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NIET VERGETEN: Dag van de Rechten van de Mens op 10 december 

Beste Sint 

Mijn wens voor dit jaar 

is een dikke vette bankrekening 

en een slank lichaam. 

Het zou fijn zijn als u deze 2 

niet door elkaar zou halen, 

zoals vorig jaar 

Anoniem    
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Beste Biestenaar 
 

Zullen we het nog eens over het weer hebben ?  Een kleine maand geleden flirtte 

de thermometer met de 20 graden.  Weerrecords werden terug gebroken en 

iedereen was het erover eens dat het niet normaal was.  Ondertussen is de 

weegschaal terug in evenwicht en konden we al proeven van wat winterse buien.  

Wie op zaterdagmorgen 21 november zijn rolluiken omhoog trok, was dan ook 

best verwonderd om een dun wit laagje op het gras aan te treffen.  Voor mij 

mag het gerust vriezen dat het kraakt (dit staat meestal garant voor zonnige 

dagen), zolang de witte vlokken zich niet te talrijk laten zien, is het oké voor mij.  

Alhoewel sommigen hier wellicht anders zullen over denken.  

 

Wie de witte vlokken liever ook niet ziet, is Nils Van Branteghem, de 

kalendermanager van de Pro League.  Niet alleen zit de Belgische 

voetbalkalender eivol, er moet ook nog eens rekening gehouden worden met 

Europese matchen en de machtige tv-zenders die hun beste plaatsje op de 

kalender opeisen.  Pakken sneeuw die ervoor zorgen dat populaire 

voetbalmatchen uitgesteld worden, je zou voor minder je slaap laten.  Francky 

Dury, trainer van Zulte Waregem, laat het niet aan zijn hart komen en timmert 

vastberaden voort aan het succes van de huidige ploeg.  Medewerker Koen was 

bij hem op bezoek, je leest het vanaf blz. 5. 

 

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.  Tevens worden meer dan 200 exemplaren digitaal verstuurd. 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.  De redactie kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor de inhoud van artikels die door derden aangereikt worden, doch behoudt zich het recht om (bepaalde) inhoud ervan te 

censureren of te weigeren.  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
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Vrijdag de 13de… Okra met een heks op de koffie 
tekst: Willy Godefroid – foto: Jules Godefroid  

Op uitnodiging van OKRA kwam de heks van de Kemmelberg naar het sob De 

Roose op de Biest.  Op een heel ludieke wijze gebracht vernamen we dat een 

heks een wijze vrouw is en dat je met kruiden heel wat kan…  

 

 

Wist je dat… 
 

… café De Biest zijn deuren sluit op 30 juni 2016 ? 

… dat de watertoren voortaan StarSquare noemt ? Dit met een link naar Amerika: 

het Amerikaanse kerkhof bevindt zich op 200 meter en president Obama kwam 

er op bezoek. Het ene ledscherm heet de bezoekers welkom in Waregem, het 

tweede ledscherm brengt boodschappen van onder meer cultuurcentrum De 

Schakel en tussenstanden van het voetbal 

… Willy Messiaen voor de 50ste keer de zesde handel B uit 1964-1965 van het 

Heilig Hartcollege bijeenbracht ? 

… Paul Kindt 60 jaar muzikant is en hiervoor in de bloemetjes werd gezet ? 

… Biestenaar Hein Defrenne van Partymmo één van de nieuwe uitbaters van de 

cafetaria van het Jeugdcentrum is ?  
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Francky Dury: ”Met 50 punten altijd in Play Off 1”  
tekst: Koen Christiaens 

 

SV Zulte Waregem laat dit seizoen opnieuw van zich 

spreken. Geslaagde transfers zorgden er voor dat er 

opnieuw een positieve vibe werd gecreëerd. Ook is Onur 

Kaya de assistenkoning en Mbaye Leye staat vooraan in 

de topschutterslijst. Op Wapenstilstand –  nog vóór de 

match op Club Brugge - ontving trainer Francky Dury 

me op zijn bureau in het nieuwe oefencomplex en dit 

om een balans op te maken van het eerste deel van de 

competitie.  

 

Francky, Essevee sloot de heenronde af met 25 punten. Om het op zijn 

Waregems te zeggen: “dat is goed geboerd” 

Dat is goed geboerd. Vooraf hadden we op de fandag de ambitie uitgesproken 

van Play Off 1. We moesten de fans duidelijkheid scheppen na een slecht jaar. 

De start was niet zo goed met 4 op 12. We kregen nochtans schouderklopjes 

voor onze matchen op Standard en tegen Genk. Dan zijn we tactisch gaan spelen 

en in het moeilijke drieluik Club Brugge, Gent en Oostende pakten we 7 op 9. 

Later hadden we een dipje met de matchen tegen Charleroi na een slechte 2e 

helft en tegen Anderlecht met als enig excuus de rode kaart van Leye. Daarop 

heeft de groep goed gereageerd met 8 op 12. Dus mogen we zeggen dat de 

groep de doelstelling van de heenronde heeft gerealiseerd. We pakten thuis 15 

op 24 en uit 10 op 21, dat zijn aanvaardbare cijfers. 

 

Hoeveel punten hebben we nodig om Play Off 1 te halen ? 

We staan 4 punten voor op KVK, STVV en Charleroi en 5 op Genk. Ik ga van het 

standpunt uit dat zij nog 29 punten moeten pakken om erbij te zijn. Ik heb de 

analyse gemaakt van 6 competities sinds de invoering van de play offs. Met 50 

punten zit je altijd in Play Off 1. Het kan zijn dat 20 punten in de terugronde ook 

voldoende is. Ik heb een rekensommetje gemaakt : we hebben niet de ploeg van 

3 jaar geleden toen we 2de werden, maar ook niet die van vorig jaar toen we 12de  

eindigden. Die twee door elkaar delen en je komt op de 7de plek terecht. Kortom, 

we zullen er dicht bij zijn. 
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Het programma uit is wel niet zo makkelijk: nog naar Anderlecht, Brugge, 

Gent en Genk. In de heenronde leverde dit nog 5 punten op… 

Wij wonnen toch ook op Oostende ? Voor mij zijn de moeilijkste matchen 

Anderlecht, Club Brugge en Gent. Je kan ook punten verliezen tegen ploegen 

waarvan je het minder verwacht zoals dit het geval was op Beveren en 

Moeskroen. Match per match, anders verlies je je concentratie. Wie had gedacht 

dat Charleroi zou winnen op Gent of Standard tegen Anderlecht ?  

 

Essevee scoort veel maar slikt makkelijk doelpunten dit seizoen. Dat is en 

blijft een werkpunt ? 

Er staat een andere ploeg maar we hebben niet die balvastheid van Kums, Hazard 

en Malanda. We verliezen makkelijker de bal en pakken zo veel goals. Een 

verdediging met Colpaert, D’Haene, Verboom en de fauw teerde op routine. Nu 

hebben we jongens met minder routine. We kenden ook al wat pech achteraan : 

D’Ulivo, Baudry en D’Haene waren al out en ik miste Aneke een maand. Ik ben 

tevreden dat we zélf nog meer goals maken want als je de tegengoals bekijkt 

word je ziek. Op Moeskroen hebben we een halve corner, verliezen het duel op 

de counter en komt er een strafschop van. Tegen KVK ook 2 tegengoals op een 

hoekschop. We krijgen té veel dezelfde tegengoals. 

 

Het eerste doelpunt tegen STVV met 

meer dan 30 passes na mekaar en 2 

minuten balbezit. Dat moet Francky 

Dury toch plezieren ? 

Het was een schone goal na een mooie 

center van Thiam. Soms zit er in een 

voetbalanalyse niet veel logica. We zijn de 

beste ploeg in de omschakeling en toch maakten we het meeste aantal fouten 

en pakten we op een 6-tal ploegen na het meeste goals. 

 

Er is dit seizoen wel weer een positief gevoel ontstaan over Essevee. 

Ondermeer door enkele goede transfers als Lepoint en Leye. Iedereen komt 

weer met plezier naar het Regenboogstadion ! 

Daar ben ik heel fier op. We stonden vorig jaar na 10 speeldagen laatste omdat 

we onze beste spelers moesten verkopen. Dan hadden we budget nodig om te 

verbouwen. Ik ben fier dat we al 4 maanden in dit mooie trainingscomplex zitten 
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en nu in volle nieuwsgierigheid naar de play-offs met een nieuwe tribune. Ik nam 

het Leye niet kwalijk dat hij die penalty miste tegen KVK want het beeld waarop 

hij moest kijken was niet leuk.  Raman en Defour scoren aan de overkant wél voor 

een volle tribune. De fans en iedereen die met Essevee begaan is, ook stad 

Waregem, verdienen Play Off 1. Onze plaats is zeker niet de 12de. We hebben 

gecorrigeerd en volgend jaar moeten we een 2de stap zetten. 

 

Enkele bepalende spelers zijn gehuurd of in aankoopoptie; ik denk aan 

Diallo, Thiam en De Ridder. Zijn er al contacten gelegd met die clubs ? 

Dat is een vroeg verhaal. Op Diallo en Storm hebben we géén optie, De Ridder 

en Thiam zijn zware opties. Op dit ogenblik hebben we enkele gehuurde spelers, 

in een volgende fase moeten de spelers van ons zijn, bvb. einde contractspelers. 

We zijn nog geen grote ploeg maar de andere teams 

verkopen ook niet graag aan ons. Ik zie vandaag een 

leuk artikel in de krant waarbij KV Oostende 

herfstkampioen is met een aangekochte kern van 

slechts 4,1 miljoen euro. Wij hebben hetzelfde 

budget maar hebben structureel een achterstand op 

hen. We kochten hier ooit ook een speler voor 1 

miljoen, Trajkovski,  maar verkochten hem voor 

weinig geld. 

 

Is er nood aan extra versterking met nieuwjaar ? 

We moeten daar niet moeilijk over doen. Ik denk dat we moeten proberen ons 

iets te versterken en  niet wachten tot volgend seizoen. Ik denk aan uitbreiding 

in het defensieve compartiment. 

 

Laatste vraag: Chaque jour everything; is dat nog altijd dé leuze van Francky 

Dury ? 

(lacht…) Nee, al hangt het hier wel nog ergens rond. Het is vervangen door: 

Everyone, Strong, Success, Engagement, Victory, Emotions, Extra (met de eerste 

letters vorm je het woord Essevee). 

 

Noot: Intussen speelde Essevee zijn eerste partij van de terugronde en verloor 

op Club Brugge. Vrijdag 27/11 wacht Standard thuis, vervolgens 2 uitmatchen op 

KAA Gent: dinsdag 1/12 voor de beker, vrijdag 4/12 voor de competitie.  

De fans en 

iedereen die met 

Essevee begaan 

is verdienen 

Play Off 1 
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Uitnodiging 
 

Sinds 2000 nodigt het stadsbestuur iedere 

Waregemnaar uit naar de nieuwjaarsreceptie.  Ook 

volgend jaar kun je op zondag 3 januari van 11 tot 13.30 uur terecht in het sob 

De Roose.  De vrijwilligers van het ontmoetingscentrum en verschillende 

verenigingen verwelkomen u er met veel hapjes en drankjes.  

 

 

Herinneringen … 
 

De voorbije zomer bezorgde een anonieme schenker ons enkele oude foto’s die 

zeker niet bij het oud papier mogen terechtkomen. 

Op het eerste zicht leek het vooral over voetbal en de rassing te gaan … 

Nieuwenhove dus … maar … wist je dat het verhaal van Racing Waregem op de 

Biest (de Kleithoek) startte ? 

We gingen nog eens neuzen bij de pioniers van Racing Waregem en dankzij 

archiefbewaarder Frans Vanderghinste konden we één en ander opfrissen… lees 

maar mee. 

 

De wieg van Rassing Waregem stond op het gehucht de Kleithoek in Waregem. 

Een gehucht zonder café was toen al even erg als een café zonder bier. Het 

centrale punt op de Kleithoek was dan ook café de Meerlaan. 

Wij schrijven 1941: de oorlog was uitgebroken, werk vonden ze niet en opgepakt 

worden door de Duitsers wilden ze niet.  Ze doken dan maar liever onder en 

werden dus beschouwd als vluchtelingen. Ze hadden een zee van tijd en om de 

verveling te doorbreken werd er wel altijd ergens gevoetbald in een weide, dikwijls 

onderbroken door overvliegende oorlogsvliegtuigen.  Naast de voetbalwei was er 

uiteraard ook café De Meerlaan waar de uitbater geregeld de voetballende 

vluchtelingen over de vloer kreeg. Daar werd het idee gesmeed om een 

voetbalploeg op te richten.  

 

De foto van Racing Waregem op de Meerlaan (1941) vindt u op de 

middenpagina.  Het verdere verhaal leest u in een volgend Biesteneirke. 
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Katrien Delsoir nam deel aan Komen eten 
tekst: Carine Verhaeghe – foto’s: Vier 

 

Vorige maand nam Katrien Delsoir uit de Henri 

Lebbestraat deel aan het programma Komen eten op Vier. 

Tijd dus voor een interview met deze toffe dame. 

 

Katrien, vanwaar je motivatie om deel te nemen aan Komen eten ? 

Mijn moeder vond dat ik de geschikte persoon was om eens deel te nemen aan 

een amusementsprogramma op televisie. Koken is een grote hobby van mij, dus 

schreef ik mij in voor dit programma. Eerst kwamen ze bij mij thuis een klein 

filmpje opnemen en hadden we een kort gesprekje. Op basis hiervan werd ik 

effectief geselecteerd om deel te nemen aan het programma. 

 

Mocht je zelf het menu bepalen ? 

We moesten op voorhand twee menu’s doorsturen. De redactie koos 

aanvankelijk voor mijn voorgerecht met inktvis, maar toen ik dit gerecht op 

voorhand eens klaarmaakte viel het compleet tegen. Mijn andere keuze was 

kabeljauwhaasje, en dit viel bij mijn medekandidaten beter in de smaak. 

 

Hoe verliep zo een opnamedag ? 

De televisiebeelden waarop ik op de 

moto door de Biest reed, werden 

enkele dagen daarvoor opgenomen.  

De dag zelf kwam de eerste 

cameraploeg om tien uur toe. Zij 

maken eerst een portret van je huis, 

dit is een filmopname van je huis en 

interieur. Om elf uur is er een gemeenschappelijke maaltijd met de crew. Je moet 

zelf geen eten voorzien voor hen, alles hebben ze zelf bij. Ook voor mij was er 

eten voorzien. 

Om twaalf uur mag je beginnen aan de voorbereidingen van je maaltijd. Dit mag 

tot drie uur duren, ondertussen moet je ook je tafel dekken.  

Daarna komt dan nog een tweede cameraploeg toe, zij filmen de kandidaten die 

al rond vier uur toekomen. De eerste cameraploeg filmt constant verder bij mij 

in de keuken. Ook de zaken die verkeerd lopen, zoals het aanbranden van mijn 
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wortelen, wordt in beeld gebracht.  Er wordt vele uren gefilmd waarvan slechts 

een klein deeltje wordt uitgezonden. 

 

Kon de crew je op je gemak stellen tijdens een stressmoment ? 

Zeker, die mannen zijn halve psychologen denk ik soms. Ze ondersteunen je 

mentaal als je het even moeilijk hebt of als het niet direct gaat zoals je verwacht 

had. Ze laten je niet aan je lot over en met een leuke opmerking of een grapje 

helpen ze er je weer bovenop. Je mag niet vergeten dat de opnames best wel 

vermoeiend en stressvol zijn. 

 

Heb je nog contact met je medekandidaten ? 

Zeker, we horen en zien elkaar nog geregeld. Ik was de eerste kandidaat die 

moest koken op maandag, dus het was spannend afwachten wie de anderen 

waren. Het klikte echter prima vanaf het eerste moment. Binnenkort komen wij 

terug samen in Genk waar onze 

Italiaan woont.  

 

Katrien, bedankt voor dit leuk 

gesprek. We wensen je nog veel 

kookplezier en succes met je 

hoedencreaties op Waregem 

Koerse .  

 

 

Rechtzetting 
 

In het vorig Biesteneirke stond bij de overleden Biestenaars Angela Goeminne 

vermeld als 80-jarige.  Angela overleed op de leeftijd van 90 jaar. 

  

Oudenaardestraat 53, 8570 Vichte (Anzegem) 
056 77 77 95 

vercaemst.brandstoffen@busmail.net 
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1911  
tekst: Rumal 

 

Na vele jaren van overwegen en altijd iets dat mijn plannen dwarsboomde is het 

er toch van gekomen.  Ik zou dit jaar de reus van de Provence beklimmen, de kale 

berg, de MONT VENTOUX!!!!!! 

Alles werd minutieus voorbereid, vooral de mentale planning was zeer belangrijk 

en het materiaal diende natuurlijk top te zijn. 

Normaal zou de uitdaging op woensdag 16 september 2015 gebeuren maar het 

weer kwam roet in het eten strooien. Het was te bewolkt en af en toe lichte 

regenval. Dan maar uitgesteld naar donderdag 17 september, maar de ochtend 

voorspelde ook al weinig goeds. Een blik op de weerkaarten en de Franse 

buienradar leerde ons dat de regen van korte duur zou zijn en voor de namiddag 

stond de kaart van de 

Provence vol met 

appelsientjes! 

Rond de middag kwam ik aan 

in Bedoin, een klein liefelijk 

dorpje, maar wereldberoemd 

als de aanvangsplaats van de 

klim naar de witte top van de 

Mont. 

Eerst nog eventjes de benen 

gestrekt en het materiaal 

gecheckt, nog eens goed diep ademen en wij zijn er mee weg. 

Vanaf de eerste kilometer buiten het dorp weet ge al hoe laat het is. Gelukkig kunt 

ge door de bomen de top nog niet zien of ge zoudt begot uw koerage verliezen.  Ik 

probeer een zo gelijkmatig tempo erop na te houden en het duurt niet lang voor ik 

de eerste voor mij gestarte dapperen inhaal die er een beetje te voortvarend 

ingevlogen zijn. 

Na een tijdje en verschillende bochten verder veranderen de platanen in sparren 

en het hoogtemetertje vordert naar hogere cijfers.  Ik vorder geconcentreerd en 

plots begint de begroeiing ijler te worden en dan zien we de communicatietoren 

staan op de top in een vlakte van witte gesteenten. 

Het is echter nog een heel stuk klimmen, met verscholen bochten en steile 

hellingen. Op 1 km van de top neem ik toch de tijd om een groet te brengen aan 



december 2015 13 

Tom Simpson die hier onfortuinlijk om het leven kwam en een gedenkteken kreeg 

met souvenirs van de vele wielerliefhebbers. 

Nu nog een laatste maal accelereren en we draaien de parking op en parkeren 

onze Peugeot 3008 vlot naast de balustrade. 

We genieten ademloos van het grandioze uitzicht en supporteren voor de 

moedigen die WEL met het stalen ros op twee wielen de klim naar de 1911 m hoge 

spits van de reus van de Provence gehaald hebben.  Ongeacht de manier waarop, 

dit is genieten in de zon en de ijle lucht waar alleen het geruis van de lichte wind 

weerklinkt en het geroezemoes van de toeristen die dit bezoek nooit zullen 

vergeten. 

Nu kan ik ook zeggen,” IK WAS ER….” 

En deze zomer zal ik nog intenser genieten als ik naar de reportage kijk van de 

Tour de France rit met aankomst op…. juist, ja. 

 

Dit is een aanrader voor alle sportieve Biestenaren en met 156 pk onder uw 

rechtervoet moet ge van zo'n bergske gene schrik hebben !!! 

 

 

Kerstfeest Molenpark 
 

Op 19 december nodigt het feestcomiteit van het 

Molenpark zijn bewoners, familie en vrienden uit voor 

hun traditioneel kerstfeest in het sob De Roose. Daar 

we al bijna 30 jaar verder zijn wordt het toch even 

zoeken wat er op tafel komt. Dit jaar is het kalkoengebraad 

archiduc met warme wintergroentjes en kroketten. Zoals 

steeds is er voor de -12 jarigen gratis frikandel met frietjes 

voorzien. De kaarten kosten 15 euro. Natuurlijk wordt er eerst een aperootje 

geschonken uit de kas en komt er misschien nog iemand op bezoek later op de 

avond. We starten rond de klok van 19 uur en we hopen dat het weer een beetje 

meezit op die dag. De eerste week van december komen de bestuursleden langs 

in de wijk met kaarten, maar als u later nog wil bijbestellen dan kan dat altijd nog 

bij Johan Korber in de Vlasbloemstraat 3.  Alvast hopen we op een talrijke 

opkomst en vergeet niet de datum te noteren. 
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Sob De Roose 
tekst: Bernard Delanghe (wareber) 

 

Het Stedelijk Ontmoetingscentrum De Roose op de Biestwijk bestaat sinds 1981. 

Frank Tant heeft daar de voorzitterstaak van Arnold Lavaert overgenomen en ook 

de Raad van Bestuur is vernieuwd. De verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De 

huidige bestuursploeg bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene 

Vergadering met in totaal 20 afgevaardigden uit het sociaal en cultureel 

gebeuren op de Biest en deskundigen die zich inzetten als vrijwilliger. 

  

Het was burgemeester wijlen Marcel Coucke, die op zijn 

verjaardag 1 mei 1980 de eerste steen legde van het 

ontmoetingscentrum op de Biest. Voordien kreeg de 

Biestwijk al zijn school en de kerk. Jarenlang had het 

Biestcomité met hun toenmalige leider Julien Bohez 

zaliger gestreden voor dit project. Jammer genoeg heeft 

hij de realisatie niet meer kunnen beleven.. Zijn opvolger Roger De Roose werkte 

toen onder impuls van vooral de plaatselijke afdelingen van KWB en KAV verder 

aan de verwezenlijking ervan, dit in samenwerking met de vertegenwoordigers 

van school en parochie. 

  

Op 1 mei 1981 kon het gebouw door toenmalig 

pastoor Karel Vandewynckele ingewijd worden. 

Het ontmoetingscentrum is dan door de 

gemeentelijke overheid toevertrouwd aan de 

feitelijke vereniging onder het voorzitterschap 

van Paul Kindt. De leden van die feitelijke 

vereniging waren de vertegenwoordigers van 11 

verenigingen die op de Biest werkzaam waren. 

Het was een pronkstuk waarbij de gelegenheid werd geboden aan alle 

Biestenaren om zich ten volle te ontplooien op sociaal en cultureel vlak. Heel wat 

vrijwilligers hebben zich ingezet voor de uitbouw van deze prachtige 

infrastructuur. 

  

In een van de volgende Biesteneirkes wordt verder ingegaan 

op de huidige werking en hoe u een zaal kan reserveren. 
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Burenfeest van de Peirdewijk  
tekst: Marianne Verstaen 

 

Na een  zomer van  meegenieten van feestjes  van andere verenigingen was het 

nu de beurt aan de bewoners van de Peirdewijk  (officieel  de Korenbloem) om 

te tonen hoe het wel kan.  

Het wijkfeest vond al 15 keer plaats eind augustus en dit in een tent op de 

groenzone.  Sedert drie jaar heeft het bestuur gekozen voor een andere formule. 

De kinderen zijn groot geworden en verkiezen al andere activiteiten.  Vandaar 

dat er nu al voor de derde keer gekozen werd voor een gezellig samenzijn met 

etentje in het Sportkafee van het Jeugdcentrum. We wandelden op 21 november 

over het brugje van de Gaverbeek  richting  Sportkafee om feest te vieren. Geen 

kosten meer voor een tent, geen werk meer om deze op te zetten en af te breken  

en nog een bijkomend voordeel dat deze niet kan wegwaaien.  

De formule op punt gezet door het wijkbestuur vzw de Korenbloem was: een 

apero met hapjes, vervolgens een winterbarbecue (of moeten we spreken van 

een herfstbarbecue ?)  met een uitgebreide keuze aan vlees en groentjes.  Als 

kers op de taart, letterlijk en figuurlijk, kregen we een dessertbuffet met diverse 

taarten, chocolademousses en tiramisu, bereid door de inwoners, misschien wel 

voornamelijk de inwoonsters van de wijk. De talrijke aanwezigen - we waren met 

69 - lieten het zich smaken. 

Ondertussen konden we schatten hoeveel de hesp woog die in de zaal hing. De 

winnaar van deze smakelijk uitziende hesp is Wim Berteyn geworden.  Hij schatte 

die op 4,183 kg, slechts 3 gram verschil met het juiste gewicht 4,186 kg. Zijn 

buren maakten al plannen om deze hesp samen te verorberen met een sneetje 

brood. Mede door gulle sponsors 

kregen nog 10 andere gokkers 

een waardebon. 

Het bestuur en de vrijwilligers 

kunnen terugblikken op een 

geslaagde avond.  
 

 

de aanwezigen van het wijkbestuur dat bestaat 

uit: Katja Andries, Christ Callens, Lode Callens, 

Jan Coorevits, Hein Defrenne, Bart Degroote,  

Sabine Detollenaere, Thierry Frennet, Bart Kindt 

en Veronique Van Ackere 



16 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke december: Erik Vercruysse – 0474 92 65 68 
 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 1 december (SOB De Roose) - kaarting op maandag 

7 december (SOB De Roose) en dinsdag 22 december (OC 

Nieuwenhove) – kerstfeest op maandag 14 december (SOB De Roose) 
 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kampioenenviering op woensdag 9 december (SOB De Roose) 
 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

 iedere woensdag om 19 uur: wandelen met start aan de kerk 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten januarinummer binnen vóór 17 december – algemene 

vergadering op woensdag 23 december om 19 uur in sob De Roose 
 

  Volgende keer in ’t Biesteneirke:  
 

 Okra huldigt hun kaartkampioenen 

 sfeerfoto’s van de Kerstloop op zondag 6 december 

 het sob De Roose heeft een nagelnieuwe keuken 

 en uiteraard nog veel meer… eind december in uw brievenbus 


