
Jaargang 20 nr 198            www.biesteneirke.be                       oktober 2014 

                                                           verantw. uitgever : Paul Bossuyt, Kuipersstraat 4, Waregem 

 

VBS Biest en het nieuwe schooljaar 

 

Of je nu 3, 6 of 10 bent… of ouder, oma, opa, buur, directeur, juf of mees-

ter,… die eerste schooldag blijft altijd spannend. Op maandag 1 september 

was het weer zo ver, de start van het nieuwe schooljaar. Sommigen waren 

nog een beetje onwennig, veel anderen zagen we dan weer met een blij 

gezicht de schoolpoort binnenwandelen. Klaar voor de frisse start van een 

nieuw, boeiend, leerrijk schooljaar.  
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Toch startten wij het schooljaar in mineur.  Twee van onze oud-leerlingen, 

Amarachi Nkwocha en Igor Decraene verloren het leven bij een tragisch 

ongeval.  De verslagenheid was echt heel groot. Onze school leeft enorm 

mee met de familie en vrienden van Amarachi en Igor en wenst hen nog-

maals heel veel sterkte toe. 

Enkele weetjes:  

 Nieuwe leerkrachten Biest : We mochten twee nieuwe juffen 

verwelkomen op de Biest, nl. Astrid Dhont (halftijds 2de kleuter Biest 

en bewegingsopvoeding Biest) en Lindsey De Rycke (ondersteuning 

voor de klassen 4-5-6). 

 Natalie Follens is net als vorig schooljaar co-teacher in de klassen 1-

2-3. 

 Aantal kinderen: VBS Biest: kleuters: 85, lager: 145 (VBS Jager 

kleuters: 48 en lager: 76). We startten dus dit schooljaar met in to-

taal 354 kinderen. Het aantal is ietsje minder dan bij de start van 

vorig schooljaar maar we zijn toch heel tevreden, mede door het 

feit dat we tegen 1 februari (teldatum) 373 kinderen verwachten. 

Zo telt onze school 5 en een halve kleuterklas en 6 lagere klassen. 

We zijn dan ook erg blij en dankbaar dat heel veel ouders voor onze 

school kiezen. 

 Infrastructuurwerken: De werken aan onze gymzaal gaan goed 

vooruit en zouden moeten klaar zijn tegen januari-februari 2015. De 

schilderwerken en afwerking moeten nog gebeuren.  De fietsenstal-

ling werd voorzien van een poortje, écht nodig want we kregen 

reeds te maken met ongewenst bezoek en onnodig beschilderen van 

de muren.  Ondertussen staan de fietsen veilig afgesloten. 

 Speelplaats kleutertjes: Ook de verfraaiing van de kleuterspeel-

plaats Biest is voorzien voor de eerstvolgende maanden.  Het tuin-

huisje en tuintje al gezien ?  Heel tof én kleurrijk ! 

 Prioriteiten : In het kleuter willen we vooral werken aan het opti-

maliseren van de computervaardigheden van onze kleuterjuffen, 

m.a.w. we leren ze kennismaken met allerhande programma’s die 

ze kunnen gebruiken i.f.v. de kleuters uit hun klas.  Ook zijn we van 

plan een aantal gerichte aankopen te doen naar multimedia in de 

kleuterklas.  De ouderraad Biest-Jager vzw zal ons hierbij financieel 

ondersteunen. 
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Voor het lager willen we verder werken aan het evalueren en rap-

porteren van muzische opvoeding en onze klaswerking goed gaan 

uitbouwen. 

 Noteer nu alvast : Kerstmarkt georganiseerd door onze ouderraad 

op zaterdag, 13 december!  Later meer … 

 In oktober verkopen de kinderen opnieuw onze ‘superlekkere’ 

pannenkoeken. Het zou fijn zijn mochten de Biestenaars één of 

meerdere pakjes kopen.  De opbrengst wordt gebruikt voor de aan-

koop van multimedia in de kleuterklas. 

 Zuster Vianney: Ook voor Zuster Vianney was de eerste school-

week speciaal, op 2 september werd ze immers 92 jaar ‘jong’.  

 Veilige schoolomgeving: Dankjewel om in onze schoolbuurt mee 

te werken aan een veilige(r) schoolomgeving: ‘minder snel, dankje-

wel’-zone 30, voetgangers voorlaten bij het oversteken van de weg 

aan het zebrapad, correct parkeren in de schoolbuurt, opletten voor 

fietsers,… 

En nog véél meer: Tijdens dit nieuwe schooljaar gaan we inzetten 

op het gevoel van kinderen, van leerkrachten met als jaarthema : 

‘Voel je goed ?!’ Dit is een aanzet naar het positief kijken naar de 

dingen en het positief denken.  Het is de bedoeling kinderen aan te 

leren hoe ze positiever naar een aantal dingen kunnen kijken om op 

die manier positiever in het leven te staan… een echte challenge !  

Maar er is ook bijvoorbeeld: de ‘ruziewijzen’ die helpen bij het op-

lossen van de kleine akkefietjes op de speelplaats, leerlingen van 

het 6de leerjaar die meter/peter zijn voor de kleinste ukjes van onze 

school, het 5de leerjaar met de uitleendienst ‘spelkoffers’ over de 

middag, tandemlezen met leerlingen van het 2de en het 5de ljr., Ra-

dio Biest, TV Biest, Tutti Frutti (gezond fruit op woensdag), leeruit-

stappen, film, toneel, sportklas, avonturenklas, boerderijklas, af-

scheidsdriedaagse,… en nog véél meer!    

 

In de loop van dit schooljaar vind je regelmatig een verslag over 

onze activiteiten op de basisschool Biest terug in ’t Biesteneirke.  

 

Eddy Nuyttens - directeur – VBS Biest 
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De zon scheen 

de vogels floten 

de bloemen bloeiden 

en toen werd het stil … 
 

De Biest verloor deze zomer twee jonge mensen, Amarachi  en Igor … 
Ook andere bewoners van onze wijk, waaronder de oudste Biestenaar, Maurice, 102 
jaar, zijn van ons heengegaan. 
 
Afscheid nemen doet zo’n pijn. ’t Biesteneirke leeft mee met familie en vrienden.  
 

 

 

Wist U ? 
 

 dat Rana Haerens uit het Molenpark meestrijdt om het kroontje van 

Stadsambassadrice in Waregem op zaterdag 27 september om 

19.00 u in Waregem Expo ? 

 dat de vinkeniers van de Torenzangers op de Biest tijdens de laatste 

zetting op zaterdag 16 augustus nog 79 inschrijvingen telden en de 

overwinnaar nog 718 suskewiets floot ? 
 dat onze pastoor Luc Goethals op 5 september 80 jaar werd en dat 

we hem nog vele jaren in ons midden wensen ? 
 dat Filip Bossaert uit het Molenpark de nieuwe hoofdtrainer is van 

2e provincialer SV Anzegem ? 

 

Lidy’s tip 
 

Perengelei 
 

Groene peren van diverse rassen (geen stoofperen), water, 

sap van ½ citroen, geleisuiker. 
 

Was de peren, snij deze in stukken, het klokhuis mag erin 

blijven. Voeg nu water toe tot de peren volledig onder staan 

en laat het geheel 20 min. koken.  Laat alles een nachtje 

trekken. Giet alles door een neteldoek en voeg per liter sap 1 kilo geleisui-

ker toe. Ongeveer 5 min. laten koken samen met het citroensap. Zeer 

warm overgieten in potjes met schroefdeksel en omgekeerd laten afkoelen. 

Zelfde werkwijze voor appelgelei, maar gebruik gewone suiker daar appels 

veel pectine bevatten.   

        Lidy 
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Onze parochie vanaf  september 2014 
 

 

 
Vanaf september 2014 maakt 

de Sint-Michielsbeweging 

gebruik van onze parochiekerk 

voor haar activiteiten.   

Die beweging is een christelijke 

vereniging  die vooral  met 

jongeren, gezinnen en armen 

werkt en al sinds 2000 actief 

was op de Karmel.  

 

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

www.sint-michielsbeweging.be. 

 

 

Een feestelijke eucharistieviering op zondag 7 september om 10u30. 

http://www.sint-michielsbeweging.be/
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Regenbuien houden de twijfelaars thuis 
 
De ganse week werden buien voorspeld op zondag 13 juli en de voorspel-

ling bleek dan nog te kloppen ook.  Tot de middag bleef het nagenoeg 

droog op de Markt, met soms een schuchtere poging van de zon om door 

te breken.  De eerste felle buien kwamen opzetten net na de middag, vol-

doende om de twijfelende fietser thuis te laten. 

“Door het wisselvallige weer tussen 12 en 15 uur, hadden heel wat fietsers 

besloten om thuis naar de Ronde van Frankrijk te kijken.  Dankzij de wan-

delingen werd uiteindelijk afgeklokt op een kleine 1 700 deelnemers.  Eén 

op vier deelnemers koos voor een wandeling, een onverhoopt succes.  Er 

werd nl. rekening mee gehouden dat maximum 15% de wandelschoenen 

aantrekt.  Zo moesten we die stopplaats tot 2x toe bevoorraden met ver-

snaperingen uit de halte van de 15 km-fietsers.  De vrijwilligers ginder za-

ten bijna met hun vingers te draaien.”, aldus voorzitter Rik Verhaeghe. 

“Onze 13de gelukseditie op de 13de juli viel bijna letterlijk in het water, want 

de bandleden van De Pilsjaars zagen het niet zitten om op te treden op een 

half ondergelopen podium.  De korte buien hebben inderdaad voor wat mi-

serie gezorgd, maar de opklaringen na 16 uur leidden ertoe dat het Gordel-

terras nog goed bevolkt werd.  De 200 geluksballetjes die uitgegooid wer-

den vanop de hoogtewerker van Gunco zorgden voor een enthousiaste me-

nigte”, zo vernemen we van medewerker Joan Van Weehaeghe. 
 
Op vrijdag 12 september werd de 

cheque overhandigd aan voorzitter 

Pierre Huysman van vzw Children in 

India.  In Waregem zijn Jacques Co-

orevits en Christine Pauwels, jaren-

lang vrijwilliger bij de organisatie, 

de drijvende krachten achter deze 

menslievende vereniging.   

 

De organisatie voorzag 3500 euro voor het goede doel.  De centen zullen 

vnl. gebruikt worden voor de uitrusting van de aidskliniek in Gummidi-

poondi (Zuid-India). 

Er zullen matrassen, ruggensteunen, bedkastjes, verstelbare veldbedden, 
hoofdkussens, metalen stoelen, ... gekocht worden. 
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De bijna 60 aanwezige vrijwilligers konden nadien genieten van een heerlijk 
avondmaal. 
Volgend jaar wordt op hetzelfde elan verder gebouwd en zorgt de vzw te-

rug voor een aantal nieuwigheden.   
 

vzw Waregemse Gordel voortaan ook lid van wandelfe-
deratie Aktivia 
 
Sinds 7 augustus 2014 is vzw Waregemse Gordel aangesloten bij de wan-

delfederatie Aktivia.  “Tot dit jaar werd voor de organisatie van de wandel-

tochten tot onze grote tevredenheid samengewerkt met De Mirakelstappers 

uit Nieuwenhove.  Helaas houdt deze wandelclub ermee op op het einde 

van het jaar.  Omdat wij tevreden waren over het aantal wandelaars dat 

deelneemt aan de Waregemse Gordel wilden we de samenwerking met Ak-

tivia zeker behouden.  Vandaar onze keuze om als vzw zelf aansluiting te 

zoeken bij de grootste Vlaamse wandelsportfederatie.” zo vertelt voorzitter 

Rik Verhaeghe. 

De vzw, die dit jaar 10 jaar bestaat, wil het recreatief wandelen en de soci-

ale contacten activeren.  “Om het recreatieve te benadrukken zal er binnen 

de club geen opvolging van de wandelprestaties gebeuren.  Ieder lid kan 

vrij zijn wandelingen noteren in het gekende wandelboekje.”, zo laat wan-

delverantwoordelijke Luc Delodder weten.  “Om het sociale contact tussen 

de leden te bevorderen zullen gemeenschappelijke wandelingen, busuit-

stappen en andere activiteiten georganiseerd worden.  Het organiseren van 

de Waregemse Gordel op de 2de zondag van juli is het hoogtepunt van het 

wandelseizoen voor onze club.” 

Het lidgeld wordt zeer democratisch gehouden: 15 euro per persoon voor 

een volledig kalenderjaar aansluiting bij Aktivia.  In ruil hiervoor krijg je 

minstens 40 cent korting per wandeling, een aantal stickervellen met daar-

op je persoonlijke gegevens die je kan gebruiken bij de wandelingen, als-

ook een aantal uitnodigingen voor daguitstappen e.d.  Het wandelboekje 

alsook de gekende wandelbijbel Marching worden aan inkoopprijs te koop 

aangeboden aan de leden.   

Vanaf heden kan aangesloten worden bij vzw Waregemse Gordel (535).  

Wie informatie wenst kan bellen naar 0477 51 89 42 (Luc Delodder).  

Inschrijven kan met een eenvoudige mail naar info@waregemsegordel.be 

(vermelding per lid: voornaam, naam, adres, geboortedatum en –plaats).  

Het correcte bedrag dient te worden overgeschreven op rekeningnummer 

BE21 8916 1407 7203. 

Vanaf 1 oktober wordt meer informatie omtrent de activiteiten voor 2015 

bekendgemaakt. 

  www.waregemsegordel.be – info@waregemsegordel.be – 0486 53 41 75 

www.childreninindia.be 

mailto:info@waregemsegordel.be
http://www.waregemsegordel.be/
mailto:info@waregemsegordel.be
http://www.childreninindia.be/
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Vakantie met … 
 

                                         

                                        ‘Nieuw Biesteneirke’ Fien 

                                        met Renate en Rik 

                                        gezellig thuis op de Biest. 

 

 

 

 

                                 De droomreis van Pieter  

                                 uit het Molenpark 

                                 op het WK voetbal 

                                 in Brazilië 

 

 

 Ook vakantie op de Biest …  
 
Dankzij het Szekszardcomité en de vele gastgezinnen beleefden een 50-tal 

kinderen uit het Hongaarse Szekszard begin juli een prachtige week vakantie 

op de Biest. 
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AFSCHEID VAN EEN GROOT KAMPIOEN. 
 

Alle Biestenaars waren vorig jaar deze tijd enorm fier op onze wielerkampi-

oen Igor Decraene. Wereldkampioen, de beste van de wereld ! In Ponfer-

rada had hij een grote kans om zichzelf op te volgen want – nà een seizoen 

met knieperikelen – groeide de immer vriendelijke Igor weer naar zijn bes-

te niveau.  
 

De volgende column schreef sportjournalist Hans Vandeweghe op 1 sep-

tember. “De jongen met het engelengezicht die zo hard kon rijden heb ik in 

Firenze vorig jaar wereldkampioen tijdrijden zien worden bij de juniores en 

waarom weet ik niet, want ik had daartoe geen enkele bijdrage geleverd, 

maar ik was trots. De laatste kilometers heb ik gevolgd op een groot 

scherm en ben dan naar  buiten gelopen om onze jonge stoomtrein live 

over de lijn te zien arriveren. De Brabançonne – hij met zijn hand op zijn 

hart en die gelukzalige glimlach op zijn gezicht – heb ik met natte ogen 

meegeneuried. Die avond in het hotel in Montecatini heb ik het mini-feestje 

met de Iphone gefilmd en een glaasje mee gedronken. Hij was wat onwen-

nig en ik probeerde hem op zijn gemak te stellen. Later vorig jaar was ik 

toevallig ook bij alle gelegenheden waar hij een prijs zou krijgen. Telkens 

maakten we een praatje, niet lang. Igor was een talent van weinig woor-

den. Hij was zo jong, timide, leek een beetje bang. Bij de Kristallen Fiets 

kon ik hem feliciteren met weer een prijs. Idem bij de Flandrien. Bij het 

Sportgala waar hij samen met zijn broer een beetje verloren liep in het 

grote sportgeweld seinde ik hem in dat hij niet de grote sportbelofte zou 

worden. Hij vond het niet erg, leek opgelucht en zei :”Ik heb al genoeg 

gewonnen, het is beter zo.” Igor Decraene was het levende bewijs dat wij 

ook twee armen en benen hebben en als er een goeie motor in zit wij ook 

de zwaarste aller wielerdisciplines aankunnen. 

Bij elke ontmoeting dacht ik : wat een aardige, 

slimme jongen en ik hoopte dat hij het lang zou 

uitzingen en dat hij onze eigen Tony Martin zou 

worden. Een beetje minder was ook goed. Tony 

Martin die het trouwens niet erg vond dat Igor 

op zijn achttiende nauwelijks andere wedstrij-

den won dan tijdritten.” 
 

Ikzelf had een jaar terug ook het voorrecht 

voor ’t Biesteneirke Igor te kunnen interviewen. Vader Stefaan zat er bij. 

Ze stonden nochtans niet graag in de schijnwerpers, Igor was de ‘kampi-

oen van de bescheidenheid.’  Nooit zal Waregem nog zo’n kampioen in zijn 

rangen hebben, wellicht zelfs België niet. 

Het ga je goed hierboven vriend, de Biestenaars vergeten jou nooit ! 
Koen Christiaens 
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Op bezoek bij … 

14 september … open monumentendag in Vlaanderen … wij gingen met de 

Landelijke Gilde een ‘monument’ bezoeken in de Luxemburgse Ardennen … 

Uitgeweken Biestenaar Steven Devos (zoon van André en Martine) en zijn 

echtgenote Veerle Delbecque uit St-Eloois- 

Vijve, van opleiding verpleegster, runnen 

er een gespecialiseerd melkveebedrijf in 

Framont bij Rochehaut.  

Steven en Veerle namen in 1999 dit melk-

veebedrijf met een 60-tal koeien over 

(Steven was toen pas 22 jaar) en nu - na 

heel wat investeren, verbouwen en bij-

bouwen - tellen we er reeds een 200-tal 

melkkoeien en 150 stuks jongvee op een 

bedrijf dat nu een oppervlakte van 150 ha 

omvat, waarvan een derde tegen het be-

drijf aanligt,… de rest verspreid over de 

omgeving. 

Sedert 1999 is er op het bedrijf heel wat gewijzigd: een mestschuif en       

–kelder en in 2007 werd een nieuwe 

jongveestal gebouwd. 

Door het vele werk en groeiend aantal 

te melken koeien beslisten Steven en 

Veerle – ook om de werkuren wat te 

kunnen aanpassen en meer tijd vrij te 

maken voor de kinderen – een stal te 

bouwen met twee melkrobots.  

Deze stal, waar het melken zo goed als volledig computergestuurd gebeurt, 

is sedert 2012 tot ieders voldoening (blijkbaar ook van de koeien) in ge-

bruik. 
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Door het melken met de robot worden bepaalde 

koeien tot 3 keer per dag gemolken … comforta-

bel voor de dieren … heel wat minder uieront-

stekingen … minder antibiotica  … koeien kun-

nen zich vrij bewegen en liggen op speciale ma-

trassen … de temperatuur in de stal wordt 

voortdurend geregeld 

met elektrisch bedien-

de gordijnen en de 

koeien die het wensen 

krijgen met ‘koeienbor-

stels’ af en toe een 

massage. Er wordt da-

gelijks meer dan  4000 

liter gemolken. De 

melk wordt om de drie 

dagen opgehaald, verwerkt, verpakt en komt zo in de winkels terecht. 

 

Met de robotstal 

verbonden is 

een biogasin-

stallatie in ge-

bruik. Deze 

draait enkel op 

koemest!  De op 

een milieuvrien-

delijke manier 

geproduceerde elektriciteit en warm water worden voor deze stal gebruikt.  

De biovergisting levert ook een interessant nevenproduct op dat gebruikt 

wordt als bodemverbeteraar en ook de CO2-uitstoot wordt verminderd. 
 

De eigen dieren worden met maïs, veel gras 

en voedererwten gevoederd. Ploegen, zaai-

en, hakselen en sproeien gebeurt in loon-

werk en heel wat andere machinale werken 

in eigen beheer zorgen ervoor dat ook naast 

het melken de dagen goed gevuld zijn. 
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Farm Devos is sinds mei 2012 gecertificeerd 

met de Europese milieunorm ISO 14001.   
 

Na 15 jaar zijn Steven en Veerle ook heel 

goed geïntegreerd in het pittoreske dorpje 

met 217 inwoners in het hartje van de pro-

vincie Luxemburg. 

   

Voor ons werd het een ‘bedrijfsbezoek’ van de bovenste plank, met alles 

erop en eraan. Pépé André begeleidde ons vanuit Waregem naar het verre 

Framont waar we verwelkomd werden door Steven, Veerle en hun twee 

kinderen  Sien en Luka. Ook oma Martine was reeds druk in de weer om na 

de rondleiding onze groep met een aperitiefke te verwennen.  

In Rochehaut genoten we van een lekker varkentje aan het spit en hadden 

we keuze tussen een bezoek aan het landbouwmuseum en een rondrit door 

het dierenpark. Nog een terrasje en dan een meer dan 4 uur durende te-

rugrit (files inbegrepen) naar Waregem. 

W&W 

 

www.farmdevos.be 
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De wereld is om zeep … 
 

De wereld is om zeep, zo zong Urbanus het 40 jaar geleden.  Gelukkig had 

Van Anus het aan het verkeerde eind en is vooralsnog geen einde gekomen 

aan deze aardkloot.  Maar helpen sommigen niet een klein beetje mee om 

de wereld om zeep te helpen ?  Verzuring alom en voor de minste schete 

moord en brand schreeuwen. ’t Is me wat tegenwoordig. 

Gelukkig loopt het op de Biest zo geen vaart.  Stel je voor: Gust van Maria 

kan het geblèr van de klokken niet meer aanhoren en prompt stapt hij naar 

de vrederechter.  Die heeft wel veel gevoel voor humor want hij geeft Gust 

een koptelefoon die hij iedere zondag om 10.15 uur moet opzetten.  Tja... 

Jeanne van de bloemenwinkel op den hoek – je weet wel, die met haar 

buxussen waarvan er geen sprietje een halve centimeter hoger mag staan 

– ewel, dedie heeft problemen met al da geboenk met de Waregem Koerse 

Feesten.  Zeker als de wind uit ’t noorden komt wordt de Biest gegeseld 

door 2 Fabiola’s en andere consoorten.  Dus stapt Jeanne naar de recht-

bank en eist dat het 10-daagse paardencircus direct wordt afgeschaft.  Ze 

krijgt 5 buren zo ver om mee klacht in te dienen.  De rechter beslist dat de 

6 buurtbewoners ieder jaar eind augustus gratis 10 dagen mogen verblij-

ven in Äkäslompolo, een dorp in het noorden van Finland.  Het is er zo stil 

dat je de mieren de straat hoort oversteken.  

En dan is er nog het geval van Kobe, Maxim, Joren en Willem: als 16-

jarigen zaten ze gezellig te babbelen met hun gat op de bank op het speel-

pleintje naast het sob.  Niet met hun voeten op de bank, zoals je van jon-

geren zou verwachten.  Niets aan de hand, dacht je ?  Neen hoor, het 

speelpleintje is toegankelijk voor jongetjes en meiskes tot 12 jaar.  En dat 

zijn 16-jarigen begot !  Gas-boete, geen compassie ! 

Voor alle duidelijkheid beste lezers, bovenstaande feiten zijn wel degelijk 

waar, zij het niet in onze lieflijke stad.  De namen en rechterlijke uitspra-

ken zijn verzonnen.  En hopelijk blijft dit ook zo en hoeven we dergelijke 

onzin niet vaak meer te lezen in de gazetten of op ’t internet.  En kunnen 

we met z’n allen genieten van een zachte winter zonder stroomonderbre-

king.  Alhoewel, ’t zal toch geen dagen aan een stuk mogen vriezen of 

sneeuwen of Jill, Frank en Sabine krijgen van mij een dagvaardiging opge-

stuurd… wegens atmosfeerafkoeling (of zoiets).  Tot op de rechtbank ! 

Tist van der Biest



Activiteitenkalender  oktober 2014 
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke                  oktober  Frank Tant              0474 926568 
     november Franck Moerman    0474 926568 

 
 
  

 
   
   donderdag   23 okt    19u30 redactievergadering in ‘De Roose’ 
   donderdag   30 okt    19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten novembernummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 20 okt 
 

     Info    0496 23 94 68 
 

   zaterdag    4 okt                       dag chronisch zieke mensen in ‘De Roose’ 
   dinsdag    7 okt  14u00 hobby in ‘De Roose’ 
   maandag  13 okt  14u00 kaarting in 'De Roose' 
   dinsdag  28 okt  14u00 kaarting in ‘OCN’ 
 
 
 
   
   woensdag        8 okt      14u00 kaarting in 'De Roose' 
   woensdag     22 okt             14u00         kaarting in 'De Roose' 
 
 

 

                     Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 
 

Elke woensdagavond  wandelen met start aan de kerk om 19u30 

      

 

 

 

 

 

Deel je brood en het smaakt beter. 

Deel je geluk en het wordt groter. 

 
                                                                                                 Phil bosmans 

 

 

 

 

                                   Info    056 60 39 37 kaarting    

                                   Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


