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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

November.  De internetencyclopedie Wikipedia vertelt ons heel wat interessante 

weetjes.   

Dat november de 11de maand in de Gregoriaanse kalender is en 30 dagen telt, 

dat leerde je al in het basisonderwijs.  Maar wist je dat de naam komt van het 

Latijnse novem wat staat voor negen ?  November was oorspronkelijk de 9de 

maand van het jaar, omdat tot 153 vóór Christus het Romeinse kalenderjaar in 

maart begon. 

 

November wordt ook de slacht- en nevelmaand genoemd. Schorpioen en 

Boogschutter zijn de sterrenbeelden in deze maand.   

Ziezo, nu kun je uitpakken bij je vrienden als de gesprekken op café niet meer 

over de excentrieke Donald Trump, de wispelturige regering of de bloedige oorlog 

tegen IS gaan. 

 

Dit Biesteneirke staat terug bol met interessante artikels.  Onze reporters gingen 

terug op pad en spraken boeiende personen: Filip Balcaen is hevig supporter van 

FC Barcelona (blz. 4).  Hevige supporters zul je ook terugvinden op zondag 4 

december, want dan vindt de 12de Kerstloop plaats (blz. 12).  Ook een aantal 

goede doelen komen aan bod: met de Winter-Etappe willen de organisatoren 

5 000 euro inzamelen voor Kom op tegen Kanker (blz. 11). De Sunday Bikers 

hebben een succesvolle barbecue achter de rug met een mooie cheque als 

resultaat (blz. 15).   

Tot slot vragen we de mening aan een aantal Biestenaars omtrent het nieuwe 

parkeerplan (blz. 6) en is er nieuws van het SOB en de St-Michielsbeweging. 

 

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 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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 Wist je dat… 
 

… de familie De Temmerman op 9 oktober een thuiswedstrijd 

(autocross) afwerkte in Waregem en Illitsch 3 keer als overwinnaar over de streep 

kwam ? 

… redactielid Marianne in oktober haar verjaardag vierde op dezelfde dag als 

Esseveecoach Francky Dury ?  Alsook de vrouw van Koen op dezelfde dag als 

speler Christophe Lepoint 

… de buren uit de Paardenwijk terug aan het feesten slaan ?  Het burenfeest gaat 

door op zaterdag 19 november in het Sportkafee van het Jeugdcentrum 

… de 15-jarige dochter van redactielid Carine, Marie Vanhoutte, tijdens de 

opening van de nieuwe bibliotheek in de kinderhoek een stukje toneel speelde ? 

… de zussen Roos, Paula en Rita Waelkens in het 3de weekend van oktober hun 

passie voor kunst tentoon stelden tijdens Buren bij Kunstenaars in Izegem ? 

 

De broers Abram en Michiel Stockman zetten in 2017 een stap hogerop naar het 

continentale team Superano Ham- Isorex – Tarteletto. Het team zal met hen 

wedstrijden van de Continentale kalender afwerken en beide beloften uitspelen 

in de interclubs. Ook zullen ze af en toe kunnen proeven van de Belgische 

klassiekers. 

 

Allerheiligen: gedachtenis aan alle overledenen 
 

Overledenen sinds Allerheiligen 2015 waarvan de uitvaart 

of nadienst plaats had op de St.-Jozefsparochie (Biest) – 

afgesloten op 23 oktober 2016 

 

 

Andre Verschelde (82 jaar) 

Anna Beyens (90 jaar) 

Maria Manhaeghe (77 jaar) 

Louis T’jollyn (90 jaar) 

Lieven Avet (67 jaar) 

Jerome Vandenbroucke (91 jaar)  

Ivan Braecke (76 jaar) 

Denise Meisman (85 jaar)          

 

Er is een Allerzielenmis op zondag 6 november om 10.30 uur 
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Filip Balcaen is supporter van FC Barcelona in hart en nieren 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Wie geregeld op de Biest vertoeft, zal de opmerkelijke auto van Filip 

Balcaen zeker al opgemerkt hebben.  De Boeversstraat kleurt sinds een 2-

tal maanden iets blauwer en roder.  Tijd voor een gesprek. 

 

“Ik kocht de auto, een Opel Ascona van 1984, een 2-tal jaren geleden. Op de 

teller stonden amper kilometers, de vorige eigenaar was een oude man die 

nauwelijks de baan op kwam.  Gezien ik al jarenlang supporter ben van FC 

Barcelona (Filip heeft nog in Spanje gewoond, RV), had ik de idee opgevat om er 

een heuse Barça-auto van te maken.  De officiële 

kleuren blauw en rood met een vleugje 

Catalaans geel sieren mijn auto. 

Die stickers heb ik er nagenoeg onmiddellijk na 

de aankoop op bevestigd.  Vorig jaar heb ik de 

auto verlaagd en er andere velgen op geplaatst 

en sinds kort zijn ook de zetels getooid in de 

FCB-kleuren.  

Het spreekt voor zich dat ik heel wat reacties 

krijg op mijn opvallende wagen.  Niet alleen op 

straat spreken mensen mij spontaan aan, ik kwam ook al geregeld in de 

(regionale) pers.   

Mijn droom is om met de auto naar het noorden van Spanje te rijden.  In 2019 

bestaat FC Barcelona 120 jaar; een truck- en/of autorun naar ginder zou voor mij 

het summum zijn.  Ik probeer alvast om de officiële supportersclubs hiervoor 

warm te maken. 

Trouwens, ik ben ook lid van 1 van de 3 officiële 

supportersclubs in Vlaanderen.  De Knokse club Penya 

Barcelonista telt maar liefst 400 leden. Niet iedereen 

kan zomaar een fanclub oprichten hoor. Je moet aan 

heel wat voorwaarden voldoen, zo moet je jaarlijks 

een goed doel steunen.  FC Barcelona houdt heus 

een oogje in het zeil, zo worden de lidkaarten in 

Spanje gedrukt en naar hier verzonden. 

Waarom ik graag voor Barça supporter en pakweg niet 

OHL of Sparta Wortegem ?  Ik kijk nu eenmaal graag naar een wereldploeg met 

“Ik straal FC Barça 

uit… zelfs mijn slips 

zijn rood-blauw 

gekleurd.” 

Filip Balcaen 
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grote faam.  Een 3-tal keer per jaar ga ik naar Spanje om mijn favoriete spelers 

aan het werk te zien: 2x ga ik naar Camp Nou zelf, 1x pik ik een uitmatch mee.  

Meestal ga ik met de Penya Barcelonista mee, maar af en toe gaan mijn vrouw 

en ik op eigen houtje naar de hoofdstad van Catalonië.  We maken er dan een 

weekendje van, want in deze boeiende stad valt – naast het voetbal – heel wat te 

beleven. 

Het verbaast je waarschijnlijk niet dat mijn passie voor Barça zou beperkt blijven 

tot mijn auto.  Neen hoor, ik straal FCB uit: mijn portefeuille, handdoeken, rugzak, 

mokken, polo’s, kettinkje, asbak,… zelfs mijn slips zijn rood-blauw gekleurd.  Deze 

voor mij waardevolle spullen worden meestal ter plaatse gekocht.  Een enkele 

keer wordt ook via de supportersclub aangekocht.   

En de passie gaat over van vader op zoon.  Jeroen is ook gepakt door de microbe 

en helpt me bij alles.  Zo gaat hij vaak naar autoshows, waar we uiteraard op heel 

wat bijval kunnen rekenen.” 

 

Wie de opvallende auto van Filip eens wil bekijken, moet halverwege de 

Boeversstraat zijn.   
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Hoe kijken Biestenaars naar het nieuwe parkeerbeleid ? 
teksten: Koen Christiaens, Rik Verhaeghe en Marianne Verstaen 

 

Sinds maandag 3 oktober is een nieuw en drastisch parkeerplan in het centrum 

van Waregem van kracht.  Nagenoeg alle straten binnen de ring worden 

betalend.  Hoe kijken een aantal Biestenaars tegenover deze verandering ? 

 

Lode De Tollenaere (Boeversstraat)  

Ik werk in Brussel en neem dagelijks de trein.  Ik stond 

vroeger altijd gratis langs de spoorweg (kant frituur of 

kant Colruyt).  Nu zal ik dus een maandabonnement 

moeten nemen op de spoorwegparking (die ook betalend 

werd vanaf 3 oktober, RV).  

Een alternatief is er niet voor mij : ofwel me laten voeren en 

afhalen, maar dat is onhoudbaar.  Met de fiets gaan met soms een zware 

boekentas en een kostuum is niet evident als het regent.  En te voet gaan neemt 

me te veel tijd. 

Daarnaast hekel ik de halfslachtige houding van de stad.  Ze sturen een brief naar 

de NMBS uit protest, maar voeren zelf betaalparkeren in langs de ring (ter hoogte 

van de Colruyt). 

 

Sophie Steelandt en Dries Coucke (Kleithoekstraat) 

Sophie: het maakt mij weinig uit. Ik vind het nieuwe 

parkeerbeleid verbeterd.  Akkoord, het is wel duurder 

maar ik heb meteen de app hiervoor geïnstalleerd. Zo 

kwam ik te weten dat ik per minuut betaal en niet voor 

een langere periode. Handig als je bijvoorbeeld maar 15 

minuutjes weg bent.  Toen ik een eerste keer parkeerde in het 

centrum heb ik thuis 20 euro opgeladen op mijn app. Na drie beurten is er 

nauwelijks geld afgegaan. Ik gebruik dat systeem altijd en vind dat ook zeer 

goed. Het verschil is dat je in andere steden nog met een sms moet werken, in 

Waregem niet. De parkeerautomaat zit ook goed in mekaar. Ik ben alvast een 

tevreden klant ! 

 

Dries: ik wist zelfs niet af van dat parkeerbeleid. Ik rij quasi altijd met de fiets. Ik 

haat het om in de auto te zitten. Zeer uitzonderlijk rij ik eens met de auto.  Ik 

probeer de wagen door mijn fiets te vervangen.  Sinds kort heb ik ook een high 
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speed fiets (speed pedelec) die snelheden haalt tot 45 km/uur. Dat is begin 

oktober in het nieuws geweest want een helm, nummerplaat en verzekering zijn 

verplicht.  Eén van de vorige zondagen deden wij een daguitstap naar Roeselare. 

Ik ben vertrokken met de fiets, Sophie met de auto en we hebben samen 

gepicknickt. Toen ik terugkwam op de Biest had ik 105 km gereden. Men 

probeert het wandelen en fietsen te promoten in Waregem. Er zijn altijd zaken 

voor verbetering vatbaar: zo vind ik bijvoorbeeld jammer - als je wandelt - dat 

de brug aan het voetbalstadion is afgesloten (de stadionbrug is intussen terug 

opengesteld voor het publiek, RV).  

 

Martin Missiaen (Zadelstraat)  

Persoonlijk vind ik het nieuwe parkeerbeleid niet goed. 

Ik doe vrijwilligerswerk als chauffeur voor minder mobiele 

personen.  Regelmatig moet ik mensen in het centrum 

ophalen en thuisbrengen.  Ik parkeer mijn wagen, stap uit 

en haal de mensen af.  Ondertussen kan de parkeerwachter 

passeren dus ben ik verplicht om een ticket te nemen.  Deze 

mensen hebben weliswaar een parkeerkaart maar deze kan ik pas gebruiken eens 

ze in de auto zitten.  Hetzelfde bij het terugbrengen. Ze nemen hun kaart mee 

naar huis en ondertussen begeleid ik hen tot in hun appartement  of huis.  Een 

gratis kaart zou welkom zijn ! 

Ook heb ik al veel reacties gehoord van mensen die niet meer naar het centrum 

komen om bijvoorbeeld een koffie te drinken. Ze gaan nu naar Zulte waar het 

parkeren gratis is.  Ook voor de zelfstandigen in het centrum zal dit een nadeel 

zijn.  Waregem centrum zal leeglopen. 

Tenslotte wil ik er op wijzen dat niet iedereen met de fiets tot in het centrum kan 

komen of de wandelafstand van de gratis parkings aan het Jeugdcentrum en de 

Expo kan overbruggen. 
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Winter-Etappe op 19 november  
tekst: Christa Van Den Driessche  

 

Misschien heeft u al gehoord van de 1000 km 

tegen kanker, een initiatief van de stichting 

Kom Op Tegen Kanker ?  Tijdens het Hemelvaartweekend op 25-28 mei 2017 

fietsen duizenden sympathisanten 1000 km tegen kanker. 

 

Als wij, de familie Vandeputte, hieraan denken dan gaan onze gedachten meteen 

naar ons papa, Eddy Vandeputte.  Op 24 november 2015 heeft ons papa de strijd 

tegen pancreaskanker moeten opgeven.  Wij herinneren hem als een persoon 

vol strijdlust en vechtkracht, hij wilde niet opgeven maar het lot besliste hier 

anders over.  Mocht hij zelf nog kunnen fietsen dan zou hij zeker de 1000 km 

mee fietsen want één van zijn passies was op zondag gaan fietsen met zijn club 

De Nieuwenhovespurters.  

 

Om dit beeld van hem in ere te houden, hebben wij besloten deel te nemen aan 

de 1000 km tegen kanker.  Ons papa kunnen we helaas niet meer helpen maar 

wij geven de strijd tegen kanker niet op en willen graag ons steentje bijdragen. 

Om te kunnen starten moet elk team 5000 euro inzamelen, zo wordt onderzoek 

naar kanker gesteund. 5000 euro inzamelen kunnen wij natuurlijk niet alleen dus 

moeten we iets op poten zetten dat ons daarbij kan helpen.   

 

Wij nodigen jullie daarom van  harte uit op zaterdag 19 november op ons 

eetfestijn ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.  Dit zal doorgaan in het SOG  

Gaverke, Zeswegenstraat 120 te Waregem.  Vanaf 18.00 uur kan je genieten van 

een aperitief om daarna aan te schuiven voor de maaltijd.  Op het menu serveren 

we varkenswangetjes (of een vegetarische burger) met groenten en frietjes aan 

de prijs van 16 euro (volwassenen) of 8 euro (kinderen tot 12 jaar).  Er is tevens 

een winterbar voorzien met jenever en Hasseltse koffie….. 

 

Eetkaarten  (alsook steunkaarten 5 en 10 euro) zijn te verkrijgen bij Joseph & 

Linda Himpe / Van Den Driessche, Vlasbloemstraat 1 in Waregem of via 

winteretappe@gmail.be. 

 

Info op www.winter-etappe.wixsite.com/winter-etappe, 

www.1000km.be/team/ready-eddy en Facebook. 



12 ’t Biesteneirke 

12de Kerstloop  
Tekst: Koen Christiaens – foto’s: www.kerstloop-waregem.be 

 

Tot grote opluchting van organisator Vincent Baert gaat de 12e Kerstloop –  op 

4 december –  dit keer niet door tijdens hetzelfde weekend als de Beatrun. Vorig 

jaar was dit wel zo en dit bleek voor de actieve en geïnteresseerde loper een 

beetje van het goede te veel.  

 

Vincent, dat moet toch een opsteker zijn voor de Kerstloop. Wellicht was jij 

vragende partij hiervoor ? 

Niet enkel ik.  De week na de vorige Kerstloop zat ik samen met Stefan 

Allemeersch van de Beatrun.  We hebben dat goed aan boord gelegd, ook in 

samenspraak met de burgemeester. Het schepencollege had wellicht ook vragen 

gekregen van buitenstaanders.  Ik ben nog altijd tevreden met 500 deelnemers 

maar dit keer geldt de 

intussen 12de Kerstloop 

als de ideale 

voorbereiding voor de 

Beatrun van 1 week later 

én de Kerstcorrida in 

Deerlijk en de 

Sylvesterrun in 

Wielsbeke.  Ik weet ook, ik 

kan niet opboksen tegen 

de sponsorpakketten van bijvoorbeeld een Beatrun. Verleden jaar had ik iets 

minder lopers. Bepaalden hadden nog zware benen van de dag ervoor of 

maakten nog de fuif mee. Vele lopers kwamen toen ook supporteren in plaats 

van aan de start te komen. Voor de Beatrun kan je al een tijdje niet meer 

inschrijven wegens overbezetting, dat kan voor mij ook een voordeel zijn.  

 

De Kerstloop op de Biest is een traditie geworden. Ik zie telkens flink wat 

starters van de loopclub van Hamme ? 

Ik krijg veel steun van de Joggingclub van Waregem, de groep Leren lopen onder 

leiding van Lucien Taelman, Eddy Anckaert van de loopclub van Grijsloke en 

inderdaad van de loopclub uit Hamme. Ik denk trouwens te mogen stellen dat 

deelnemen aan de Kerstloop niet zo duur uitvalt: wie op voorhand inschrijft krijgt 
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trouwens ook een prijs vooraf en achteraf een flesje water, ik ken andere 

organisaties waar men met minder moet tevreden zijn. 

 

Om een organisatie als deze op poten te zetten heb je vooral sponsors nodig 

maar ook medewerkers. Over hoeveel bestuursleden beschik je en hoeveel 

medewerkers de dag zelf ? 

We zijn met 5 bestuursleden. Eddy Depraetere 

verzorgt de website en is onze computerman. Ik heb 

ook veel steun aan Donald Levrau.  Met Donald kan 

ik goed samenwerken, een man van zijn woord.  Hij 

zit het 3de jaar in het bestuur. De dag zelf doe ik 

verder beroep op 12 seingevers, een 8 à 9 mensen 

aan de inschrijvingstafel en dan nog een 5-tal mensen aan de aankomst om de 

tijd op te meten. Dit maakt toch een 30-tal mensen die maken dat deze 

organisatie goed kan verlopen. 

 

Welke lopers verwacht je die de hoofdnummers, namelijk de 4,3 en de 9,7 

km, naar hun hand zetten ? 

Voor de 4,3 km thuisloper Hans Omey. Ik hoop dat bij de vrouwen Ann 

Parmentier terug op volle kracht zal zijn. In deze reeks zijn er ook enkele 

kandidaten uit Hamme voor de zege. Voor de 9,7 km verwacht ik Cedric 

Vandeputte en Sander Verminck.   Mogelijks komt de winnaar van vorig jaar Dries 

Depoortere uit Roeselare ook weer aan de start.  Bij de vrouwen heb ik ook altijd 

een sterk deelnemersveld: ik denk aan Charline Vanneste, Lies Deruddere, 

Gwendolyne Dedeyne, Veronique Coene,… Dat zijn toppers hoor.  Misschien ook 

Ilse Geldhof, die 2 keer op rij won; een vrouw die enorm leeft voor haar sport.  Ik 

hoop trouwens meer Waregemse competitielopers aan de start te krijgen, 

vandaar ook het 3de open Kampioenschap van Waregem. 

 

Technische info 12de Kerstloop : 

• inschrijving en prijsuitreiking: SOB De Roose 

• start en aankomst ter hoogte van parking aan de kerk Biest 

• jeugdlopen over 250 m (13.30 uur), 500 m (13.40 uur), 1000 m: 2 reeksen 

volgens geboortejaar (om 13.50 en 14 uur) 

• ereprijs Patrick Willems over 4,3 km om 14.30 uur =  aanloop + 1 ronde 

• D&S-run over 9,7 km om 15.30 uur = 3 ronden. 

• online inschrijvingen en alle info op www.kerstloop-waregem.be   



14 ’t Biesteneirke 

Sint-Michielsbeweging Waregem presenteert: 
 

voor de financiering van een nieuwe vleugelpiano een 

VLEUGELCONCERT 
zaterdag 19 november – 20 uur 

Sint-Jozefkerk Waregem 

 

voorprogramma 

Jan Christiaens (piano) 

Petra Decock (viool) 

Ruth Christiaens (viool) 

Anna Christiaens (viool) 

Eliane Vandamme (fluit) 

Nathan Vandamme (klarinet) 

Sem Raes (klarinet) 

hoofdprogramma 

Jan Christiaens (piano) 

Leen Vandekerckhove (viool) 

 

 

kaarten 

vvk € 15 – add € 18 

-12 jaar € 5 – gezin € 35 

 

info: 0497 60 23 77 – vleugelconcert@gmail.com 

 

Om de aanschaf te helpen dragen worden de onderdelen van de nieuwe piano 

(vleugel, poten, toetsen) verkocht.  Een zwarte toets kan iedereen sponsoren voor 

50 euro, een witte kost 25 euro.  Dit kan door storting van het bedrag op rekening 

BE12 3630 4766 1392 op naam van vzw Sint-Michiel-Waregem en met 

vermelding sponsoring vleugelpiano. 

 

 

Wist je dat… 
 

… de Waregemse Waterpoloclub sinds dit seizoen over een eigen 

recreantenploeg beschikt en Marc Vercaemst daar deel van uitmaakt ? 

… Boeregem ook echt bestaat ?  Maar daarvoor moet je niet naar de kanten van 

Zingem, zoals in het vorig Biesteneirke vermeld.  In onze buurgemeente 

Wortegem heb je ook Boeregem en zelfs een Boeregemstraat (met dank aan een 

aandachtige lezer) 
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Een succesvolle derde BBQ van de Sunday Bikers 
tekst en foto: Clutch 

 
Drie jaar geleden hielden de 

Sunday Bikers hun eerste BBQ 

met 70 aanwezigen, we vonden 

dit een groot succes en besloten 

om op de tweede BBQ een 

tombola te organiseren voor een 

goed doel.  Dat was op dat 

moment een jong muco 

patiëntje die dolgraag eens naar 

Londen wou gaan om daar ter 

plaatse de Harry Potter 

Experience te ondergaan.  

Dankzij de vrijwillige inzet van 

verschillende Sunday Bikers en 

de echtgenotes van de Bikers 

hebben we toen 240 mensen 

kunnen ontvangen. Met onze tombola hebben we een totaalbedrag van 1 250 

euro kunnen schenken om het jonge muco patiëntje dichter bij haar droom te 

brengen. 

Op onze 3de jaarlijkse BBQ op 24 september hebben we een nieuw record 

gevestigd: 348 aanwezigen.  Wederom hadden we hier een tombola aan 

gekoppeld en ook dit jaar hebben we een opbrengst gehad van 1 250 euro die 

integraal werd geschonken aan een goed doel, met name aanschaf en 

onderhoud van materiaal voor een rolstoelbasketploeg.  Het succes van onze 

tombola komt dankzij honderden kleine prijzen en enkele hoofdprijzen met als 

topper - reeds twee jaar na elkaar - een superhoofdprijs geschonken door 

rijwielen Rudy uit Beveren-Leie.  Zoals je zal kunnen raden was dit 2 keer een 

prachtige fiets die we geschonken kregen waarvoor nogmaals hartelijk dank. 

Volgend jaar op onze 4de BBQ die plaatsvindt op 23 september zijn we van plan 

om al onze records te breken.  We dromen al luidop van 420 mensen die van een 

heerlijk BBQ-buffet komen genieten en een nog grotere opbrengst van onze 

tombola.  Deze zal volgend jaar integraal geschonken worden aan een jong 

superlief meisje van de Biest dat dringend een nieuwe rolstoelfiets nodig heeft. 



16 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke november: Franck Moerman – 0474 92 65 68 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 dinsdag 8 november: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 14 november: kaarting (SOB De Roose) 

 dinsdag 22 november: kaarting (OC Nieuwenhove)  

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdagen 9 en 23 november: kaarting (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 

 vrijdag 11 november: wandeling 

 woensdag 16 november: koken voor mannen 

 

Sint-Michielsbeweging Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 zondag 27 november van 9.45 tot 10.30 uur in de kerk: adventskransen maken 

met de kinderen (voor iedereen, materiaal voorhanden) 

 zondag 27 november om 11.30 uur in de kerk: de sint komt 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 24 november: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten decembernummer binnen vóór 17 november, bij voorkeur via e-mail 

 

 


