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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

Mei, voor veel lezers de mooiste maand van het jaar.  De natuur bloeit als nooit 

tevoren, de dagen lengen, af en toe gaat het kwik richting 25° C, tuin- en andere 

centra houden massaal opendeurdagen en er zijn meestal veel vrije dagen in mei.   

 

Mei is ook de maand waar mama in de bloemetjes gezet wordt.  En dat mag 

gerust meer zijn dan die 2de zondag in de bloeimaand.  Mama wast, plast, strijkt, 

troost, kookt, werkt, rekent,...  Moederdag ?  Moederjaar ja !   

 

Na de aprilse grillen is mei de ideale maand om fietstochten te maken of gezellig 

met de buren te keuvelen.  Zelfs een wandelzoektocht behoort zeker tot de 

mogelijkheden.  Ideeën zat in dit Biesteneirke. 

 

Afsluiten doe ik met een weerspreuk, benieuwd of dit waarheid wordt: 

Als er schaapjes aan de hemel staan, kan men zonder paraplu wandelen 

gaan. 

 

 

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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KWB Biest presenteert: 2de Foto speurneuze wandeltocht 
 

Waar: op en rond De Biest, rolstoel- en kinderwagenvriendelijke tocht, een 

afstand van 5 km met start aan het SOB De Roose 

 

Wanneer: inschrijven kan per e-mail of telefonisch van 1 juni tot 10 juli, de 

formulieren moeten binnen zijn tegen 16 augustus op het inzameladres: 

Bieststraat 32 

 

Kostprijs: 3 euro per deelnameformulier 

 

Hoe inschrijven per e-mail ?  

Schrijf  3 euro per deelnameformulier over op onderstaand rekeningnummer. 

Daarna stuur je een e-mail, vermeld de na(a)m(en) van de deelnemers (voornaam 

+ familienaam). Na 8 dagen ontvang je per mail het aantal deelnameformulieren. 

 

Hoe inschrijven per telefoon ? 

Schrijf 3 euro per deelnameformulier over op onderstaand rekeningnummer.   Via 

een telefoontje naar het onderstaand nummer  meld je de na(a)m(en) van de 

deelnemers (voornaam + familienaam).  Na 8 dagen mag je het aantal 

deelnameformulieren afhalen op het afhaaladres. 

 

Praktische proeven: bij een gratis koffie gaan de praktische proeven door op 

zaterdag 24 september tussen 14 en 17 uur in en om het SOB De Roose.  Vanaf 

19 uur gezellig samenzijn met mededeling van de uitslag.  Er is een apart 

kinderklassement. 

 

Wat is er te verdienen ?  Waregembonnen, leuke geschenken, gezelligheid, 

leute, familiale samenhorigheid, sociale contacten, pintje of een koffietje drinken, 

mensen ontmoeten. 

 

Info: e-mailadressen:  debiestkwb@skynet.be en awaelk17@gmail.com 

Telefoonnummer:  0478 244 811 

Afhaaladres deelnameformulieren:  Tjollensstraat 32 in Waregem  (na 17 uur)   

Rekeningnummer: KWB De Biest BE78 9793 3696 6786 
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Hoever staan de werken op de kmo-zone Groenbek ?  
Xavier Wyckhuyse, gemeenteraadslid 

 

De zwaarste en meest stoffige werken op de kmo-zone Groenbek langs de 

Hoogmolenstraat zijn achter de rug.  De sloopwerken zijn gedaan en de wegenis- 

en rioleringswerken zijn bijna af.  De aannemer werkte recent de voorbereidende 

werken af voor het gieten van de betonnen fiets-  en wandelpaden.    De nodige 

kwaliteitsproeven werden ondertussen genomen en eens deze positief zijn 

bevonden kan men deze betonwerken opstarten.   Tegen eind mei 2016 zouden 

deze moeten afgerond zijn.  Vanaf oktober 2016 start het eerstvolgende 

plantseizoen en dan wordt de volledige groenaanplant voorzien.  Tot deze 

aanplant voltooid is, zullen de groenperken in de Hoogmolenstraat regelmatig 

gemaaid worden om hinder te vermijden.  

 
Ook de verkoop van de percelen verloopt goed en sommige bedrijven zijn daar 

al aan het bouwen of gaan heel binnenkort van start.  Op de bijgevoegde kaart 

is te zien welke percelen reeds verkocht zijn (witte vlakken) : 

Nr 1: Gaselwest      140 m²    verdeelpunt distributienet 

Nr 2: Provincie West-Vlaanderen     2 759 m² openbare dienstverlening 

Nr 7: PMP Invest – Polmarplast 10 001 m² rolluiken en zonwering 

Nr 11: Darraz-Maddens   2 500 m² schrijnwerkerij 

Nr 12: BVBA V-Trading Int 1 500 m² elektriciteitswerken 

Nr 15: NV Liratex 2 314 m² printen van textiel  

Nr 18: BVBA Vabo Projects 4 588 m² elektrische kastenbouw    

Nr 21: CVBA Dikaioma 624 m² gerechtsdeurwaarderskantoor 

Nr 25: BVBA Talent 360 m² Human Resources kantoor   

Nr 28: Gaselwest 73 m² verdeelpunt distributienet  
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Tevens zijn er ook nog gesprekken bezig met kandidaat-kopers voor enkele 

kleinere percelen van ongeveer 1 500 m².   Dit tussen de percelen 12 en 15.  

Naast de grotere stukken (lichtgrijze vlakken)  van 9 654 m², 9 369 m², 6 855 m², 

18 400 m² zijn ook nog de gebouwen  Kantoren en Diensten te koop.    Blok A = 

495 m², B = 375 m², C = 338 m² , D = 228 m² 

De bestaande gebouwen (gearceerde vlakken) zijn ook nog te koop: twijnzaal  

6 520 m², spinnerij 6 195 m² en het stukkenmagazijn 7 864 m².     
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Wist je dat… 
  

… de grote winkel met sportartikelen Del-Sport 50 jaar bestaat ? 

… Luc Verbauwhede en zoon Levi terug meedoen aan de 1000 km van Kom op 

tegen kanker ? 

… pastoor Luc Goethals op zondag 17 april de vinken kwam wijden ? 

… op Hemelvaartsdag 5 mei het Kampioenschap vinkenzetting van Groot-

Waregem voor de spelende leden van Avibo in de Industrielaan doorgaat ? 

- dat een goedlachse Dominique Anckaert op 6 april werd gespot tijdens de 

uitzending van Extra Time Koers telkens Michel Wuyts in beeld kwam ? 
 

 

Meibedevaart Ziekenzorg op dinsdag 17 mei 
tekst: Claudine Terras, Ziekenzorg 

 

Dit jaar gaan we op bedevaart met de liftbus naar Gistel. 

We vertrekken stipt om: 

 12.45 uur aan de kerk van de Biest 

 13.00 uur aan de parking Nieuwenhove 

 

Om 14.30 uur starten we met de eucharistieviering. 

Nadien voorzien we de nodige tijd om kaarsen aan 

te kopen.  Verder genieten we nog van koffie met 

streektaart. 

Leden van Ziekenzorg betalen 13 euro en niet-

leden betalen 17 euro. Als er plaatsen over zijn 

kunnen niet-leden aansluiten. 

 

Wil je deelnemen, dan dien je je in te schrijven bij Rita Tubaert (0479 84 82 35) 

tegen 8 mei. 

 

 
0479 97 03 64 – Langebrugstraat 4, Waregem 

www.frietmobiel-chrindy.be - info@frietmobiel-chrindy.be 

de 

http://www.ziekenzorg.be/cmz/nl/100/index.htm
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Dag van de Buren op vrijdag 27 mei 
tekst: stad Waregem 

 

Het concept van de Internationale Dag van de Buren is eenvoudig: elk jaar komen 

mensen in diverse landen op straat om hun buren te ontmoeten. Niet tijdens een 

groots opgezet evenement, maar gewoon in de straat. 

 

Hoe ga je te werk ? 

Afspreken kan je overal, zolang het maar ergens in de 

straat is: een garage, een voor- of achtertuin, in een tent 

of onder een boom,… Op vrijdag 27 mei zorg je ervoor dat 

iedereen zijn of haar eigen stoel meebrengt.  Het is leuk als 

iedereen iets kleins meebrengt om te eten en drinken! 

 

Opzet van deze dag 

Het perfecte moment om jouw buur (m/v/x) beter te leren kennen en misschien 

wat vaker een spontane babbel te slaan.  

     

Bevestig je deelname vóór maandag 2 mei aan de stad door een activiteitenfiche 

in te vullen via waregem.be/activiteitenfiche. Zo krijg je van de stad een gratis 

promopakket met ballonnen, affiches, flyers en uitnodigingen. 

 

Ook ’t Biesteneirke besteedt aandacht aan de Dag van de Buren.  Kom je samen 

met de buren ?  Neem dan een aantal foto’s en stuur ze door naar de redactie.  

De foto’s komen in het digitale vakantienummer (rond 20 juli) 

 

Quizploeg(en) gezocht ! 
 

Tijdens het weekend van 10, 11 en 12 juni organiseren De statievrienden een 

driedaagse met doorlopende  tentoonstelling, tekenwedstrijd (waaraan o.a. de 

Don Boscoschool deelneemt), wandel- en fietstochten.  Op zaterdagavond is er 

een bijzondere quiz, de organisatoren zoeken een aantal ploegen van 4 

personen.  Ook vanop de Biest worden één of meerdere delegaties verwacht.  

Heb je interesse ?  Contacteer dan Herman Declerck 

(hermandeclerck@hotmail.com).  Inschrijven tegen 1 juni.  Deelname: 20 euro 

per ploeg (1 consumptie inclusief). 
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Het diepe geloof van Jeanninne Snoeck 
tekst: Koen Christiaens 

 

Klein (amper 1m42) maar dapper ! Zo kan ik Jeanninne Snoeck omschrijven.  

Je zag haar wellicht al eens in de Bieststraat als ze kleinzoon Jari afhaalt van 

school. In onderstaand interview vertelt ze over haar belevenissen op de 

Biest, over haar intens geloof en het jaarlijkse bezoek aan het 

bedevaartsoord Medjugorje. Medjugorje is een bergdorp in Bosnië-

Herzegovina waar O.-L.-Vrouw sinds 24 juni 1981 verschijnt aan 6 mensen. 

Volgende maand is dit precies 35 jaar geleden. 

 

Jeanninne, je hebt 2 kinderen: Els en Vincent. Deze laatste is op de Biest 

gekend als het slecht geld maar van waar ben jij afkomstig ? 

Van Anzegem. Ik heb nog 2 zussen. Ik ben de jongste van de 3. Paula is er 89 en 

woont in Wortegem, Cecile 81 en zit in de Meers, ikzelf ben 74 jaar. 

 

Waarom is de Biest zo speciaal voor je ? 

Ik heb altijd graag op de Biest gewoond, de mensen waren open. Ik ben naar hier 

komen wonen om winkel te houden, dat was hetgeen mijn ex-man wou. Ik had 

een winkel van kruidenierswaren en patisserie en hield die open van 1965 en dit 

gedurende 12,5 jaar. Tot het jaar dat Vincent werd geboren. De winkel was 

gelegen naast café de Biest, waar Frits Dalewyn nu woont. De nieuwe wijk en de 

autostrade waren er 

nog niet en de kerk 

was in opbouw. 

Onze winkel heette 

Orna, afkomstig van 

Hoornaert 

kruidenierswaren. 

Onder meer de 

mensen van de 

Meerlaen, van de 

Heirweg (Anzegem) 

kwamen inkopen 

doen bij ons. Toen 

was er op zondag 
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mis om 6.30 uur, 8.30 uur en 9.30 uur.  Ik verkocht alle dagen tussen de 80 en 

120 pateetjes: boules de berlins, rijsttaartjes en broodpudding.  Het was de 

eigenares van bakkerij Devreese, vanwaar ik de patisserie haalde, die me dit had 

aangeraden. Ik kreeg er 25% winst op. De winkel was gesloten van 

zondagmiddag tot maandagmiddag.  Ik heb dan de Biest een tijd verlaten. Sinds 

mijn zoon Vincent hier een 12-tal jaar geleden kwam wonen, vertoef ik om de 

week enkele dagen op de Biest. 

 

Jeanninne, je bent zéér gelovig. Hoe ver gaat dat bij jou ? 

Iedere zondag ga ik naar de mis van de St.-Michielsbeweging op de Biest.  Er 

gaan veel jonge gezinnen. Die mis is zeer ingetogen en treft je diep in het hart. 

Ik ga ook altijd graag zieke en oudere mensen bezoeken.  Ik voel op die manier 

dat ik iets van barmhartigheid doe. 

 

Hoe vaak bid je op een dag ? 

Vanaf ’s morgens doe ik gebeden tot de Heilige Geest, de Heilige Jozef, Moeder 

Maria en het Heilig Hart. Ik doe dit aan de hand van bladen die ik iedere dag één 

uur lees. Ik ben ook bij de biddende moeders; dat gaat over de hele wereld. Nu 

ben ik bij Cecile Lippens en Etienne De Vlaeminck 

geweest in de Processiestraat en dat gaat iedere 

maand door.  In Waregem zijn er veel groepen van 

biddende moeders maar wij lopen daar niet mee te 

koop. Veel mensen geloven nu niet meer, wij bidden 

voor de ongelovige mensen en voor hen die een 

gebed nodig hebben. Ik ga ook iedere maandag naar 

de gebedsgroep bij de Paters Oblaten. Daar zijn we 

met een 60-tal personen.  Eerst is er het rozenhoedje, het sterkste wapen, en 

nadien de mis.  Door deze gebedsavonden nam ik het besluit om naar 

Medjugorje te gaan. 

 

Over Medjugorje – ikzelf was er ook al in 1986, 1987 en 1988 – kan je 

ongetwijfeld ook veel vertellen ! 

Vanaf 2008 ben ik ieder jaar naar Medjugorje geweest.  Eerst is mijn dochter Els 

meegegaan, later ook mijn zus.  Ik ga met de groep van Dokter Claes.  Ze gaan 

3 keer per jaar: met Palmzondag, in de zomer en in september.  Ik ga de laatste 

jaren altijd in september, anders is het nog te warm of te koud.  

Als je naar 

ginder gaat, 

bloei je volledig 

open 
Jeanninne Snoeck 
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Wat is zo speciaal aan Medjugorje ? 

Ge voelt dat de eerste jaren niet maar nadien heb je het gevoel dat je daar open 

bent. Vroeger was ik veel meer gesloten. Ik kreeg die gave, die genade. Als je 

naar ginder gaat, bloei je open. Dat is ginder zodanig groot, ze hebben 

verscheidene biechtstoelen bijgezet. Tijdens de mis zijn er vertalingen en dit voor 

een enorme menigte.  We gaan telkens voor 4 overnachtingen. 

 

Verschijnt de Heilige Maagd nog altijd ? 

Iedere dag om 17.45 uur in het tabernakel.  Vroeger was dit op de berg Podbrdo 

en de Krizevac.  Vicka, Ivan en Marija hebben nog dagelijks verschijningen. De 

andere 3 zieners - welke de 10 geheimen reeds hebben ontvangen - jaarlijkse 

verschijningen. Bij Jakov, de jongste, is dit met Kerstdag. Hij is intussen 45 jaar. 

Jeanninne op berg Krizevac 

 

Als je dan terug in België bent, probeer je dan de boodschap van de Heilige 

Maagd over te dragen ? 

Ik vind: ik mijn mening, een ander zijn mening.  Iemand die wil luisteren vertel ik 

heel mijn verhaal. Als ik moeilijkheden heb praat ik veel tegen O.-L.-Vrouw, dan 

raakt alles opgelost.  Veel mensen vragen ook om te lezen voor hen.  Dan heb je 



mei 2016 11 

het gevoel dat er iets is hierboven.  Ik ben ook 5 keer naar Lourdes geweest en 

ook in Medjugorje is ondertussen veel commerce bijgekomen.  Er zijn doorheen 

de jaren niet enkel veel pelgrims maar ook veel hotels in Medjugorje bijgekomen. 

 

Heb je nog de beklimming gedaan van de Podbrdro en de Krizevac ? 

Ja, de Krizevac is nu makkelijker omdat er een pad naar boven is aangelegd.  We 

kunnen zo eenvoudiger tot het blauw kruis geraken.  Tijdens de oorlog is Mostar, 

daar niet zo ver vandaan, ook gebombardeerd.  In Medjugorje is er niets 

gebeurd.  Medjugorje straalt een enorme rust uit.  Bijvoorbeeld tijdens de mis. 

De mensen zijn daar met weinig tevreden, ik probeer dat ook in België te zeggen. 

Ik verlang telkens om terug te gaan: om O.-L.-Vrouw te bedanken voor de 

problemen en zorgen die zij heeft opgelost het voorbije jaar. 

 

Jezus is verschenen in Medjugorje.  Vicka vertelde me dat bij de verschijning van 

Goede Vrijdag 1982 de H. Maagd gekomen is, samen met Jezus.  Niet, zoals Hij 

gewoonlijk komt met Kerstmis, als Ze, stralend, haar Pasgeborene in de amen 

draagt.  Die dag is Jezus verschenen als volwassene.  Hij beleefde zijn lijden en 

droeg de doornenkroon.  (toegevoegd op vraag van Jeanninne). 

 

 

Nieuws uit de gemeenteraad van 5 april  
tekst: Bart Kindt, gemeenteraadslid 

 

 De gemeenteraad keurde op dinsdag 5 april de erfpacht goed met betrekking 

tot de parking en de groenzone aan het kerkplein.  Dit is eigendom van de 

Kerkfabriek maar wordt voor 50 jaar in erfpacht gegeven aan de stad. 

Dit impliceert dat de stedelijke diensten zullen instaan voor het 

groenonderhoud en voor het onderhoud van de parking. 

Het kerkgebouw zelf blijft volle eigendom en in beheer van de Kerkfabriek. 

 

 Omwille van de te hoge snelheid in de Vredestraat hebben de bewoners 

snelheidsremmende maatregelen gevraagd.   Er wordt voorgesteld om 

asverschuivingen aan te brengen.  De bewoners kregen 1 maand de tijd om 

het plan in te kijken en om hun opmerkingen of suggesties door te geven. 

De maatregelen worden ter kennis gebracht aan de weggebruikers door het 

plaatsen en signaliseren van de geprefabriceerde asverschuivingen. 
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Lidy’s tip: siroop van vlierbloemen voor 

aperitief 
 

Benodigdheden: 40 vlierbloemen plukken in de 

meimaand, 1 ½ kg kristalsuiker, 1 ½ liter water, 5 

citroenen, 100 gr citroenzuur (verkrijgbaar in de 

apotheek) 

Bereiding: pluk 40 vlierbloemen zonder steeltjes, geen 

groene delen aan laten en de bloemen niet wassen.  De 

bloemen in een grote kom leggen (geen inox of aluminium), 1 ½ kg kristalsuiker 

erover gieten, 100 gr citroenzuur toevoegen.  5 citroenen in schijfjes snijden, de 

pitten verwijderen en over de bloemen leggen.  1 ½ liter water over alles gieten 

en de kom afdekken.  De bereiding 3 dagen laten trekken en regelmatig even 

roeren met een houten lepel.  Na 3 dagen alle citroenschijfjes uithalen en even 

afspoelen.  De schijfjes op een schaal leggen en enkele uren laten drogen, dan 

de schijfjes citroen in plastic potjes leggen en invriezen.  Nu alle bloempjes 

uitpersen en de siroop door een neteldoek gieten.  De siroop bewaren in een 

bokaal van fruitsap in de kelder of de siroop invriezen in kleine vormpjes voor 

ijsblokjes, daarna in zakjes steken. 

Gebruik van de siroop voor aperitief of frisdrank: neem een lege fles (van jenever) 

met een draaistop: 1/3 Schweppes, 1/3 siroop en 1/3 jenever 30°.  Laat koelen in 

de frigo, bij gebruik een schijfje bevroren citroen bijvoegen.  Kan ook met gin of 

vodka gemaakt worden.  Voor limonade: 1/3 siroop en 2/3 water. 

Lidy’s tip: pluk de bloemen niet langs de openbare weg, maar op veilige plaatsen. 

 

 
www.taalvoutjes.nl 
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Voetgangersbrug afgesloten bij thuiswedstrijden Essevee 
tekst: Koen Christiaens 

 

De veiligheidsdiensten stellen vast dat Esseveefans bij een thuiswedstrijd meer 

en meer gebruik maken van de voetgangersbrug over de Gaverbeek om vanuit 

de Paardenwijk richting het Regenboogstadion te wandelen. Op vraag van de 

politie en in overleg met de stadsdiensten werd beslist om deze brug bij 

voetbalmatchen af te sluiten. Hiermee wil Zulte Waregem de kruising met 

bezoekende fans vermijden. Aan de afsluiting ter hoogte van het brugje zal ook 

een spandoek hangen met de aangewezen voetgangersroute via de 

Potegemstraat naar de Zuiderlaan. Zulte Waregem vraagt de fans die uit die 

richting komen om deze route te volgen. Het afsluiten van de voetgangersbrug 

over de Gaverbeek wordt geëvalueerd na de Play Offs.  Bij een positieve evaluatie 

zal deze veiligheidsmaatregel volgend voetbalseizoen herhaald worden. 

 

Eerste communicanten op de Biest 
 

 
Eerstecommunicantjes van de Don Boscoschool in voorbereiding op hun feest 

met als thema ‘ik groei naar Jezus toe’  op zondag 8 mei 
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27ste Molenparkfietstocht op zondag 5 juni 
tekst: Johan Korber 

 

Als de zon weer in het land is halen ze in het Molenpark 

hun fiets terug uit de stal. Nadat ze vorig jaar de fietstocht 

hebben moeten afgelasten wegens uitzonderlijk slecht 

weer hebben Joseph en zijn Molenparkcompanen besloten 

om dezelfde kilometers af te malen.  Onder begeleiding van de 

Nieuwenhovespurters volgen we een biljartvlak parcours via Vijve en Ooigem om 

dan in Bavikhove een drank- en plasstop te houden.  In onze startplaats Café de 

Oude Molen, wordt er dan bij aankomst voor elke fietser nog een gratis drankje 

aangeboden.  

Inschrijven kan vanaf 13.30 uur in ons wijkcafé in de Stijn Streuvelsstraat en om 

14.15 uur stipt zal Joseph het startschot geven. 

De kostprijs is nog altijd 2,50 euro per persoon en 6 euro per gezin vanaf 3 

personen.  Alle wijkbewoners mogen gerust hun familie en/of 

vrienden uitnodigen op zondag 5 juni om met ons op pad te gaan. 

Het Molenpark- noch het Nieuwenhovespurtersbestuur zijn verantwoordelijk 

voor gebeurlijke ongevallen, er is wel een volgwagen voorzien bij eventuele 

materiële pech. 
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Sob De Roose 
tekst: Bernard Delange 

 

In ’t Biesteneirke van december 2015 vernam u al dat de 1ste steenlegging 

plaatsvond op 1 mei 1980.  Exact een jaar later werd het gemeentelijk 

ontmoetingscentrum ingewijd.  In deze editie krijgt u het vervolg. 

 

Het dagelijks bestuur welke gedurende een lange periode samen werkte bestond 

uit een homogeen team van doorzetters met voorzitter Paul Kindt, secretaris 

Yvan Vanhoucke, penningmeester Lydie Viaene en technicus-ondervoorzitter 

Jozef Deprez. Ze brachten niet enkel hun eigen meubelen en materiaal mee, maar 

tevens hun kennis en ervaring. Daarnaast waren ook hun gezinsleden 

ingeschakeld om de groei en bloei van het sob in goede banen te leiden. 

  

De gemeentelijke overheid, waarvan Roger Devos als schepen van de Biest toen 

een belangrijke figuur was, stelt de infrastructuur ter beschikking en zorgt voor 

de nutsvoorzieningen. Het inrichten van het gebouw en de aankoop van 

materialen zijn voor rekening van de feitelijke vereniging. Enkele belangrijke 

realisaties in de loop van de eerste 15 jaar zijn het plaatsen en inrichten van twee 

keukens en bars met alles erop en eraan. 

Er is materiaal genoeg om 250 mensen bijeen te brengen voor ondermeer grote 

feesten. 

 

Het bestuur van het sob richtte vòòr de eeuwwisseling al een nieuwjaarsreceptie 

in voor alle Biestenaars.  Naar aanleiding van de stadstitel, werd deze traditie 

door het stadsbestuur overgenomen in alle ontmoetingscentra in Waregem.  

Tevens wordt op dezelfde dag in De Roose een bekende en verdienstelijke 

vrijwilliger in de bloemen gezet. 

 

 

 

 

  



16 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke mei: 0474 92 65 68 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 3 mei (SOB De Roose) - kaarting op maandag 9 mei 

(SOB De Roose) en dinsdag 24 mei (OC Nieuwenhove) 

 dinsdag 17 mei: meibedevaart  (zie blz. 6) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaarting op woensdagen 11 en 25 mei (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 

 zondag 1 mei: ontbijtwandeling 

 vanaf 1 juni: 2de Foto speurneuze wandeltocht (zie blz. 3) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten juninummer binnen vóór 19 mei – algemene vergadering op 

donderdag 26 mei om 19 uur in sob De Roose 

 

 

 
   Deerlijkseweg 25/2   

   8790 Waregem Lingerie 

 0474/72 09 04 Corsetterie 

 www.annasalfabet.be Shapewear 

 info@annasalfabet.be Badmode 

 di 9u30 – 12u / 13u30 – 18u Nachtkledij 

 wo 13u30 – 18 u Prothese 

 vr 16u - 18u30 Zomerkleedjes 

 za 9u30 – 12u / 13u30 -18 u 


