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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er bijna op.  De kussen zijn bijna uit 

gedeeld en het geld in de envelopkes is geteld… 

 

Misschien kreeg je wel centjes genoeg om een nagelnieuwe auto te kopen op 

het Autosalon in Brussel.  Inclusief sjoemelsoftware, want tegenwoordig moét je 

dit - als gerespecteerd autobouwer - wel 

hebben.  En ook weer weten te omzeilen.  

Het begon met Volkswagen, daarna 

kwam ook Renault in het vizier en zeer 

onlangs onthulde een VRT-journalist dat 

Opel in hetzelfde bedje ziek is.  De grote 

bonzen van BMW, Mercedes en Ford 

mogen ook een bezoekje van de 

Europese Commissie verwachten.  En een 

horde milieuactivisten zullen in hun spoor meelopen… 

 

Geen gesjoemel in ’t Biesteneirke, maar eerlijke verhalen, vaak recht uit het hart.  

Terug een goed gevuld nummer met een terugblik op het kerstfeest van het 

Molenpark, een nog verdere terugblik op de voetbalploeg van de Biest, een 

boeiend gesprek met Rene Maes, een 80’er die het woord stilzitten uit zijn 

woordenboek heeft geschrapt en een blik op de toekomst bij Ziekenzorg CM. 

  

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 

 
Colofon 

 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 060 exemplaren voor en door de 

bewoners van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden meer dan 240 exemplaren digitaal verstuurd. De volledige organisatie 

wordt gedragen door vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Marianne 

Verstaen en John Vervaecke.  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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Molenpark kerstfeest 2015 
tekst: Ferdy Mabbe – foto: Johan Korber 

 

Niettegenstaande de goede weersomstandigheden waren er toch iets minder 

inschrijvingen dan gewoonlijk voor het kerstfeest van de wijk. De schrik voor dat 

blaastoestelleke van uw vriend-de-politie zat er misschien voor iets tussen. 

Niettemin werd werk noch moeite gespaard door Johan en zijn crew om er een 

gezellig feest van te maken. Traiteur Luc heeft het voortreffelijk gedaan en mag 

van ons meedoen aan Komen Eten. De vele positieve reacties hebben het bestuur 

doen besluiten om er mee door te gaan, zeker nog dit jaar. Daarna zien we wel. 

Het is 30 jaar geleden dat we voor het eerst samenkwamen met enkele 

wijkgenoten om iets (?) te organiseren. Ik wil dan ook al diegenen die ooit als 

bestuurslid, als medewerker of gewoon uit sympathie hebben meegewerkt van 

harte bedanken daarvoor. Langs deze weg laat ik ook weten dat mijn vrouw en 

ik in goede verstandhouding met het bestuur op pensioen gaan want de jaren 

beginnen door te wegen. 

Dat je wensen voor 2016 mogen uitkomen en liefst zo vlug mogelijk ! 

 

 
Het Molenparkbestuur met de afscheidnemende bestuursleden Ferdy (2de van links) en Nicole (centraal) 
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Herinneringen… 
We lezen verder in de archieven van Racing Waregem 

 

Van De Meerlaan naar de Biest … 

Het terrein op de Meerlaan was te klein voor een club met zoveel ambitie en er 

werd gezocht naar een nieuw terrein dat zijn thuishaven vond op De Biest… waar 

nu drankcenter Schotte gevestigd is. 

De verhuis van terrein bracht ook wijzigingen in het bestuursteam met zich mee: 

Ere-voorzitter was de heer Jos Vandenbroucke, voorzitter de heer Julien Demunster, 

secretaris Aloïs Loosveldt en schatbewaarder Albert Vanpoucke. Deze laatste twee 

hadden de verhuis meegemaakt van de Meerlaan naar de Biest, terwijl de eerste 

twee nieuwkomers waren in de Racing-familie. Dat Albert Vanpoucke een ernstig 

schatbewaarder was blijkt uit het batig saldo van de club: 6 165 frank bij aankomst 

op de Biest.  Ook de uitrusting werd vernieuwd. Waar Racing Waregem zijn 

aanvangsjaren doormaakte in de blauw-zwarte kleuren, kozen ze op de Biest voor 

de nationale driekleur: geel-rood-zwart.  Later zou het zwart er nog afvallen tot de 

op heden geel-rode kleuren. 

 

 
Boven vlnr: Roger Bogaert – Maurice Demunster – Noël Dhaelewijn (doelman) - Marcel Bulcaen – 

Adolf Dewindt – Noël Deveugele 

Onder vlnr: Albert Migneau – Henri Loosveldt – Achiel Dewindt - Andre Wyckhuyze – Depaepe 

(Zultenaar)                                        
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De eerste trainer…  

Op de Biest werd uitgepakt, zoals het een club met aanzien past, met een trainer. 

De eerste trainer die Racing Waregem ooit heeft gekend was de heer dokter Jozef 

Vanryckeghem, ook nog licentiaat in de lichamelijke opvoeding. 

Wat toen voor een trainer werd betaald hebben we nergens kunnen achterhalen … 

Julien Kerckhove fungeerde als materiaalmeester en Valère Demunster als 

verzorger. Dokter Vanryckeghem werd bijgestaan door Jerome Mahieu die later de 

taak van trainer op zich zou nemen. 

 

Vriendenwedstrijd Racing Waregem tegen Vinderhoutem op de Biest 

 
Boven vlnr: Roger Bogaert – Jozef Bruyneel – August Verhelle - Dolf Coudijzer– Marcel 

Bulcaen – A. Dewindt – Albert Migneau - Maurice Demunster - Noël Dhaelewijn (doelman)- 

Henri Loosveldt - André Wyckhuyze – Jerome Mahieu (trainer) 

Onder: ploeg Vinderhoutem 

 

Vijf goede jaren op de Biest… 

Op 23 september 1945 werd voor het eerst op de Biest gespeeld en dit tot het einde 

van het seizoen 1949-1950.  Het werd de eerste bloeiperiode van Racing Waregem.  

Men klom op van vierde naar tweede provinciale.  Ondanks de twee promoties 

mocht de Racing geen enkele keer feesten bij het behalen van een kampioenstitel. 

Een eerste overgang werd bereikt met een tweede plaats na een 1-0 nederlaag op 

Zwevegem.  De tweede keer kregen ze het geluk aan hun zijde toen de bond 

overging tot een herschikking van de reeksen waarbij de Racing voor de tweede 



6 ’t Biesteneirke 

maal een trapje hoger mocht gaan spelen. Racing Waregem beschikte in die 

periode over een zeer solide ploeg. 

 

Ook dit was uit de biestperiode … 

Op de Biest was de accommodatie niet schitterend.  Men beschikte er over slechts 

één kleedkamer, bestemd voor de bezoekers. De Racingers zelf vonden een 

onderkomen in hun lokaal café De Biest. 

Ook het terrein was niet helemaal zoals het moest. Een hoek van het speelveld was 

immers eigendom van de N.M.B.S of den ijzerweg. Dit was afgesloten met 

prikkeldraad en telkens er een thuiswedstrijd was werd deze draad enkele meters 

verplaatst.  

De publieke belangstelling was zeer groot in die tijd.  Een recordrecette werd bereikt 

met de wedstrijd Racing Waregem – Tielt: 660 betalende toeschouwers, het 

inkomgeld bedroeg toen 5 frank, en was goed voor 3 300 frank. De spelers kregen 

toen al een deeltje van de koek: bij winst kregen ze een premie van 50 frank.  In de 

loop van het seizoen 1949-1950 werd het terrein van De Biest aangekocht door de 

heer Vandaele voor industriële doeleinden, dit tot grote spijt van de Biestbewoners.  

Tevergeefs werd nog gezocht naar een nieuw terrein op de Biest zelf, evenwel 

zonder succes zodat men met lede ogen de Biest moest verlaten voor het seizoen 

1950-1951.  En zo moest Racing Waregem voor de tweede maal in zijn bestaan 

verhuizen.  Deze keer naar het dorp van de mirakelen Nieuwenhove. 

 

De verhuis bracht ook nu weer bestuurswijzigingen met zich mee: secretaris Wieske 

Loosveldt bleef op post maar toch bleven enkele Biestenaars achter en hun plaats 

werd ingenomen door Ninovieters. 

 

Hoe het de Rassing verder verging is een ander verhaal…  

Nvdr: Racing Waregem staat momenteel op de 2de plaats in 1ste provinciale en 

heeft de 1ste periodetitel gewonnen.  Op 23 april speelt men de finale van de 

Beker van West-Vlaanderen in eigen huis tegen Wielsbeke. 

 

Een bijzondere dank aan: 

- de persoon die ons de foto’s bezorgde 

- Biestenaars Roger Bogaert en Lucien Wyckhuyze die er de juiste namen wisten 

op te plakken 

- Frans Vanderghinste die de foto’s zal bewaren bij het Racing archief 
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Lidy’s tip: limoncello 
 

Benodigdheden: 5 biocitroenen, ½ liter zuivere alcohol 

of vodka, 400 gram suiker, ½ liter water 

 

Bereiding: was de citroenen en schil ze met een dunschiller.  Snij de schillen in 

fijne reepjes.  Doe de citroenschilfertjes in een glazen pot, giet er de alcohol of 

de vodka over en sluit de pot goed af.  Laat een week rusten op een koele plaats.  

Laat de suiker met het water inkoken tot een siroop en laat afkoelen.  Voeg de 

siroop bij de alcohol met de citroenschillen, neem een trechter en leg er een 

koffiefilterzakje in, zet dit op een fles en giet alles door het filterzakje in de fles.  

Sluit de fles af en laat 2 weken rusten.  De citroenen kun je gebruiken voor andere 

bereidingen.  

Deze drank wordt gebruikt als likeur of digestief.  

 

 

Wist je dat… 
 

… Tonny Demuytere de fakkel als gemeenteraadslid voor Groen 

doorgegeven heeft aan Inge Vandevelde ?  Tonny maakte zijn laatste 

gemeenteraad mee op 22 december 2015 

… KWB Sint-Jozef de Biest ook op Facebook terug te vinden is ?  

… Ingeborg Delmulle, bedeler van ’t Biesteneirke in de Rooseveltlaan, binnenkort 

verhuist en hierdoor de boekjes niet meer zal bedelen ?  De redactie wenst 

Ingeborg hierbij hartelijk te danken voor de jarenlange trouwe vrijwillige inzet ! 

… de redactie een nieuwe bedeler zoekt voor de Rooseveltlaan ?  Interesse ?  

Contacteer ons via de gegevens op de laatste bladzijde  

… de Waregemse Sportvereniging voor mindervaliden Somival vanaf nu elke 

eerste zaterdag van de maand van 10 tot 11 uur op de nieuwe atletiekpiste traint 

onder leiding van Mia Frère ? 

 

   www.taalvoutjes.nl     
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Ten huize van… duivel-doet-al Rene Maes 
Tekst : Koen Christiaens  Foto’s : Willy Godefroid 

 

Het was hoog tijd voor een Ten huize van… in ’t Biesteneirke. Bij wie konden 

we beter terecht dan bij Rene Maes ? Wat Rene al uitspookte en nog 

uitspookt in zijn leven grenst aan het onwaarschijnlijke. Een opsomming: 

pannenlegger, vinkenier, lid van de Volkstuinen, wijkverantwoordelijke bij 

Okra De Biest, wijkmeester bij KWB ’t Gaverke (al 57 jaar), vlaggendrager 

bij begrafenissen op de Biest, ’t Gaverke en de Federatie Waregem en hij 

bracht 11 jaar voor Ziekenzorg mensen naar ontspanningsnamiddagen. 

Bijna vergeet ik nog dat hij ook regellegger was van een intussen 

opgedoekte vinkenmaatschappij. En kijk niet verbaasd als je Rene in zijn 

blauwe kiel in zijn tuin ziet, ook dat is een hobby !  Het is dan ook een succes 

dat zijn vrouw, 

Margaretha 

Vanhoutte, nog eens 

tijd heeft om een 

babbel te doen met 

haar actieve 

echtgenoot. Voor 

Margaretha is ook dit 

niet gemakkelijk 

want Rene is een 

praatvaar. 

Margaretha wordt er 

in februari 82 en 

Rene in mei 84.  

Op de dag van het 

interview heeft Rene er net een werkdag op zitten… 

 

Ik heb vandaag buiten gewerkt van 9 tot 17.15 uur. Onder meer gedolven, met 

een spade die ik nog kreeg van mijn vader. Ik rust maar een kwartiertje. 

 

Heb je ook in de winter nog groenten staan ? 

We weten niet wat eerst gegeten. Het is ook lang warm geweest hé. Echt schoon 

witloof, maar ook prei, savooi, koolplanten en veldsla. We hebben ook selder. 
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Wat heb je tijdens de lente zoal staan in de tuin ?  

De 28ste februari zet ik al aardappelen, eerst in de serre en ook nog dezelfde dag 

buiten. Het zal dit jaar een dag later zijn omdat we een schrikkeljaar hebben. 

Verder zet ik tomaten, bonen, spinazie etc… 

 

Rene, hoelang wonen jullie al in de Stijn Streuvelsstraat ? 

Ik ben geboren in de Vennestraat. In 1957 zijn we getrouwd en het jaar daarop 

zijn we hier komen wonen. Vroeger behoorden we tot ’t Gaverke. Het was de 

toenmalige pastoor Romaan De Vrieze die ons is komen vragen om toe te treden 

tot de Biest. Onze straat noemde toen nog de Geitenbaardstraat. We hebben 2 

kinderen: Ann en Wim, die ook in onze straat woont. Ze hebben beiden 2 

dochters dus hebben we 4 kleinkinderen. Ik weet nog de tijd van toen de Stijn 

Streuvelsstraat een aardeweg was. Later kwamen er kasseien. De straat hebben 

ze al enkele keren geasfalteerd maar is met 5,30 meter niet zo breed. Ik heb 

slechts 1,90 meter aan ons huis en het is moeilijk om in te rijden. 

 

Om den brode was je vooral bekend als pannenlegger. Vertel daar eens wat 

meer over… 

Ik begon als wever bij Matthys in Vichte en deed dat tot ik 28 jaar was. Vanaf dan 

begon ik als pannenlegger bij mijn broer Jules in Deerlijk maar deed dit niet 

zelfstandig. Ik heb dit beroep 34 jaar uitgeoefend en ben 24 jaar op rust. Hoeveel 

huizen ik in die lange periode heb gedaan ? Dat is moeilijk in te schatten maar ik 

zat vaak alleen én in villa’s aan het werk. Ik bleef ook meestal in Waregem. Ik heb 

mij altijd in veel zaken geëngageerd. Op heden onder meer Okra. Daar heb ik 24 

leden onder mijn hoede. Bij een kaartnamiddag help ik alles klaarzetten. Voor 

Okra zijn onder meer Jozef en Monique van grote waarde. 

 

Rene, in de vorige 2 Biesteneirkes konden de lezers meer te weten komen 

over het ontstaan van Racing Waregem op de Biest… 

Ik ken al die gasten die op de foto staan. Ik ging toen ook kijken naar hun 

wedstrijden. Zoals jullie geschreven hebben kwam de fusie tussen Red Star 

Waregem en Waregem Sportief de Rassing goed uit omdat de vrije spelers hen 

kwamen vervoegen. 
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Je bent ook een verwoede vinkenier. Hoelang kweek je al ? 

Ik kweek al 15 jaar. 9 jaar terug had ik het meeste aantal jongen, 12.  6 van hen 

waren een mannetje en het waren allen zeer goede vogels. Spijtig genoeg is 

vogel Gust sinds 2 maanden gestorven. Het was een vogel met vooral in de 

namiddag zeer regelmatige getallen. Zijn hoogste getal was 816 liedjes, in de 

voormiddag. Ik speelde veel 1stes met Gust. Hij floot van ’s morgens tot ’s avonds 

en liet zich niet beïnvloeden toen er bijvoorbeeld iemand telefoneerde. 

 

Rene, ’t Biesteneirke blijft parkeren in deze omgeving. Er was al een 

reportage over een recyclagebedrijf en volgende keer ga ikzelf naar de 

wielerfamilie Stockman. Die volg je van nabij ? 

Dat zijn zeer beleefde mensen, zowel de ouders als de coureurs zelf. Ook Igor 

kwam vroeger een praatje slaan toen hij ging trainen met Abram en Michiel. Ik 

krijg er altijd een goeiendag van. Het zijn ook gasten die weten wat werken is. Ik 

weet nog: vroeger maakten ze een parcours door hopen aarde aan te leggen om 

langs hun huis te rijden en ’s anderendaags werd dat weer effen gemaakt. Moest 

ik 10 jaar jonger zijn ging ik zélf gaan kijken naar hun wedstrijden, maar ik volg 

hun uitslagen in de kranten of hoor het van hen of van een buur. 

 

Rene, bedankt voor dit boeiende gesprek ! 
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Koersspandoek op de Biest 
Tekst : Koen Christiaens   Foto : Willy Godefroid. 

 

Op dinsdag 12 januari werd – ter hoogte van het kruispunt van de 

Verbindingsweg met de Expresweg op de Biest - een spandoek onthuld dat 

verwijst naar de komende editie van de wielerklassieker Dwars door Vlaanderen 

die doorgaat op 23 maart. De paarden maken op het spandoek plaats voor het 

wielrennen zoals ook de slogan zegt: Woaregem, da ès koerse !  3 jaar  terug 

stonden de voetballers van Essevee op deze muur. Het wielerpeloton zal de dag 

zelf in de Henri Lebbestraat langs 2 verschillende zijden hun opwachting maken. 

Rond 13 uur gebeurt dit vanuit de richting Deerlijk voor een eerste doortocht 

aan de aankomst (Verbindingsweg), tijdens de laatste kilometers komende van 

het Regenboogstadion.  Het was trouwens bij het betreden van de Biest dat de 

vorige winnaar Jelle Wallays zijn definitieve aanval plaatste; met ook nog 

Kwiatkowski, Van Baarle en Theuns in zijn gezelschap. De organisatoren wisten 

voor de 

komende editie 

al de komst aan 

te kondigen van 

Tony Martin en 

Alejandro 

Valverde.  Op heden is er voor Dwars door Vlaanderen de verzekerde deelname 

van 12 World Tourteams, o.a. Etixx-Quick Step en Lotto-Soudal. 

 

Wijzigingen van de verkeerssituatie aan het rondpunt 
 

Het rondpunt op de Expresweg zal op termijn plaats ruimen voor verkeerslichten.  

De stedelijke verkeersdienst meldt hieromtrent: enkel de principebeslissing is 

genomen door het Vlaamse Gewest. De diensten in Brussel gaan nu de huidige en 

toekomstig verwachte verkeersintensiteiten in een computersimulatie steken. Dit is 

nodig om te bepalen:  welke coördinatie er nodig is met de lichten aan de 

Verbindingsweg, hoeveel rijstroken rechtdoor er nodig zijn in beide richtingen op 

de Expresweg en welke afslaande bewegingen een voorsorteerstrook nodig hebben 

om het rechtdoorgaande verkeer niet te hinderen.  Op basis van deze resultaten 

wordt een wegontwerp opgemaakt voor het aangepaste kruispunt.   

De herinrichting is dus nog niet voor morgen… 
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Ziekenzorg CM: waar mensen het voor elkaar opnemen… 
tekst: Claudine Terras 

 

Reeds 8 jaar stond ze aan het Ziekenzorgroer.  Een kapitein eerste klas: geduldig, 

behulpzaam, enthousiast, respectvol, empathisch,… een duiveltje-doe-al. 

Op haar eigenste manier kon ze met iedereen overweg: met 

onze leden, medewerkers en kernleden.  Een luisterend oor 

voor ieders verhaal. 

We danken Rosa Simoens voor haar onvervalste inzet voor 

Ziekenzorg.  Rosa werd dan ook tijdens het kerstfeest in 

de bloemetjes gezet.  

 

Ze verlaat ons niet, ze blijft kernlid, maar ze geeft de fakkel door aan onze nieuwe 

voorzitsters.  Ja, je leest het goed: ze zijn met twee nl. Marleen Seynaeve en Annie 

Vanbruwaene.  Ze vormen een duo-baan.  We zijn er stellig van overtuigd dat 

ook zij het goed zullen doen.  Welkom! 

 

 
vlnr: Annie Vanbruwaene, Rosa Simoens en Marleen Seynaeve 
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Ook Marc Balcaen doet een stapje opzij.  Jarenlang was hij 

schatbewaarder.  Heel precies en tot in de puntjes 

afgewerkt hield hij alle uitgaven en inkomsten bij.  Een 

taak die niet te onderschatten is.  Bedankt Marc.  Hij 

wordt opgevolgd door Rita Tubaert.  We vertrouwen op 

haar.  

 

De administratieve zaken worden verder opgevolgd door 

Claudine Terras. 

 

Op onderstaande foto zie je het nieuwe ziekenzorgbestuur: vlnr Rita Tubaert, 

Annie Vanbruwaene, Marleen Seynaeve en Claudine Terras 

 
 

Wat doet Ziekenzorg allemaal ?  

 

Ziekenzorg CM is een vereniging waar mensen met een chronische ziekte, of 

eenzaam zijn, en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen.   

Maandelijks organiseren we hobby-activiteiten.  Linda is hiervan het trekpaard 

(056 60 58 29). 
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De tweede maandag van de maand hebben we kaarting in het SOB De Roose en 

iedere vierde dinsdag in OC Nieuwenhove.  Meer info hieromtrent bij Marc 

Balcaen (0496 23 94 68). 

Verder op het programma staan er feestjes, uitstappen, bedevaart en 

interessante vormingsmomenten.  Onze eerste afspraak is de pannenkoeken-

namiddag op dinsdag 16 februari.  Hier is iedereen welkom! 

 

Deze foto’s geven een beeld van hoe het er gezellig aan toe gaat.  
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Ook geïnteresseerd om deel te nemen 

aan onze activiteiten? We hebben ook 

vele helpende handen nodig.   

 

Interesse?  

Geef een seintje aan één van de 

bestuursleden. 

 

 

 

Annie Vanbruwaene 0473 52 57 19 

Marleen Seynaeve 0496 60 13 72 

Rita Tubaert 0479 84 82 35 

Claudine Terras 0472 56 84 30 

 

Zien we elkaar op één van de komende Ziekenzorg-activiteiten? 

Een overzicht vind je steeds op de laatste bladzijde van het Biesteneirke.  

 

 

Gedoopt in de kerk van de Biest in 2015 
 

Deze kindjes werden gedoopt in de kerk van de Biest in 2015: 

 Sofia Losfeld, dochtertje van Frederick Losfeld en Tina Van Wymelbeke 

 Nore Douterloigne, dochtertje van Jurgen Douterloigne en Lies Goeminne 

 Emiel De Wintere, zoontje van Yves De Wintere en Cynthia Vandenfonteyne 

 Sam Ampe, zoontje van Björn Ampe en Ilse Dermaut 

 Emma Debel, dochtertje van Steven Debel en Valerie Kerkhove 

 

Er is terug één gezamelijke lichtmis voor de parochies op zondag 7 februari om 

15 uur in kapel van de Jager. 

 

 

 

Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en zwoel 
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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 
 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 2 februari (SOB De Roose) – 

pannenkoekennamiddag op dinsdag 16 februari (SOB De Roose) –  

kaarting op maandag 15 februari (SOB De Roose) en dinsdag 23 

februari (OC Nieuwenhove) 
 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaarting op woensdagen 10 en 24 februari (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 

 zaterdag 13 februari: Valentijn op verplaatsing  
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten maartnummer binnen vóór 18 februari – algemene 

vergadering op donderdag 25 februari om 19 uur in sob De Roose 
 

 

 
Garage Vandenbroucke – Deerlijkseweg 57 – 056 60 21 71 – www.garagevandenbroucke.be 


