar werking  wat na-

der komen toelichten.  

 

Rosa Waelkens 

Voorzitter kerkfabriek 

http://www.sint-michielsbeweging.be/
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eerstecommunicanten en vormelingen op de Biest 
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Leerlingen 6de leerjaar nemen  

afscheid van VBS Biest én hun lagereschooltijd 
 

 

 

 Ruben Anraet 

Vanaf het kleuter vond ik het leuk op de Biest. We maak-

ten een heel pak uitstappen. Ik leerde hier ook heel wat 

bij. Spijtig genoeg zit het er nu op. Ik ga nu naar het se-

cundair. Ik zal het hier missen. 

                              

 

 Mauri Camelbeke 

Ik vond het super leuk op de school. Vooral Radio Biest.  

Ik heb hier veel vrienden die ik allemaal hard zal missen. 

We deden heel wat fijne activiteiten met de 6de klas. In 

het middelbaar zal het even leuk worden.  

Later wil ik graag kleuterjuf worden. 

 

 

 Bram Cuvelier 

De 9 jaar op de Biest waren heel toffe jaren. Volgend jaar 

ga ik naar het H.H.-College, richting Latijn. Dat zal wennen 

worden. Later wil ik graag advocaat worden. Onze klas was 

een toffe klas. Ik kijk uit naar volgend jaar. En wat ik nooit 

zal vergeten was de afscheidsdriedaagse van het 6de ljr. Ik zal vooral mijn 

vrienden missen! 

                              

  

 Mathis Delbeke 

Ik vind het jammer dat ik deze school moet verlaten.  

Het waren 9 leuke jaren die ik nooit zal vergeten. Ik ga 

mijn vrienden heel hard missen. Hopelijk maak ik veel 

nieuwe vrienden. Het waren ook heel leuke uitstappen. 

Volgend jaar ga ik naar het VTI. Later wil ik iets doen met elektriciteit.  

Het 6de leerjaar vond ik heel leuk.  Ik ga iedereen hard missen. 
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 Mélanie Delbeke 

Jammer, mijn tijd op de Biest is voorbij. Ik was liever nog 

een beetje gebleven, maar het is tijd om verder te gaan. 

In die grote school volgend jaar lijk ik zo klein en hier is 

het zo fijn. Bedankt iedereen voor die 9 mooie jaren. 

 

                           
 
 Liam Demeester 

Ik ga deze school missen. Ik ga volgend schooljaar naar 

het VTI. Hopelijk is het volgend jaar even leuk op school 

als hier. Straks is er nog de afscheidsdriedaagse. Dan 

neem ik met mijn vrienden afscheid van het 6de leerjaar. 

 

 

 Anouk Demeyere 

Deze school vond ik superleuk. Ik ga volgend jaar naar 

het H.H.-College. Daar volg ik de handelsrichting. Mijn 

tofste herinnering zijn de avonturenklassen. Die vond ik 

superfijn! Het was ook erg heel leuk dat we meter/peter                       

mochten zijn van een peutertje. Bedankt iedereen! 

 

 

 Remi Desmet 

Ik zal de Biest echt missen. Ook de leerkrachten die op 

een toffe, komische manier kunnen lesgeven, zoals:  

m. Dirk en m. Peter. Gelukkig heb ik nog 1001 herinne-

ringen. Maar wat ik het meest zal missen zijn mijn vrien-

den! Nu gaan we elk onze eigen weg. 

 

                                

 Florejan Devry 

Ik vond het superleuk in het 6de leerjaar en natuurlijk 

ook in de andere jaren, met leuke uitstappen, opdrachten 

in de klas, avonturenklassen en driedaagse. Ik ga volgend 

jaar naar de Rudolf Steinerschool in Gent. Ik zal mijn  

vrienden en iedereen die ik leerde kennen op de Biest hard missen.   
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 Emile Embo 

Wij hebben leuke dingen beleefd met de klas, bijvoor-

beeld de avonturenklassen en de afscheidsdriedaagse.  

We deden ook heel wat fijne doe-opdrachten in de klas en 

nog veel meer. Ik ga volgend jaar moderne volgen in het 

O.L.V.-Hemelvaart. Daar ga ik nieuwe vrienden maken. Ik zal mijn klas-

vrienden missen. 

 

 Paulien Kindt 

Volgend jaar zet ik de grote stap naar het secundair.  

Ik start in het H.H.-College richting moderne. De vorige 9 

jaar op de Biest maakten me blij. Mijn eerste dagen hier 

op school lijken net alsof het gisteren was. Ik zal de Biest 

verlaten, maar de vele mooie herinneringen zullen me 

altijd bijblijven:  

de toffe vrienden, de leuke leerkrachten, de directeur,… 

 

 

 Georgie Lamb 

Vorig schooljaar kwam ik hier aan uit Engeland, Markert 

Oventon. Ik sprak nog geen Nederlands. Hier op de Biest 

hielp iedereen me om snel de taal te leren. In die twee 

jaar hier op de Biest heb ik veel geleerd en heel veel leu-

ke momenten gehad. Hier op school had ik veel vrienden 

en iedereen helpt je graag! Nu moet ik naar het secundair, naar het H.H.-

College.  

Ik vond het superleuk in de 6de klas. 

 

 Margot Lebon 

Volgend schooljaar ga ik naar het PTI in Kortrijk. Ik wil 

graag later dierenverzorger worden. Misschien begin ik 

wel een hondenfokkerij. Ik vond het heel leuk op de ba-

sisschool met al mijn vrienden. Het was leuk om in het 

6de ljr. te zitten, een zeer leuke meester. Ik zal de school missen. 

 

 

 Rob Staelens 

Het 6de ljr. zit er bijna op. Dat is een einde, maar ook 

een nieuw begin. Het is allemaal erg vlug gegaan, die 9 

jaren. Ik heb vooral goede herinneringen aan deze 

school. Nu ga ik Latijn volgen in het O.L.V.-Hemelvaart. 

Wat ik het meest ga missen zijn mijn vrienden.   
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 Rune Tack 

Ik heb twee jaar op deze school gezeten. Bij mijn aan-

komst werd ik onmiddellijk goed ontvangen door ieder-

een. En vooral door de nieuwe vrienden van mijn klas.  

In die 2 jaar beleefde ik veel leuke dingen met mijn 

vrienden en zat ik in de klas bij m. Dirk en m. Peter. Bij 

hen vond ik het supertof en heb ik veel bijgeleerd. Ik zal mijn vrienden 

hard missen. Volgend jaar ga ik naar het H.H.-College, richting Latijn. Later 

wil ik dokter worden. Bedankt iedereen ! 

 

 Milan Van Coppernolle 
Ik zit al 9 jaar op de Biest. Wat mij het meest is bijge-

bleven is Radio Biest en het peterschap van mijn kleu-

tertjes. Later wil ik graag kiezen voor een beroep waar-

bij ik iets kan doen met mijn handen, zoals elektricien of 

mecanicien. Daarom ga ik volgend jaar naar het VTI. Nu 

is de tijd aangekomen om te vertrekken. Ik vond het een toffe tijd op de 

Biest. 

                                 

 Ans Vandenberghe 

Ik zat de laatste twee jaar op de Biest en die vond ik 

super! Als ik naar het middelbaar ga zal ik iedereen mis-

sen.  

Ik ga naar het H.H.-College, richting Latijn. Hopelijk zal 

het ook daar leuk zijn en leer ik veel vrienden kennen. 

Later wil ik graag notaris worden. Ik zal deze school niet vergeten want het 

was hier de max !   
 

 

 Wout Vandenberghe 

In het 6de was het leuk want we hadden een toffe 

meester die de lessen leuk maakte. We gingen vaak 

naar speciale dingen. Volgend jaar ga ik naar het H.H.-

College, richting Latijn. Later hopelijk Latijn-

wetenschappen.  

Ik zou graag marine-bioloog worden. De school zal ik heel hard missen. 

Bedankt iedereen ! 
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 Jana Vandenbroucke 

9 jaar lang zit ik al op deze school. Ik zal deze school echt 

missen maar ook mijn vrienden. Radio Biest vond ik altijd 

superleuk. Ik hoop dat het volgend jaar even fijn zal zijn 

als hier. Ik ga naar St.-Jan Berchmans te Avelgem. We 

gaan ook met onze klas op afscheidsdriedaagse om onze 

lagereschooltijd af te sluiten. Bedankt aan alle leerkrachten om mij zo veel 

bij te leren. 

 

 Sari Vanhoucke 

Ik heb hier mooie momenten beleefd. Nu ik naar het mid-

delbaar ga zal ik het hier op de Biest missen. Juffen, 

meesters, de vele activiteiten en de vrienden die ik hier 

heb leren kennen. Nu de laatste weken er aankomen be-

sef ik dat ik afscheid moet nemen. Zeeklassen, sportklassen en avonturen-

klassen waren supertof. Nu is de lagereschooltijd bijna gedaan. Ik zal het 

wel gaan missen. Volgend jaar ga ik naar het Hemelvaartinstituut. 
 

  

 Karsten Van Rechem 

Mijn verhaal op de Biest begon in het 1ste ljr. Ik kwam 

terecht in een leuke klas en op een superschool. Nu loopt 

mijn tocht op de Biest op het einde. Vooral het meter- en 

peterschap in het 6de ljr. vond ik supercool. Ik hou er van 

om voor anderen te zorgen. Volgend jaar ga ik dan ook naar St.-Vincentius 

in Anzegem. Bedankt iedereen die deel uitmaakte van mijn verhaal.   
 

 

 

 Arnaud Van Steenlandt 

Mijn mooie jaren op de Biest waren vooral leerrijk en tof. 

Wat ik echt zal onthouden zijn de leuke uitstapjes. Maar 

nu zit het er hier op. Waar ik naar uitkijk zijn de hopelijk 

mooie jaren in het VTI Waregem waar ik richting IW wil 

volgen en ik hopelijk erg veel zal leren. Wat ik het meest 

zal missen zijn mijn vrienden. 
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 Helena Van Tichelen 

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk. Als je al 9 jaar op 

dezelfde school zit zal je veel missen. Het leukste is altijd 

de eerste schooldag, dan zie je al je vrienden terug.  

In het 6de ljr. vond ik de avonturenklassen het leukst.  

Je leert iedereen beter kennen. Volgend jaar zal alles an-

ders zijn.  

Een nieuwe klas, school, vrienden,… Het zal wennen zijn. Ik ga naar He-

melvaart, richting Latijn. Later wil ik graag astronoom worden.   

 

 

 Lukas Vercaempst 

Mijn jaren op de Biest zitten er op. Ik heb veel leuke her-

inneringen aan de school. Natuurlijk vergeet ik mijn vrien-

den ook niet. Volgend jaar ga ik naar het H.H.-College en 

zal ik hier nog elke dag voorbijkomen. Graag wil ik later 

piloot worden bij het leger. Hopelijk zie ik volgend jaar mijn vrienden nog 

terug. Het 6de leerjaar zal ik nooit vergeten. Het was de leukste klas hier 

op Biest. Bedankt iedereen! 

 

 Férike Vervaecke 

De voorbije 9 jaar had ik het erg naar mijn zin op deze 

school. Alle kleuterklassen en leerjaren vond ik leuk.  

Ook de uitstappen waren tof. Dit jaar in het 6de leerjaar 

was een fantastisch jaar, het jaar om mijn lagereschooltijd 

af te sluiten. Ik ben al mijn klasgenootjes dankbaar voor alles, ik zal hen 

nooit vergeten! Volgend jaar ga ik naar O.L.V.-Hemelvaart, richting handel. 

Hopelijk heb ik het daar ook naar mijn zin. Toch zal ik het hier heel hard 

missen. 
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Een avondje WK voetbal in het Molenpark 
 

Door de Italiaanse reisverplichtingen van Sef en Linda waren 

drie duivelinnen uit de Vlasbloemstraat, Gina, Rina en Conny, bereid om 

naar aanleiding van de 1ste wedstrijd van de Belgen na 12 jaar op het WK 

voetbal tegen Algerije een Duivels feestje te organiseren. 

Na het zingen van de 

Brabançonne werd alvast 

gestart, met de kleuren 

van de Belgische vlag als 

inspiratiebron, met rode 

tomaten met garnalen, 

toasten met zongedroog-

de tomaten, kaasblokjes 

met Belgische vlagsto-

kertjes en ook een glaas-

je hapje gezond ging er 

vlot in. Daarna werd een 

goedgezouten rode to-

matensoep opgediend 

zodat er moest overge-

schakeld worden naar 

het 2de werk van barmhartigheid 'de dorstigen laven' . Zo gingen we naad-

loos over naar de gele kleur van wijn, cava, Jupiler (les hommes savent 

pourquoi) trappist van Maredsous en Mojito met Algerijns groene limoenen 

en muntblaadjes. 

O ja, aan de rust stonden de Algerijnen op voorsprong en mochten Fellaini 

en Mertens zich opwarmen. Het moment om de mini pizza Margarita in de 

oven te steken.  Ondertussen was er bij een van de duivelinnen twijfel ont-

staan of een gelijkspel en een draw hetzelfde was en of er nog verlengin-

gen moesten gespeeld worden als er gewonnen werd, maar met de des-

kundige uitleg van trainer Nico kwam de rust terug en zag zij af van het 

drinken van een zwarte (donkerblauwe) trappist van Chimay en hield zich 

wijselijk aan een zwart kopje koffie en een glaasje Spa rood. Dan was het 

tijd om een marsepeinen voetbalveldtaart aan te snijden. 

Na het verorberen van de Algerijnse verdediging en middenveld kwamen 

de Belgen op voorsprong via onze invallers. 

Wat gaat dit worden als 'de onzen' op 13 juli om 21 u in Rio de Janeiro te-

gen de ' Ollanders' de finale spelen met Sammy in het doel? 

Met dank aan Maxime en Conny, de fotografen van dienst (de selfies). 

 
een Vlasbloemstraatrodeduivelsupporter 
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  Achter slot en grendel 
 

Jaja, je ziet het goed, de KWB-mannen zitten opgesloten in de cel naar aan-

leiding van onze uitstap dit jaar bij de lokale Politie.  

 

Met tien in cel 3 en nadat ook de fotograaf opgepakt werd waren we met elf. 

Als we punten moeten geven voor sfeer en gezelligheid dan krijgt de sfeer 

alvast een tien.  

Daarvoor zorgde Hannelore die instond voor het onthaal en de rondleiding. 

‘Curieus’ zoals we zijn kregen we op al onze vragen een antwoord en moch-

ten we van de verhoor- tot de wapenkamer inkijken.  

Samengevat, ’t was een opsteker en we wisten zelfs niet dat ‘commissaris 

Witse’ deel uitmaakt van het Waregemse korps.     
 

       De mannen van de KWB 
 

Activiteiten op de Biest 
Workshop : “Wellness & gezondheid” ook in juli & augustus. 

Reserveer op voorhand via ‘t Hemelhof : 056 60 44 55 
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We kregen dit schooljaar in september een serre van Jan. Dit werd het be-

gin van een mooi project. 

Samen met onze mannen bouwden we het vuilste plekje van de school om 

tot een prachtige moestuin. Hij is misschien niet groot maar heel leuk om 

in te vertoeven met onze kids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinieren bevat 2 elementen waar kleuters dol op zijn : aardegrond én bui-

tenlucht ! Dus is onze moestuin de perfecte omgeving om samen te leren 

werken ! We tuinieren, planten en zaaien zelf én kunnen reeds proeven van 

onze eigen gekweekte groenten.   
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Na heel wat oefenen in onze eigen moestuin vertrokken we dan op donder-

dag 5 juni naar Nederbrakel, de Diggieboerderij voor een tweedaagse.  

Midden de Vlaamse Ardennen in het groene Brakel ligt de vierkantshoeve 

“Diggie”. Daar verkenden de derde kleuterklassers op een geanimeerde 

manier het buitenleven op de boerderij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stallen uitmesten, broodje bakken, dieren voederen, paardrijden, Patta het 

hangbuikvarken schrobben, wol verwerken,… kortom het werd een geslaag-

de tweedaagse ! 
Frisse groentjes , Sofie (de fotoplakker) en Nancy  
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Nieuw supporterslokaal van Essevee 

‘de Biestsupporters’ boven de doopvont ! 
  

Vanaf dit seizoen kunnen fans van Zulte Wa-

regem ook vanuit café De Biest de verplaat-

singen van hun favoriete team meemaken. 

Het idee kwam van Yves Vancamelbeke en 

Annick Gryspeerdt die samen met Dirk De 

Groote en Patricia Wybouw van café De Biest 

het bestuur vormen. Yves Vancamelbeke 

vertelt er ons wat meer over. 
  

Yves, hoe is het idee ontstaan een supportersclub op te richten ? 

We speelden al een tijdje met dit idee. We hadden eerst het voorstel ge-

daan via de officiële supportersfederatie maar die werkten ons tegen. 

Daarom hebben we zelf het recht in handen genomen om – mét toestem-

ming van de club – een nieuw onafhankelijk supporterslokaal van Essevee 

boven te doopvont te houden, namelijk ‘de Biestsupporters’. Momenteel 

kunnen we  spreken van een succes want we hebben al ongeveer 100 le-

den én er is heel wat respons en belangstelling van de media. We verwach-

ten nog extra leden en doen langs deze weg ook een warme oproep. 
 

Hoeveel keer zal een bus ingelegd worden op verplaatsing ? 

We zullen zeker verschillende verplaatsingen doen – dit is al afgesproken 

met de busmaatschappij - maar hoeveel is nog niet duidelijk. Maar als er 

géén bus ingelegd wordt is het de bedoeling onze leden toch in ons lokaal 

De Biest te krijgen want dan wordt de match op groot scherm uitgezonden 

en krijgen ze gratis boterhammen en consumptie. 
 

Wie lid wordt bij jullie zal het zich dus niet beklagen ! 

Zeker niet. Het lidgeld bedraagt 15 Euro en daarvoor krijgen de leden een 

receptie met Nieuwjaar, een souper en tal van andere voordelen zoals kor-

ting op de bus. We gaan ook verschillende activiteiten organiseren zoals 

een voetbaltornooi en een kaarting.  Er komt ook een bord in het café met 

daarop vermelding van onze sponsors alsook de uitslagen. 
 

Hoe lang kan er  ingeschreven worden om lid te worden ? 

Daar staat geen datum op gekleefd; ook tijdens het seizoen kunnen de ge-

ïnteresseerden zich inschrijven. Dan springen ze best eens binnen in ons 

lokaal De Biest bij Patricia, die ik bij deze nog eens bedank alsook de spon-

sors en de leden die zich al inschreven. 
 

Inlichtingen en info :  café De Biest, Patricia Wybouw 0478 83 15 73;  

Annick Gryspeerdt 0497 45 38 88 en Yves Vancamelbeke 0475 50 62 01. 
 

Koen Christiaens 
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  Wie is wie ? 
 

Eindelijk kan er nu eens een foto geplakt wor-

den op ‘de reporter’ van ’t Biesteneirke.  

De discussie over de grootte van de foto of van 

de … laat ik aan jullie over.  

 

Als geboren en getogen Waregemnaar sta ik in 

het bevolkingsregister ingeschreven onder de 

naam Marnix Pruvoost. Burgerlijke stand: 

gehuwd met Rita Van Simaey en daaronder 

staan er dan 4 namen geschreven Xander, Eg-

bert, Annemiek en Andries in het vakje van de 

kinderen.  

 

Bij ’t Biesteneirke verzorg ik de rubriek ‘Ten 

huize van‘.  Een babbeltje doen bij Biestenaars 

van allerlei slag en het relaas voor jullie op pa-

pier zetten, daar vond ik mijn ding wel in. Te-

meer dat ik altijd wel op zoek was naar het die-

pere, het verborgene, het menselijke van mijn 

praatgasten. Vaak heel schone verhalen ge-

hoord, balanceren tussen juist wel of juist niet 

vatbaar voor publicatie, maar altijd in onderlin-

ge afspraak.  

 

Verder maak ik deel uit van de redactie, woon de maandelijkse bijeen-

komst bij en verzorg de bedeling van mijn straat.  
 

De reporter 

 
 

Vakantiefoto’s met Biesteneirke 
 

Neem op vakantie eens een Biesteneirke mee en maak een vakantiefoto 

waarop je ’t Biesteneirke toont op de plaats waar je bent.   

Dit kan je doen waar je ook bent : aan de andere kant van de wereld, ge-

woon in je eigen tuin of … bij je buur. 

Je mailt de foto samen met een beetje uitleg naar biesteneirke@boss.be  

en je verschijnt misschien in het volgende nummer.   

 

Wie stuurt de origineelste foto ?  

mailto:biesteneirke@boss.be


Activiteitenkalender  juli – augustus - september 
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke                  juli-augustus      Paul Kindt   0474 926568 
     september         Rik Verhaeghe  0474 926568 
  

SOB gesloten van 22 juli tot en met 15 augustus 
 

 
  

 
   
   donderdag   18 sept    19u30 redactievergadering 
   donderdag   25 sept    19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten oktobernummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 15 sept 
 

     Info    0496 23 94 68 
 
   maandag  14 juli  14u00 kaarting in 'De Roose' 
   dinsdag  26 aug  14u00 kaarting in ‘OCN’ 
   maandag    8 sept  14u00 kaarting in 'De Roose' 
   dinsdag          9 sept  14u00 hobby in 'De Roose' 
   dinsdag  23 sept  14u00 kaarting in ‘OCN’ 
 
 
 
   
   woensdag        9 juli      14u00 kaarting in 'De Roose' 
   woensdag     27 aug             14u00         kaarting in 'De Roose' 
   woensdag     10 sept    14u00         kaarting in 'De Roose'    
   woensdag     24 sept    14u00         kaarting in 'De Roose' 
 
 

   Waregemse Gordel               zondag 13 juli                zie pag. 1  
 

 

                     Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 
 

Elke woensdagavond  wandelen met start aan de kerk om 19u30 

      

 

         Geniet van de  vakantie. 

Vakantie begint in het hart, in de geest. 
 
             Wij zijn er terug begin oktober 

                                   Info    056 60 39 37 kaarting    

                                   Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


