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De sneeuw valt uit de hemel neer, 

De wereld wordt wit, steeds meer. 

De romantiek die sneeuw geeft, 

Wordt maar heel korte tijd beleefd, 

Want als de zon met haar stralen weer verschijnt, 

Zorgt ze ervoor, dat de sneeuw weer verdwijnt. 

 

 

 

 

NIET VERGETEN: dikketruiendag op vrijdag 13 februari 



2 ‘t Biesteneirke 

 

Goed begonnen… 
 

Beste Biestenaar 
 

De laatste maand van vorig jaar waren de woorden staking en hete herfst 

schering en inslag.  We zijn het nieuwe jaar amper begonnen en de termen 

terreuraanslagen en geradicaliseerde jongeren slingeren ons om de oren.  Als 

je alles hieromtrent wil weten, verwijs ik je voor deze deprimerende 

onderwerpen graag door naar de gespecialiseerde dagbladen. 

 

In ’t Biesteneirke geen sprake van neerslachtigheid en angst.  Integendeel, we 

belichten met veel plezier de vele vredevolle kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten 

die er waren.  De bewoners van het Molenpark en de Kuipersstraat kwamen 

hiervoor samen, respectievelijk in het SOB en in een verwarmde tent.  Op iets 

grotere schaal richtte de ouderraad van de Biestschool de 1ste kerstmarkt in.  

De Okra- en Ziekenzorgkaarters werden in de bloemetjes gezet, net zoals Luna 

Verhulst.  Niet omwille van haar kaartkwaliteiten, wel voor haar technische 

knobbel. 

 

Er kwamen 80 deelnameformulieren binnen van de verjaardagswedstrijd.  Op 

blz. 14 lees je of jij bij de gelukkige winnaars bent.  

 

’t Biesteneirke leeft in de wijk.  Dat hebben meerdere redactieleden ervaren.  Ik 

wens dan ook iedereen te bedanken die een bemoedigend bericht gestuurd 

heeft.  Goed begonnen is wel degelijk half gewonnen.  Veel leesplezier ! 

  

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 

 
 

Colofon 

 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 040 exemplaren voor en 

door de bewoners van de wijk Biest in Waregem.  De volledige organisatie wordt gedragen door vrijwilligers.  De 

redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe en Marianne Verstaen.  Daarnaast telt ’t 

Biesteneirke tientallen losse medewerkers.  Dit en vorige Biesteneirkes zijn tevens te raadplegen op 

www.biesteneirke.be.  Wil je meehelpen of heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar redactie@biesteneirke.be.   

Verantwoordelijke uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 Waregem

mailto:redactie@biesteneirke.be
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Molenpark Kerstfeest 2014 
Padre Familias 

 

Onze bewoners van het Molenpark waren er vroeg bij dit jaar.  Het was amper 

19 uur toen de eerste genodigden al binnendruppelden. Dat is voor ons een 

deugddoend bewijs dat nog tal van inwoners er graag bij zijn en dat de 

verhouding prijs – kwaliteit nog altijd aanspreekt.  En eerlijk is eerlijk, de 

varkenswangetjes waren superlekker. Een pluim voor onze traiteur Lagaiske. 

Wat mij ook is opgevallen is dat er stilaan ook meer nieuwe gezichten met 

kinderen aanwezig waren. Het bestuur veroudert wel, maar de wijk verjongt weer 

beetje bij beetje. Dat is goed voor de toekomst. 

We zijn na het opruimingswerk nog een beetje (?) blijven nakeuvelen en kwamen 

tot de vaststelling dat we stilaan naar de 30 jaar gaan van het bestaan van onze 

vereniging.   We zijn gestart met de zomerfeesten in 1985 en ons eerste kerstfeest 

was in 1986. We hopen dan ook enkele nieuwe elementen in ons bestuur te 

krijgen zodanig dat de oude (?) knarren ook eens op ’t gemak kunnen 

meegenieten en met de voeten onder tafel schuiven.  

Het was weer gezelligheid troef met dj Kurt en kerstman Sef en zoals we ze 

kennen hebben de vrouwtjes weer hun uiterste best gedaan om de zaal mooi 

aan te kleden, waarvoor onze dank. 

Ook onze burgervader kwam met enkele luitenanten eens gedag zeggen en een 

babbeltje slaan met oude en nieuwe inwoners, iets wat we ten zeerste waarderen. 

En zo rollen we stilaan 2015 binnen, we hopen voor iedereen dat het een goed 

jaar mag zijn in goede gezondheid en zonder veel tegenspoed. Hopelijk tot een 

volgende keer. 
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Luna Verhelst (6de leerjaar VBS Biest) scoort op de Vlaamse 

Jeugd Technologie Olympiade 
meester Peter 

 

Voor het derde jaar op rij namen we 

met het 6de leerjaar van VBS Biest deel 

aan de Vlaamse Jeugd Technologie 

Olympiade. In onze klas is er immers 

heel wat aandacht voor STEM, wat 

verwijst naar Science, Technology, 

Engineering, Mathematics. STEM staat 

dus voor een waaier aan 

technologische, technische, 

wetenschappelijke en wiskundige 

activiteiten. In de klas organiseren we 

hierrond leerrijke, uitdagende 

activiteiten zoals het leren 

programmeren met Kodu en Scratch 

waarmee we een eigen 

computerspelletje ontwikkelen, 

bouwen met constructiematerialen 

zoals K’nex, het vervolledigen van een 

elektrisch circuit, het uit elkaar halen 

van oud speelgoed om er iets anders 

van te maken, aan de slag met hamer, 

figuurzaag en kolomboor, enkele 

laboproefjes uitvoeren, flipping the 

classroom met instructies en 

opdrachten over technologie en nog 

héél wat meer…. Met die activiteiten 

rondom STEM ontdekken we samen 

hoe tof en leerrijk wetenschap en 

techniek kunnen zijn! Want hoe zou 

de wereld er immers uitzien zonder 

technologie? Alles wat we aanraken 

en gebruiken in ons dagdagelijks 

leven is er door het werk van 

techniekers en wetenschappers. Er zijn 

ontzettend veel jongeren nodig om 

deze jobs van de toekomst in te 

vullen, dus gaat er ook veel aandacht 

naar de studierichtingen en -

keuzemogelijkheden die aansluiten bij 

STEM.   

Daarnaast nemen we ook vol 

enthousiasme deel aan wedstrijden 

zoals Whizzkids én de Vlaamse Jeugd 

Technologie Olympiade. Deze 

Vlaamse Jeugd Technologie 

Olympiade wil jongeren hun 

technologisch talent laten ontdekken, 

de belangstelling voor technologie 

aanwakkeren, de waardering voor het 

vakgebied vergroten, de 

maatschappelijke beeldvorming rond 

technologie bijstellen, de 

maatschappelijke relevantie van 

technologie aantonen én leerlingen 

uit het lager onderwijs stimuleren om 

een opleiding in de technologie te 

volgen. Want ook in technologie kan 

je uitblinken! 

Tijdens de voorronde van deze 

wedstrijd kregen de rakkers uit klas 6 

een reeks uitdagende 

meerkeuzevragen voorgeschoteld. 

Iedereen zette zijn/haar beste 

‘technologische beentje’ voor en we 
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behaalden met onze klas een pak 

mooie resultaten, met een erg mooi 

klasgemiddelde tot gevolg. Matties 

Neirynck werd tweede en haalde (op 1 

vraagje na) net niet de finale.  

Luna Verhelst deed het nog beter en 

mocht naar de finale ! Ze behoorde zo 

bij de 48 leerlingen uit Vlaanderen 

met de hoogste score, die werden 

geselecteerd om het tegen elkaar op 

te nemen in de finaleronde te Brussel.  

Hiervoor trokken we op zaterdag 6 

december richting Brussel naar het 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming.  

Na de ontvangst mocht Luna aan de 

finale beginnen. Ze kreeg theoretische 

vragen en 4 praktische proeven te 

verwerken. Nadien was het 

nagelbijtend wachten op de 

resultaten. Die wachttijd werd 

opgevuld door Sean Dhondt, wat 

vooral door de aanwezige 

tienermeisjes (en ook best wel wat 

mama’s en juffen) werd gesmaakt!  

Ook minister Crevits was aanwezig op 

de prijsuitreiking. Luna deed het 

schitterend en behaalde een bronzen 

plaats. Ze mocht haar prijs in 

ontvangst nemen op het podium van 

een bomvolle zaal. Proficiat Luna, 

goed gedaan! En… ook nog eens 

proficiat aan iedereen van de 6de klas 

voor de mooie behaalde resultaten in 

de voorronde.  

Nadien mocht natuurlijk het 

fotomoment met minister Crevits (en 

vooral) Sean Dhondt niet ontbreken. 

Je kan de foto’s bekijken via de 

schoolwebsite www.biestjager.com 

(VBS Biest – fotoalbum – klas 6).

 

een fiere Luna Verhelst en haar klasgenoten in het gezelschap van de Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits  
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Kampioenenviering Okra Biestkaarters 
Jan Toye, voorzitter 

 

Op 10 december stond de sterre stil boven SOB De Roose… en waar sterren 

stilstaan is het goed en gezellig.  Onder de jongere generaties gebeurt het niet 

zo vaak meer, dat mensen uit dezelfde buurt om de 14 dagen samen komen om 

op een ontspannen en sportieve manier, en dus ook zonder veel inleggeld, een 

namiddag te kaarten.  De Okra Biestkaarters doen dit al jaren lang en op de 2de 

woensdag van december wordt dan de kampioenenviering gehouden : na één 

jaar ongeveer 20 keer gespeeld te hebben betekent deze dag voor de best 

gerangschikte kaarters  een moment van eer en glorie;  voor allen een 

feestnamiddag !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zaal werd piekfijn en sfeervol versierd: de tafels stonden er feestelijk bij, 

dankzij het vele werk van alle medewerkers, maar zeker niet te vergeten: de 

prachtige bloemen geschonken door Myos .  De lekkere hoofdschotel 

klaargemaakt door beenhouwer Patrick en het smaakvolle dessert van bakker 

Filip smaakten nog eens zo lekker met een lief bloempje op elke tafel en een 

aantal bloemstukken verspreid over de zaal. 

De bekers, geschonken door Bart Kindt en de linten bezorgd door Onderneming 

Amez pronkten op de trofeeëntafel, samen met de attenties voor de kampioen 

en de kampioene. 

Een 15-tal dulle medewerkers gaven het beste van zichzelf om vanaf het 

welkomstaperitief tot en met de pousse-café het gehele feest bijzonder vlot te 

laten verlopen.  Mijn dank aan hen voor zoveel vrijwillige inzet. 
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Eindstand van de kampioenenviering 

 Gewonnen partijen 

1. Gilbert Vandeputte  43 

2. Andrea Kluysse  39 

3. Luc Alluyn   38 

4. Rosa Mahieu   38 

5. Eric Verhulst   37 

6. Cyriel François   36 

7. Freddy Lazou   36 

8. Achiel Waelkens  36 

9. Jacques Declercq  35 

10. Victor Pattyn   35 

Als 1ste Heer en 1ste Dame werden Gilbert Vandeputte en Andrea Kluysse 

bijgevolg als Kampioenen gehuldigd.  Ze ontvingen, samen met Luc Alluyn, Rosa 

Mahieu en Eric Verhulst een symbolische premie uit de handen van Luc Verleyen, 

die het ganse jaar door het technische aspect van de kaartingen verzorgde. 

De pers was aanwezig om het nieuws verder te verspreiden en wie komt er niet 

eens graag in beeld ? 

De namiddag werd afgesloten met - wat denk je ? - een vrije kaarting en vooral 

een gezellig samenzijn.  Bij het invallen van de duisternis keerde iedereen 

tevreden en voldaan terug naar huis. 
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1ste kerstmarkt in de Biestschool is succes ! 
Frederik Bonte 

 

"Iets vernieuwend. Eens iets anders. Niet alleen voor de Biestschool maar ook 

voor de buurt.”  Met dat idee ging de werkgroep van de ouderraad aan de slag 

en het eindresultaat mocht er zijn.  Een heuse kerstmarkt was het.  De geur van 

verse wafels en pannenkoeken, de twinkelende lichtjes, een vijf meter hoge 

kerstboom met ongelooflijk veel kerstballen en natuurlijk tal van cadeautjes en 

drankstandjes.  

"De weergoden waren ons goed gezind,” 

aldus voorzitster Kim, "al had een laagje 

sneeuw het misschien nog net iets specialer 

gemaakt."  

Een voorzichtige schatting leert ons dat er 

meer dan 750 mensen de weg vonden naar 

de kerstmarkt, de betrokkenheid van de 

Biest was dan ook enorm. Ook mensen die 

geen kinderen meer op school hebben maar ooit iets te maken hebben gehad 

met de school of de buurt waren aanwezig en lovend over het initiatief.  "We 

mogen ook zeker de sponsors niet vergeten te bedanken, zonder wie dergelijk 

initiatief niet mogelijk zou geweest zijn" liet kerstman Steve optekenen.  

U leest het goed, de 

kinderen en ook een 

aantal volwassenen 

gingen maar al te graag 

op de knie van de 

kerstman zitten en 

droomden luidop over 

welke cadeautjes ze dit 

jaar graag onder de 

kerstboom hadden 

gevonden. 

De meeste aanwezigen 

waren van mening dat dit zeker niet bij een eenmalig gebeuren mocht blijven en 

dat het leuk was dat er eindelijk nog eens iets nieuws in de buurt werd 

georganiseerd. 

“De meeste aanwezigen 

waren van mening dat 

dit zeker niet bij een 

eenmalig gebeuren 

mocht blijven.”  
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De ouderraad, het lerarenkorps, de werkgroep en alle medewerkers zijn dan ook 

trots op wat ze hebben klaargespeeld. En als kers op de taart zal de mooie 

opbrengst gebruikt worden om verder te investeren in de digitalisering en de 

vernieuwing van de kleuterspeelplaats van de Biestschool. 

In naam van de werkgroep van de ouderraad: alvast bedankt dat u er bij was! 

 

  

Dwars door Vlaanderen verwelkomt toppers 
Koen Christiaens 

 

De wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen, 

op woensdag 25 maart met aankomst in de 

Verbindingsweg, is verzekerd van de 

deelname van toppers als Quintana, Gesink, 

Valverde, Boom en Kwiatkowski. Het is de enige keer dat de wereldkampioen in 

het voorjaar op Vlaamse wegen in actie komt. 

 

 

Ook in 2015 investeert onze stad in De Biest 
Bart Kindt, gemeenteraadslid 

 

Op donderdag 18 december 2014 keurde de gemeenteraad het budget voor 

2015 goed.  Zoals in 2014 ook dit jaar goed nieuws voor De Biest. 

Na de schoolomgeving (Boevers- en Smedenstraat) krijgen nu ook de 

Kuipersstraat en de Schapersdreef nieuwe voetpaden.  Deze tweede fase is 

gebudgetteerd op 115 000 euro en zal wellicht uitgevoerd worden in de tweede 

helft van 2015. 

Ook het dossier renovatie Biestplein is in volle voorbereiding.  Er worden 

momenteel afspraken gemaakt met de kerkfabriek (die eigenaar is van het 

kerkplein) voor de wettelijke overdracht van het zakelijk recht.  Voor dit project 

is er 12 500 euro voorzien in het budget van 2015. 

In samenspraak met het bestuur van SOB De Roose heeft de stedelijke technische 

dienst de renovatie van de kleine kiosk naast het ontmoetingscentrum aangevat.  

De volledige afwerking is dit voorjaar voorzien.  
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De bewoners van de Kuipersstraat vieren het nieuwe jaar 

 
Een gedeelte van de Kuipersstraat vierde op zaterdag 17 januari het nieuwe jaar.  Het werd een gezellige 

bedoening, waarbij de organisatoren een afvaardiging van het schepencollege mochten verwelkomen. 

 

WTC De Nieuwenhovespurters organiseren… 
foto: www.nieuwenhovespurters.be 

 

Veldtoertocht 

20-40-60 km 

 

wanneer ? 

op zondag 22 februari 

starten tussen 7.30 en 9.30 uur 

 
 

Wegrit 

25-50-75-100 km 

 

waar ? 

OC Nieuwenhove, 

Kerkhofstraat 30, Waregem 

 

info: www.nieuwenhovespurters.be 

  

Kantoor Waregem 

Meersstraat 36 

8790 WAREGEM 

056 60 89 12 

demeulemeester.marc@recordbank.be 

www.record-demeulemeester.be 

http://www.nieuwenhovespurters.be/
mailto:demeulemeester.marc@recordbank.be
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KWB’ers koken erop los 
Willy Godefroid 

 

Dat de mannen samen koken is oud nieuws. 

Maar dat ze nu gingen koken in een professionele keuken, dat is heet van de 

naald. Jawel, samen met kok Christophe en z’n echtgenote Siska van het 

restaurant ’t Oud Gemeentehuis werden we ondergedompeld in de culinaire 

weetjes. Voor het  ontvliezen van de varkenshaasjes, het bereiden van de saus, 

het maken van de Rösti aardappelen, het klaarmaken van de pastinaak. Bij dit 

alles werden ons de kneepjes van het vak aangeleerd. Kortom, bij het zien van al 

die kokende mannen 

kan het niet uitblijven 

dat de Biest het culinair 

centrum van de stad 

wordt en dan wel met 

één ster … die bovenop 

de kerktoren. 
 

 

 

het kwb-bestuur met kok 

Christophe 

 

Wist je dat… 
 

… Patrick Deconinck uit de Vlasbloemstraat individueel 

manillenwinnaar van het kaarttornooi ereburgemeester Jozef Vanryckeghem is ? 

… Paul Bossuyt, afscheidnemend voorzitter van ’t Biesteneirke, en zijn echtgenote 

Sonja Devuyst in de bloemetjes werden gezet op de nieuwjaarsreceptie in het 

SOB De Roose op 4 januari ?  

... de acer platanoides fairview de nieuw aangeplante bomen zijn die de Smeden- 

en Boeversstraat sieren ?  De opgaande ovale kroon blijft smal en kan een hoogte 

van circa 15 meter bereiken. Het blad loopt roodachtig purper uit, maar wordt 

later in het seizoen bronskleurig.  De stedelijke groendienst heeft voor dit 

nieuwjaarsgeschenk gezorgd. 

… dat inwoners van de Loofstraat een eigen BIN (buurtinformatienetwerk) 

hebben opgericht en dit om dieven weg te houden ? 
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Lidy’s tip: chocopasta 
 

100 gr fondant chocolade, 15 cl room, 1 koffielepel cacaopoeder, 

100 gr boter of margarine, twee eetlepels honing 

 

Breng de room aan de kook, neem de pan van het vuur en laat de gebroken 

chocolade erin smelten. Voeg wat later de cacaopoeder, de boter en de honing 

toe. Roer nu tot alles afgekoeld is en giet dit alles in een potje. Smakelijk !!! 

 

Lichtmis 
E.H. Luc Goethals 

 

Maria Lichtmis in de kapel van de Jager op zondag 1 februari 

om 15 uur. 

 

Kinderen gedoopt in de Sint-Jozefsparochie sinds februari 2014 waarvan de 

ouders op de Biest wonen: 

Estelle Lefevre dochter van Brecht en Delphine Demeulemeester 

Nora Maebe dochter van Sven en Sarah Verfaillie 

Vic Vandenbossche zoon van Andy en Valerie Dejonghe 

Jens Amez zoon van Dieter en Sandra Godefroid 

Leyton Deleersnijder zoon van Jurgen De Stoop en Pedra Deleersnijder 

Henri Vanderbeken zoon van Hendrik en Inge Adens 

Lorena Difallah dochter van Farid en Tessa Santens 

Julien Defeau zoon van Yannick en Eline D’Haene 

Ymme Depraetere-Vercaemst dochter van Kenzie Vercaemst en Geneviève 

Depraetere 

Minh Dat Thomas Pham zoon van Van Hai en Kim Hanh Nguyen 

Julot Verbauwhede zoon van Stijn en Cherly Vanbeselare 

Maxine Clement dochter van Benjamin en Margaux De Bock 

Simon Van Der Haegen zoon van Thibaut en Tine Vantyghem 

Naomi Vandenbroucke dochter van Peter en Isabel Van Eetvelde 

Jari Coorevits zoon van Wim en Ellen Meurez 

Nolan Colpaert zoon van Bert en Lesley Berteyn 

 

Wij wensen alle ouders van harte proficiat ! 
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Kerstfeest Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 
Claudine Terras 

 

Op dinsdag 16 december ging het jaarlijks Kerstfeest van Ziekenzorg Biest-

Nieuwenhove door. 

Het feest begon met een Kerstbezinning met als titel Grenzeloos licht. De 

bezinning werd opgeluisterd door zangeres Marlijn met de liedjes Halleluja en 

Stille nacht.  Daarna werden we verwend met een lekker stuk kersttaart en een 

tas koffie.  Rond 15 uur konden we genieten van een heel repertoire liedjes van 

zangeres Marlijn. Vele liedjes werden meegezongen en er waren er zelfs die een 

dansje waagden. 

De winnaars  van de kaarting en de gezelschapsspelen werden bekend gemaakt. 

In het OCN was dat: 1. Dion Devos; 2. Marc Holvoet en 3. Daniël Haerinck.  Voor 

het Uno spel was dat William Anckaert. 

In het SOB was dat: 1. Achiel Waelkens; 2. Magdalena Decabooter en 3. Roger 

Vervaecke. Voor het Uno spel was het Hilde Defrene. Proficiat aan alle winnaars 

en ook aan allen die meededen.  

De namiddag werd afgesloten met  lekkere belegde broodjes en een drankje.  

We denken dat iedereen genoten heeft van de namiddag en met een goed 

gevoel naar huis terugkeerde. 
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20 jaar ’t Biesteneirke.  Ook onze lezers vieren mee!  
Rik Verhaeghe 

 

In het vorige Biesteneirke lanceerde de nieuwe redactie direct een 

heuse verjaardagsquiz.  Dankzij de steun van enkele handelaars op 

de Biest kon u een prachtige prijs in de wacht slepen, op voorwaarde dat u het 

rooster correct invulde.  Hierbij de juiste antwoorden: 

. 

 

1   M O L E N P A R K    

2   D O N  B O S C O    

3      K E R S T L O O P 

4   E X P R E S W E G    

5        E 1 7     

6       A L D I     

7     G A V E R B E E K  

8  T E N  H U I Z E  V A N 

9    G R O E N B E K    

 

1. de meest westelijke wijk van de Biest 

2. de patroonheilige van de Vrije Basisschool Biest 

3. het sportief evenement dat plaats vond op zondag 7 december jl. 

4. de grote weg tussen de Paardenwijk en de wijk Legendale 

5. de autosnelweg die de wijk Biest in tweeën deelt 

6. deze discounter verhuist binnenkort tijdelijk naar vrijstaande loodsen in de 

Kabeljauwstraat 

7. Waregems bekendste beek die door de wijk Biest stroomt  

8. de rubriek in ’t Biesteneirke waarbij een wijkbewoner geïnterviewd wordt 

9. de naam van de oude Bekaertsite, het nieuwe kmo-terrein 

 

Wie dus goed gepuzzeld heeft – de redactie ontving 80 deelnames, nagenoeg 

niemand had het antwoord verkeerd – kon het woord PORSELEIN ontdekken.  De 

20ste verjaardag wordt ook wel eens de porseleinen verjaardag genoemd. 

  



februari 2015 15 

Wie gaat er nu met de prijzen lopen ? Een onschuldige kinderhand heeft beslist 

dat dit de winnaars zijn: 

 10 exclusieve polo’s, aangeboden door Isabo.be 

Andrea Aper, Geertrui Bonte, Tom De Smet, Cliff Fieuw, Renilde Heyde, Paul 

Melckenbeeck, Rudi Raes, Alfred Ragolle, Robert Van Assche en Jozef 

Vandendriessche 
 

 10 geschenkpakketten (1 fles Leffe Royale 75 cl en 1 fles Hoegaarden 75 cl), 

aangeboden door Drankcenter Schotte 

Rafaël Demulder, Marc De Smyter, Frederic Glorieux, Claudine Ryckoort, 

Evelyne Samyn, Marc Vandenbroucke, Marie Vanhoutte, Ronny Vanovenacker, 

Luc Verleyen en Walter Vlaemynck 
 

 10 waardebonnen van 10 euro elk, aangeboden door slagerij Baert 

Freddy Beerlaen, Pol Lavens, Anja Maes, Martin Missiaen, Franck Moerman, 

Linda Pauwels, Reinout Vandenabeele, Jozef Vanden Broucke, Rosa Waelkens 

en Freddy Wante 
 

 1 grote sporttas, 3 lederen voetballen van Nike en 5 t-shirts, aangeboden 

door Del-Sport 

sporttas: Nancy De Caluwé 

voetbal: Diana Haelterman, Lilianne Vandendriessche en Lisette Vandeputte 

t-shirt: Tony Goeminne, Jean Vander Rasieren, Bjorn Vandevoorde, Luc 

Verbauwhede en Brecht Vercruysse 
 

 4 waardebonnen van 5 euro elk, aangeboden door frituur Cindy 

Francky Hoste, Ronny Losfeld, Rosa Van Assche en Sandora Vanfleteren 

 

 2 tuinverlichtingssets en 1 ophangsysteem voor tuingereedschap, 

aangeboden door Tuinmachines Devos 

tuinverlichtingsset: Ives De Roo en Jan Verhaeghe 

ophangsysteem: Marleen Derycke 
 

 2 waardebonnen voor een fietslichtensetje, aangeboden door fietsen Filvan 

Dirk De Clercq en Johan Korber 
 

 1 waardebon van 20 euro, aangeboden door bakkerij ’t Après-Midietje 

Christiaan De Smet 
 

Alle prijswinnaars worden persoonlijk verwittigd ! 



16 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@skynet.be 

 verantwoordelijke februari: Bart Withoeck – 0474 92 65 68 

 verantwoordelijke maart: Sylvie Baert – 0474 92 65 68 

 

Ziekenzorg CM 

 info: 0496 23 94 68 

 hobbynamiddag op 3 februari – kaartnamiddag op 9 februari – 

pannenkoekennamiddag op 17 februari (alle activiteiten gaan door in 

het SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddagen op 11 en 25 februari (gaan door in het SOB De 

Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – debiestkwb@skynet.be 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be 

 teksten maartnummer binnen vóór 18 februari, bij voorkeur via e-mail 

 donderdag 26 februari om 19 uur: algemene vergadering in het SOB 

De Roose 

 

 

Volgende keer in ’t Biesteneirke: 
 

 de leerlingen van de 6de klas uit 1975 houden een klasreünie 

 op stap met chihuahua’s en consoorten 

 een wielerdebat met 3 Biestenaars 

 Guy Decraene is een van de 12 dienstmannen bij SV Zulte-Waregem 

 en uiteraard nog veel meer… eind februari in uw brievenbus 


