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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving.  Ze zijn van onschatbare 

waarde.  Een samenleving die niet kan rekenen op de inzet van vrijwilligers is 

ondenkbaar.  Speciaal voor hen is er de Week van de Vrijwilligers. 

 

Ik besef het te weinig en jij, beste lezer, vermoedelijk ook niet, maar vrijwilligers 

zijn alom tegenwoordig.  En maar goed ook, anders kon je dit Biesteneirke niet 

lezen.  Een 15-tal bedelers bezorgen iedere maand jouw favoriete blaadje in de 

bus.  Ook de redactieleden doen het voor niet’n.  Bij een Ten huize van… wordt 

wel eens een koffie en koekje aangeboden en op de 

maandelijkse redactievergadering is er een blokje 

kaas bij de wijn, maar daar blijft het bij. 

 

Ook dit Biesteneirke is doorspekt met vrijwilligers 

in alle categorieën: Lidy laat de lezer meegenieten 

van een van haar gekende recepten, Martin voert 

de minder mobiele mens rond met zijn eigen voertuig.  De ouders van Abram, 

Michiel en Julie Stockman steken vele uren van hun vrije tijd in de wielercarrière 

van hun kinderen, terwijl de catechesegezinnen hetzelfde doen voor de jonge 

vormelingen.  De kinderen die zich uitleven bij de speelpleinwerking worden 

begeleid door een groep jonge enthousiaste… vrijwilligers.  Of wat had je 

gedacht ?  

 

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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2de Memorial Igor Decraene 
tekst: Koen Christiaens 

 

Wielerfanaten, noteer alvast in jullie agenda: zondag 17 juli.  Dan gaat  op de 

Biest – hopelijk in betere weersomstandigheden dan bij de eerste uitgave  – de 

2de Memorial Igor Decraene door. Deze editie behoort tot het circuit van de 

nationale testtijdritten - er gaan er dit seizoen 4 door waarvan één in Waregem 

- waardoor de betere tijdrijders aan de start verschijnen. Frederik Broché, die aan 

de slag gaat bij de Britse wielerbond vanaf 7 maart, wil er ook voor ijveren om 

op deze dag ook de lokale renners én de recreanten in duo te laten deelnemen. 

De inschrijving gaat door in Sob de Roose. Meer hierover later. 
 

 

Lidy’s tip: broodpudding  
 

Benodigdheden: 300 gram oud wit brood of oude 

koffiekoeken, ½ liter melk, 200 gram suiker, 3 eieren, 60 gram 

rozijnen, 1 lepel vanillebloem en kaneel naar believen 

Bereiding: doe het brood in een kom en doe er de warme melk en de suiker bij.  

Laat het brood hierin weken, plet het daarna met een aardappelstamper, voeg er 

de rozijnen, de kaneel, de vanillebloem en de geklutste eieren bij.  Giet alles in 

een beboterde vuurvaste vorm, laat ongeveer 45 minuten in een warme oven op 

180 graden bakken.  Je kunt ook de rozijnen vooraf laten weken, dan zijn ze 

malser. 
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Rondpunt N382-Vredestraat-Bieststraat 
tekst: gemeenteraadslid Bart Kindt 

 

In het vorig Biesteneirke werd de verwachte verkeerssituatie aan het 

rondpunt besproken.  Ondertussen ontving ’t Biesteneirke een reactie van 

gemeenteraadslid Bart Kindt:  

 

Het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor de gewestweg N382 en overweegt 

om het rondpunt te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten.  Dit 

rondpunt was destijds een goeie oplossing om de levensgevaarlijke situatie van 

vroeger te verbeteren. Het stadsbestuur is ook altijd rabiaat tegenstander 

geweest van het afsluiten van de oversteek tussen de Vredestraat en de 

Bieststraat. 

  

Het huidige rondpunt blijkt echter te klein om te voldoen aan de huidige en 

toekomstige verkeersstromen. Een herinrichting met verkeerslichten, zoals nu 

door afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest wordt voorgesteld, zal 

in principe zorgen voor een vlottere doorstroming én behoudt tevens de 

belangrijke mogelijkheid om via dit kruispunt in en uit de wijk de Biest de rijden. 

  

Bij dit dossier is het normaal dat iedereen bezorgd is over de veiligheid. 

Niettegenstaande dit geen stedelijke bevoegdheid is, maar het Vlaams Gewest 

verantwoordelijk is, heb ik tijdens de gemeenteraad van 2 februari bij het 

stadsbestuur aangedrongen om enkele zaken te suggereren in het kader van de 

concrete uitwerking van het grondplan van dit kruispunt : 

 Een strikte snelheidsbeperking aangevuld met voldoende en effectief 

werkende snelheidsremmende maatregelen of vaste permanent werkende 

flitspalen in beide richtingen.  Het verkeer dat vanaf de E17 richting Wielsbeke 

komt, rijdt  bergaf.  Ik vrees dat dit bij groen licht zal leiden tot te hoge 

snelheden.  Dit moet met alle mogelijke middelen vermeden worden 

 Voldoende verlichte en doordacht veilige oversteekplaatsen voor 

voetgangers en fietsers. De veiligheid van de zachte weggebruiker moet de 

topprioriteit zijn in dit dossier ! 

 Wellicht kan bekeken worden om een groene golf te creëren samen met de 

andere lichtengeregelde kruispunten op de N382, zodat een vlotte 

doorstroming gegarandeerd wordt 
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Carl Ballière werd Laureaat Sportverdienste 
Tekst: Koen Christiaens - Foto: SV Zulte Waregem 

 

Op zaterdag 30 januari werd de jaarlijkse Waregemse Sporthulde georganiseerd. 

Biestenaar én voorzitter van Zulte Waregem Carl Ballière, mocht de prijs van 

Laureaat van Sportverdienste in ontvangst nemen. 

 

Carl Ballière: ik wil stad Waregem en sportbeheer Waregem bedanken voor deze 

mooie erkenning en de vlotte samenwerking door de jaren heen. Dit is vooral 

een prijs voor SV Zulte Waregem: we hebben met het nieuwe oefencomplex en 

de stadionvernieuwingen al grote stappen vooruit gezet en willen dit blijven 

doen.  Stad Waregem speelt een prominente rol om als club te blijven groeien. 

 

Hoe zit het met de planning voor de nieuwe tribune ? Bij iedere thuismatch 

zien we wel wat verandering maar wanneer wordt de eerste steen gelegd ? 

Dat zal ergens in maart zijn. De grondwerken en de opkuis zijn bijna voorbij en 

dat was een groot werk. De bedoeling is dat de tribune klaar is tegen de nieuwe 

competitie. Tegen de start van de play-offs – zoals eerst voorzien – is niet 

haalbaar gebleken. Ook omdat we enkele aanpassingen hebben gedaan. De 

grootste aanpassing is dat er op het gelijkvloers een volledige supportersruimte 

komt. Hierdoor hebben we 500 extra zitplaatsen kunnen creëren. We zullen zeker 

nog iets doen met de nieuwe tribune: zo komt er een galamatch in juli. 

 

 
vlnr: voorzitter van de sportraad Fernand Smagghe, burgemeester Kurt Vanryckeghem 

en laureaat sportverdienste Carl Ballière   
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Familie Stockman in de ban van de wielersport 
Tekst en foto’s : Koen Christiaens 

 

Met de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne wordt bij de 

profs dit weekend het Vlaamse wielerseizoen op gang getrapt.  Jan 

Stockman en Katleen Coudijzer uit de Stijn Streuvelsstraat zijn de ouders 

van een wel zeer sportief gezin: hun oudste zoon Jonas is de enige die niet 

meer koerst al deed hij dit tot en met de tweedejaarsjuniores. 

Tweelingbroers Abram en Michiel gaan het seizoen in als 

tweedejaarsbelofte en Julie maakt zowaar haar debuut als eerstejaarsjunior.  

 

 
vlnr: Abram, Julie en Michiel Stockman 

 

Vooreerst, jullie studeren alle drie. Welke studies volgen jullie en is dit 

combineerbaar met het wielrennen ? 

Michiel: Abram en ik zitten in het 2de jaar Lichamelijke Opvoeding en 

Bewegingswetenschappen in het UGent. Het is een kwestie van plannen maar 

het lukt wel. De koers is een motivatie om te studeren.  

Julie: ik zit in het 5de middelbaar, de richting hotel-restaurant in Ter Groene 

Poorte in Brugge. 
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Hoe begon je te koersen ? Was dat omdat je idool was van een bepaald 

renner ? 

Abram: ik heb altijd willen koersen. Het zat in de genen. Toen vader 

koersdirecteur was van de Tweedaagse van de Gaverstreek – dat was hij enkele 

jaren – heeft hij ons nog meegenomen naar de koers.  Dat wordt vanaf dit seizoen 

een eendagsklassieker. 

Michiel: voor mij was het een kinderdroom die uitkwam. 

Julie: ik heb de microbe te pakken gekregen door naar de koersen van mijn 

broers te gaan kijken. 

 

Julie, voor jou moet het nog allemaal beginnen maar herinneren de broers 

zich nog hun allereerste wedstrijd ? 

Abram: dat was het clubkampioenschap in Deerlijk en ik 

was meteen clubkampioen en dit als 

tweedejaarsnieuweling. De juniores reden toen ook 

mee. 

Michiel: bij mij was dat clubkampioenschap geen succes. 

Daarvóór waren we al lang aangesloten bij Atletiek Zuid 

West en waren we goede lopers. 

Abram: Julie heeft 2 jaar terug haar eerste koersfiets 

gekregen en heeft tijd gehad om te wennen aan de fiets. 

Julie: ik heb ook eerst 11 jaar aan atletiek gedaan. 

Michiel: we hebben haar met de mountainbike op het 

pleintje hiernaast al leren bochten nemen. 

 

Bij het brede publiek zijn jullie wellicht niet zo gekend maar toch doe je het 

uitstekend. Wat zijn jullie beste herinneringen tot dusver ? 

Abram: voor mij was dat de Ronde van Luik vorig jaar waarin ik als belofte mocht 

rijden tussen profs-veldrijders Van Aert, Van der Poel, Vanthornout, Pauwels en 

de Sweecks en dat was wel een speciale belevenis. In die Ronde - die 5 dagen 

duurt - eindigde ik in het klassement rond de 40ste plaats op 200 deelnemers en 

er reden er maar 76 uit. Ik denk ook aan een goede prestatie in de Ronde Van 

Oost-Vlaanderen. 

Michiel: ik behaalde al 3 overwinningen. Als tweedejaarsjunior het 

clubkampioenschap en twee kermiskoersen: in Gavere-Vurste en Maarkedal. 
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Hoe zouden jullie zich omschrijven als renner ? Houden jullie van het 

Vlaamse werk of liever de Ardense hellingen ? 

Abram: er mag wat klimwerk in zitten zodat het kaf van het koren wordt 

gescheiden. 

Michiel: er mag een beetje van alles tussen zitten. 

Abram: misschien maakt de toekomst duidelijk waar we ons later beter in 

specialiseren. Ik zie in Raoul Decraene een klimmer. 

Julie: ik zal het nog wat moeten afwachten. 

Michiel: ik denk dat Julie een spurtster wordt maar op training is het wel nog 

anders dan in koers. 

Julie: mijn eerste wedstrijd is op 28 februari in Klein Sinaai. 

 

Abram en Michiel, jullie maken vanaf dit seizoen de overstap van KSV 

Deerlijk-Gaverzicht naar Atom 6-Tops Antiek CT. Vanwaar die verandering ? 

Michiel: we waren tevreden met de visie van onze nieuwe ploeg en mogen ook 

een mooi programma rijden. 

Abram: het zijn de mensen van onze nieuwe ploeg die ons zélf gevraagd hebben 

toe te treden tot het team, dat vorig jaar werd opgericht. Het is een samenstelling 

van mensen die vroeger bij verscheidene andere teams aan de slag waren. We 

zijn met ongeveer 30 renners waarvan 18 beloften. De bekendste zijn Roy 

Destadsbader, Bram Merlier en Bern Vankeirsbilck. 

 

Julie, jij gaat aan de slag bij de Tieltse renners ! 

We zijn met 6 meisjes: 3 juniores en 3 nieuwelingen. We 

hebben elkaar ontmoet op de ploegvoorstelling en er 

was ook al een groepstraining. 

 

Mogen jullie zelf je programma bepalen ? 

Michiel: de ploegleiding bepaalt dit, maar de lastige 

koersen mogen we sowieso meedoen. 

Abram: we weten al dat de Ronde van Luik opnieuw op 

het programma staat en ook Luik-Bastenaken-Luik op 16 

april. 

Julie: op 27 maart betwist ik Gent-Wevelgem voor juniores. Die wedstrijd gaat 

wel door in Boezinge. 
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Helpen jullie elkaar tijdens de wedstrijden ? 

Abram: we proberen samen te werken. 

Michiel: we rijden niet achter mekaar aan. Als de een weg is stopt de ander af. 

Toen ik won in Maarkedal had Abram me ook gezegd waar ik moest aanvallen. 

Abram: we koersen niet persé voor de premies maar ze worden wel gedeeld. 

 

Het seizoen staat voor de deur. Met welke ambitie 

komen jullie aan de start ? 

Abram: vorig jaar hebben we als eerstejaarsbelofte al 

goed gereden en ik hoop dat we kunnen bevestigen. In 

de winter is het altijd in het duister tasten maar 

bepaalde collega’s zitten al in vorm. 

Michiel: het is tijd dat het weer begint want ik heb vorig 

seizoen anderhalve maand eerder moeten stoppen. Ik 

verlang ernaar. 

Julie: ik wil er gewoon plezier aan beleven. 

 

In ieder geval Abram, Michiel en Julie: het allerbeste voor dit seizoen. Laat de 

Biestenaars fier zijn op de Stockmans en de lezers hebben er alvast een reden bij 

om op maandagmorgen in de sportkatern op zoek te gaan naar jullie uitslagen ! 

 

 

Wist je dat… 
 

… Ann-Michèle Raes als pianiste en haar hartsvriendin Ide Francois als sopraan 

voortaan een muzikaal duo vormen onder de naam I AM your Music en optreden 

op recepties, begrafenissen, eucharistievieringen en allerhande feesten ? 
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Eerste Communie en Heilig Vormsel 
tekst: Eddy Nuyttens 

 

Op 31 januari was er instapviering voor de aanstaande eerste communicantjes 

en de vormelingen in de Sint-Jozefskerk op de Biest.  Dit gebeurde in 

samenwerking met de Sint-Michielsbeweging.    

  

We hebben bijgevolg twee mooie momenten in het vooruitzicht: 

-       zondag 8 mei om 10.30 uur: Eerste Communie 

-       zaterdag 14 mei om 14.30 uur: Heilig Vormsel 

 

 
de eerste communicanten zijn er klaar voor 

 

Dankjewel aan priester Geert Goethals voor de manier waarop hij in deze viering 

voorging; 

Dankjewel aan de juffen van het eerste leerjaar Carolien, Natalie, Laura en de 

meesters Peter (6de leerjaar) en Lieven (Godsdienst).  Zij gaan met deze jonge 

kinderen op weg naar hun Eerste Communie, op weg naar hun Vormsel; 

Dankjewel aan de catechesegezinnen: Katja Andries, Fanny Bossuyt, Vicky De 

Waele, Jürgen Vandenbogaerde en coördinator Kathleen Vandenbroucke die  de 

aanstaande vormelingen op een gastvrije manier in hun huis zullen opnemen en 

hen op die manier zullen begeleiden naar hun Heilig Vormsel. 

 

Als school, als gemeenschap waarderen wij dit heel sterk. 
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ook de vormelingen staan paraat 

 

Nationaliteiten op de Biest 
tekst: Rik Verhaeghe – bron: dienst Burgerzaken stad Waregem 

 

In het begin van ieder jaar publiceert de dienst Burgerzaken van het stadsbestuur 

de bevolkingscijfers.  Pieter Gevaert, diensthoofd Burgerzaken, heeft ’t 

Biesteneirke de cijfers speciaal voor deze wijk bezorgd.  En dit levert waarschijnlijk 

voor velen een verrassend beeld op. 

De Biest telt 1 070 woningen, bewoond door 

1 261 vrouwen en 1 348 mannen.  96 van deze 

inwoners (3,68 %) zijn niet-Belgen.  29 Polen 

voeren deze lijst aan, gevolgd door 

Nederlanders (10), Roemenen (8) en Hongaren 

(6).  Het is nauwelijks te geloven, maar op de 

Biest wonen maar liefst 28 vreemde 

nationaliteiten: Ghana, Kosovo en Oekraïne (4), Marokko (3), Armenië, Eritrea, 

Frankrijk, Russische Federatie, Sierra Leone, Slovenië, Syrië en Turkije (2).  Bosnië 

en Herzegovina, Bulgarije, Congo, Cuba, Duitsland, Guinee, Irak, Kameroen, 

Rwanda, Spanje, Thailand en Viëtnam sluiten deze multiculturele lijst af. 

Oproep: ’t Biesteneirke zou graag kennismaken met deze niet-Belgen.  Bent u 

zelf niet-Belg of kent u iemand ?  Contacteer ons dan via de gegevens op de 

laatste bladzijde. 
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Vrijwilliger in de kijker: Martin Missiaen 
tekst en foto’s: Marianne Verstaen 

 

Van 27 februari tot en met 6 maart gaat de Week van 

de Vrijwilliger door en dit al voor de 30ste  keer. 

Vandaar een gesprek met een gedreven en 

gewaardeerd vrijwilliger van de Peirdewijk: Martin 

Missiaen. 

 

Martin, wat doe jij als vrijwilligerswerk en wat houdt dit in ? 

Ik ben één van de 19 vrijwillige chauffeurs bij de Minder Mobielen Centrale van 

Waregem. De chauffeurs kiezen zelf welke dagen en uren ze beschikbaar zijn.  Dit 

wil zeggen dat ik mij inzet om mensen naar hun bestemming en ook terug naar 

huis te brengen.  Dit gebeurt met mijn eigen wagen.  

Senioren vanaf 65 jaar, personen met een beperking of met een  langdurige of 

ernstige ziekte, kunnen op deze dienst beroep doen. Bovendien moeten ze in 

Waregem of in één van de deelgemeenten wonen. 

De  bestemming kan heel verschillend zijn: ziekenhuis, dokter, supermarkt, slager, 

kapper, op bezoek bij kennissen en zelfs naar hun vakantiebestemming als deze 

binnen een straal van 60 km ligt. 

De meeste ritten zijn in of in de omgeving van Waregem maar ik rijd ook naar 

Gent, Brugge en andere grote steden.  Grote afstanden doe ik eigenlijk het liefst. 

Het hangt af van de opdrachten die ik krijg, maar ik kan stellen dat ik bijna iedere 

dag één of meerdere ritten heb. Bepaalde personen zijn ondertussen al vaste 

klanten geworden.  

Zelf vind ik het belangrijk dat ik 

de mensen een goede service kan 

geven; ik begeleid de mensen tot 

waar ze moeten zijn, zoals tot aan 

de wachtzaal van een dokter 

bijvoorbeeld. Ook help ik, op hun 

vraag, met boodschappen doen. 

Ook bied ik een goede service: de 

passagiersstoel heeft een 

draaibaar kussen dat het 

instappen makkelijker maakt. 
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Mijn auto onderhoud ik perfect, elke week krijgt mijn wagen een goede  

poetsbeurt.  Mijn buurvrouw kan dit beamen. 

Al bij al rijd ik toch enkele tienduizenden kilometers per jaar voor deze dienst. 

 

Martin, waarom doe je dit eigenlijk ? 

Eerst en vooral rijd ik heel graag met de auto en sedert ik in brugpensioen ben 

heb ik veel vrije tijd. 

Ook het sociale contact is heel belangrijk, zowel voor mij als voor de meerijders.  

Soms ben ik de enige persoon die ze op een dag zien en waarmee ze een 

babbeltje kunnen slaan. Ik steek er veel vrije tijd in, 20 of zelfs meer uren  per 

week  maar ik help graag anderen en het doet deugd om te ondervinden dat de 

meeste mensen heel dankbaar zijn.  Het  goed gevoel dat ik hierdoor krijg doet 

mij enorm veel deugd en geeft me energie. 

  

Martin, moet je hiervoor over bepaalde kwaliteiten bezitten ? 

Eerst en vooral is het evident dat je een goed chauffeur bent. Graag met mensen 

omgaan vind ik ook heel belangrijk. Bovendien is het een pluspunt om rustig en 

kalm te  zijn, dit zowel bij de begeleiding van de mensen als in het verkeer.  

Geduld hebben is zeker belangrijk, de mensen die ik help zijn al wat ouder of 

minder mobiel maar ik neem  tijd voor hen. Zo is het voor iedereen aangenamer.  

Het verkeer wordt drukker en drukker, vooral in het centrum van een stad is het 

heel goed opletten, je kalmte bewaren is ook hier  een 

must.  Het is dus belangrijk om thuis op tijd te vertrekken, 

zodat je jezelf en je passagiers niet zenuwachtig maakt. 

 

Martin, hoelang doe je dit al ? 

Ik doe dit al een viertal jaar en hoop er nog lang mee door 

te kunnen gaan. Ik ben ermee gestart toen ik regelmatig 

werkloos was en ben het blijven doen bij mijn brugpensionering.  

 

Martin, in naam van alle mensen die beroep op je doen, een dikke merci. 

En dat je nog heel lang met je mooie en verdienstelijke taak kan verder gaan.  

 

Info bij Martin Missiaen, Zadelstraat 18.  De Minder Mobielen Centrale is een 

dienst van het OCMW Waregem: mmc@ocmw.waregem.be of  056 60 61 88 

(Ann Bekaert). 



14 ’t Biesteneirke 

Connie zoekt lotgenoten met fibromyalgie 
tekst en foto: Connie Naessens 

 

De Waregemse Connie Naessens is al een tijdje fibromyalgie- 

patiënt. Vanaf februari 2016 organiseert ze bijeenkomsten 

voor lotgenoten uit de regio en dit in samenwerking met de Vlaamse Liga 

voor Fibromyalgie- patiënten(VLFP). 

 

 

Fibromyalgie… De naam alleen al doet je schrikken en 

met de ogen knipperen van ‘wat is dat ?’  Ook bij mij was 

dit het geval. “Fibromyalgie” betekent letterlijk ‘pijn in 

het bindweefsel en de spieren’. De ziekte wordt 

gekenmerkt door het verspreiden van chronische pijn en 

spierstijfheid over het hele lichaam. Het is een 

ongeneeslijke, niet progressieve uitputtingsziekte met 

verschillende klachten. Bij mij begon het met hoofdpijnen en een rugoperatie en 

het is niet meer gestopt. Daarna volgde er pijn in de schouders, hals en de rest 

van het lichaam. Na talloze onderzoeken en bezoeken aan specialisten kreeg ik 

het verdict te horen: fibromyalgie! 

Na het volgen van een sessie van psychologische hulp en fysiotherapie bloeide 

ik weer open en leerde ik omgaan met “fibro”, zo noem ik het, en heb ik het 

vooral aanvaard. Het is een lange weg geweest want plots niets meer kunnen 

doen, was heel zwaar voor mij. Niet meer kunnen wandelen, werken, het 

huishouden doen; het was heel moeilijk. Maar ondertussen ben ik er harder en 

positiever door geworden en ga ik met een glimlach door het leven ondanks de 

fibro. Ik ben nog altijd in behandeling en neem medicatie, maar ik kan toch terug 

wandelen, een deel van het huishouden en zelfs vrijwilligerswerk doen.  

 

Lotgenoten 

Door het opzoeken van de betekenis van het woord fibromyalgie leerde ik de 

Vlaamse Liga voor Fibromyalgie – Patiënten kennen; kortweg VLFP. Ik ben naar 

enkele bijeenkomsten geweest van VLFP in Tielt, bij Christa, die daar een 

lotgenotengroep heeft. Nu wil ik dit ook doen voor lotgenoten in en rond 

Waregem. We willen iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken 

heeft, met elkaar in contact brengen en wegen zoeken om hun belangen 
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optimaal te behartigen. Het belangrijkste zijn de regionale samenkomsten van 

de lotgenoten. Deze vormen een belangrijk luik van onze werking. Veel patiënten 

en ook partners hebben daar nood aan. Er is nog heel veel onbegrip over 

fibromyalgie en we krijgen nog steeds te weinig erkenning. 

 

De maandelijkse vergaderingen in Waregem vinden plaats de 3de dinsdag van de 

maand en dit telkens van 14 tot 16 uur in het zaaltje van het sportcafé De Treffer, 

Meersstraat 5. Ik krijg daarbij de steun van de VLFP. Op dinsdag 15 maart is er 

een voordracht over “Wat is fibromyalgie ?” Alle fibromyalgie patiënten en 

partners zijn er hartelijk welkom ! 

Info: Connie Naessens, 0486 99 05 60, connie.naessens@telenet.be 

 

 

Speelpleinwerking ’t Pleintje 
tekst: Charlotte Van Neygen 

 

Wil jij ook een vakantie boordevol plezier met al je vriendjes 

en vriendinnetjes? Kom dan zeker langs op onze 

speelpleinwerking.  Dit jaar staat ’t Pleintje weer 2 volledige 

weken voor je klaar ! Beleef samen met onze moni’s een 

super toffe vakantie vol met gekke, sportieve en 

uitdagende activiteiten. Creatieve knutselwerkjes, actieve 

pleinspelen, waterspelletjes en nog veel meer. Iedere namiddag staan per 

leeftijdsgroep verschillende activiteiten op het programma. Samen lachen en 

plezier maken daar hebben wij alvast zin in ! Jij ook ? 

Wij voorzien activiteiten voor kinderen vanaf het 1ste kleuter tot en met het 3de 

middelbaar.  De activiteiten gaan door van 28 maart tot 1 april en van 4 tot 8 

april in SOB de Roose, Smedenstraat 4, dagelijks van 14 tot 17 uur. Opvang is 

mogelijk tussen 13 en 14 uur en 17 en 18 uur.  Deze vakantie vol plezier kost 

slechts 3 euro per namiddag met een vieruurtje inbegrepen.  

We zien jullie allemaal graag in de paasvakantie ! Tot dan !  

Digitaal inschrijven is ook mogelijk ! Stuur een mailtje naar 

tpleintje_waregem@hotmail.com met alle praktische gegevens (naam van het 

kind, adres, gsm-nummer, leeftijd, enz) en je ontvangt zo snel mogelijk een 

bevestigingsmail van ons.  Het inschrijvingsformulier vindt u op de website 

www.biesteneirke.be.  Info op 0477 78 93 39.  



16 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke maart: Sylvie Baert – 0474 92 65 68 
 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 1 maart (SOB De Roose) - kaarting op maandag 14 

maart (SOB De Roose) en dinsdag 22 maart (OC Nieuwenhove) – 

lentefeest op maandag 21 maart (SOB De Roose) 
 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaarting op woensdagen 9 en 23 maart (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 

 25-26-27 maart: KWB op weekend 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten aprilnummer binnen vóór 16 maart – algemene vergadering 

op donderdag 24 maart om 19 uur in sob De Roose 

 

 Volgende keer in ’t Biesteneirke:  
 

 het rode autobusje komt zo 

 en uiteraard nog veel meer… eind maart in uw brievenbus 


