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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

“’t Is gebeurd !”, zou Eric Van Looy gezegd hebben.  Op vrijdag 20 januari 2017 

om 12 uur plaatselijke tijd was het zover: Donald J. Trump legde de eed af als 

45ste president van de Verenigde Staten van Amerika.  Of dit nu voor 150 000 of 

1 500 000 aanwezigen was, laat ik in het midden.  Toch wel bizar dat het begon 

te regenen net nadat den Donald zijn laatste woorden (van de inauguratie 

welteverstaan) “So help me God” uitsprak.  Precies of de hemel er geen goed oog 

in zag.  De toekomst zal het wel uitwijzen.  1 ding staat vast: altijd ambiance als 

Trump in de buurt is. 

 

Dit Biesteneirke is terug een allegaartje van artikels.  Voor ieder wat wils: de 

redactieleden gingen terug op stap in de wijk Biest en klopten aan bij Aaron 

Vandersteene, een – letterlijk – grote jongeman.  Ook Bart Kindt wilde meer 

vertellen over cvo MIRAS, het gefusioneerde volwassenenonderwijs. 

 

Daarnaast is er ook ruimte voor de verenigingen op de Biest en gooien we er nog 

wat sportnieuws en wist-je-datjes tussen.  Foto’s van de nieuwjaarsreceptie in het 

sob De Roose vind je op de middenpagina.  Heel wat lezers gaan met een leuke 

prijs aan de haal n.a.v. de internetwedstrijd die georganiseerd werd bij de 

lancering van de nieuwe website. 

 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 

 
 

 

 

Colofon 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 040 exemplaren voor en door de 

bewoners van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden meer dan 280 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… 

 
… er een eetfestijn doorgaat ten voordele van wielrenner junior 

Mathisse Grootaert ?  Dit op zaterdag 11 februari vanaf 19 uur in zaal ter Wilgen, 

Poelstraat 70 in Deinze.  Keuze uit ribbetjes à volonté of halve kip met frietjes 

met gratis aperitief.  Meer info bij Ilse 0472 88 18 17.  Mathisse werd in december 

trouwens nog Belgisch Kampioen op de piste tijdens de individuele 

achtervolging over 3 km 

… Julie Stockman 2de werd op de 500 m op de piste en zo een zilveren BK-

medaille in de wacht sleepte ?  

… Hobby Time Lerouge, een onverwachte ontmoeting tussen kunst en hobby, 

tentoonstelt samen met de drie zussen Waelkens ?  Rita met schilderwerken, 

Paula met papier maché en Rosa met ceramiek en porselein.  Deze 

tentoonstelling is van woensdag 22 tot en met dinsdag 28 februari te bezichtigen 

in het koetshuis van Hof Casier.  Iedereen is er van harte welkom.  Gratis toegang 

 

 

Intergemeentelijke recyclageparken 
tekst: gemeenteraadslid Bart Kindt 

 

De inwoners van Deerlijk, Waregem en Wielsbeke kunnen sinds 2 januari terecht 

op elkaars recyclageparken. Deze stad en gemeenten bieden hiermee heel wat 

voordelen aan hun inwoners: Zo kies je voor het meest nabije park, en volgens 

de openingsuren die jou passen. Je kan op meer tijdstippen op een recyclagepark 

terecht en de uniforme aanvoermodaliteiten over de gemeentegrenzen heen, 

zorgen voor meer duidelijkheid.  Imog zorgt voor het beheer en de werking van 

die recyclageparken met inbegrip van intergemeentelijke recyclageparkwachters. 

 

Hoe werkt het? 

Heb je enkel niet-betalende fracties mee, dan kan je zonder aanmelden je afval 

lossen. Bij het betalend deel, rij je op de weegbrug tot aan de slagboom van het 

betalend gedeelte en steek je elektronische identiteitskaart in de onthaalzuil. De 

controle werkt via het postnummer. Neem dus steeds je eID mee!  Het systeem 

bezorgt je een kartonnen ticketje waarmee je binnen kan. 

 

Meer info: www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken  
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Biestenaar Aaron Vandersteene is 17 jaar en 203 cm groot 
tekst en foto’s: Marianne Verstaen 

 

Op bezoek bij Aaron werd ik gezellig en warm ontvangen. Het haardvuur 

brandde en ik kreeg een lekker wijntje aangeboden. 

 

Aaron en zijn tweelingzus Amber zijn op 19 mei 1999 geboren.  Bij de geboorte 

wogen ze elk 1,5 kg en waren ze 40 cm groot of zeg ik beter klein ?  Ze zijn 2 

maanden te vroeg geboren en moesten nog 1 maand in de couveuse in het 

ziekenhuis verblijven.  Maar dit belette hen niet om tot mooie, grote tieners op 

te groeien.  Zijn ouders en zijn zus zijn ook groot maar hij is toch al 18 cm groter 

dan zijn pa en zus. 

Reeds in het eerste leerjaar was Aaron bij 

de grootste van zijn klas. Bij zijn Plechtige 

Communie stak hij al een hoofd boven de 

andere communicanten uit. 

Nu meet hij al 2,03 meter en zal volgens de 

berekening van zijn huisarts nog 2 cm 

groeien.  Hij heeft geen groeiremmers 

genomen en is tevreden met zijn lengte. 

Zijn groeispurt was voornamelijk in het 2de 

en 3de middelbaar. Hierdoor kreeg hij last 

van zijn rug en knieën.  Om dit te verhelpen 

volgde hij kinesitherapie.  De pijn in zijn 

knieën is weg maar hij heeft nog altijd last 

van zijn rug.  Dit komt ook doordat stoelen 

en tafels niet hoog genoeg zijn voor hem. 

In school ligt hij op zijn stoel zodat zijn 

benen toch onder zijn schoolbank steken.  Na 8 uren in een verkeerde houding 

zitten of liggen is het normaal dat hij met rugpijn thuiskomt. 

Een nadeel van zijn lengte is dat hij goed moet opletten om zijn hoofd niet te 

stoten.  Kledij kiezen en vinden is ook niet zo evident, broeken en pulls zijn 

meestal te kort.  Gelukkig zijn er nu webshops waar hij wel gepaste kledij kan 

bestellen. Zijn schoenmaat is 50. Ik moet je dus niet vertellen dat mooie, 

comfortabele schoenen vinden niet zo gemakkelijk is.  Het internet biedt hier ook 

de oplossing, soms kan hij in een sportwinkel ook wel een paar op de kop tikken. 
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Maar zijn lengte levert ook voordelen op: zo kan hij overal gemakkelijk aan en 

kan hij alles en iedereen zien, niemand die hem in de weg staat bij een optreden 

bijvoorbeeld.  Wel wordt hij ook altijd gezien…dit kan soms vervelend of zelfs 

een nadeel zijn ! 

Zijn lengte is bij de beoefening van zijn hobby, namelijk basketbal een voordeel. 

Dit doet hij al van jongs af. Eerst speelde hij gedurende 8 jaar bij een club in 

Waregem.  Wegens te veel kniepijn heeft hij noodgedwongen een rustpauze van 

1,5 jaar ingelast.  Nu speelt hij weer in competitieverband in Oostrozebeke waar 

hij 3 trainingen per week heeft.  Hij speelt bij de U18/ U21 maar door zijn gestalte 

mag hij reeds met de eerste ploeg meetrainen. Waarschijnlijk zal hij binnen 

enkele maanden bij de 1ste ploeg wedstrijden meespelen.  

 

Kom je op De Biest  een jongeman van meer dan 2 meter tegen, veel kans dat 

dit Aaron is ! 

 

 

Gelezen in het Wekelijks Nieuws van vrijdag 13 

januari 
 

 

 

Wist je dat… 
 

… Femke Bossaert op 3 januari op MNM bij Tom Decock live op de 

radio kwam en wat reclame maakte voor de Biest ? 

… er geregeld wist-je-datjes verschijnen op de website van ’t Biesteneirke ?  
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Samana: samen sterk  
tekst en foto’s: Claudine Terras 

 

Sinds september 2016 heet Ziekenzorg CM Samana. 

Samana is een samentrekking van Samen en Mana, waarbij mana kracht 

betekent.  De kracht van mensen samen. 

Bij Samana brengen zieke, gezonde en zorgbehoevende mensen extra kwaliteit 

in elkaars leven.  Samen en solidair zorgen we voor mekaar, al meer dan 65 jaar. 

Dus voortaan heet Ziekenzorg Waregem Biest – Nieuwenhove SAMANA 

Waregem Biest – Nieuwenhove. 

Je kan bij ons terecht voor tal van activiteiten: kaartingen (tweemaal per maand), 

hobby, infonamiddagen, feestjes, uitstappen, bedevaart… 

Heb je ook zin om naar onze activiteiten te komen, geef een seintje aan Annie 

Vanbruwaene 0473 52 57 19 of annie.vanbruwaene@telenet.be. 

Op de achterzijde van ’t Biesteneirke vind je steeds de activiteiten vermeld. 

 

Enkele sfeerbeelden van de dag van de chronisch zieke mensen en het kerstfeestje 
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’t Biesteneirke internetwedstrijd 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

De redactie organiseerde een internetwedstrijd, waaraan je kon deelnemen tot 

zaterdag 21 januari. 66 surfers vulden het wedstrijdformulier in.  2/3 ervan had 

alle antwoorden juist.   

 

De juiste antwoorden op de vragen waren: 

 onlangs werd een nieuwe, kleine verkaveling 

gerealiseerd op de Biest. Hoe heet deze verkaveling ? 

Mannekenskouter 

 wanneer verscheen het eerste nummer van 't 

Biesteneirke ? januari 1995 

 hoeveel deelnemers waren er op de 12de Kerstloop op 

zondag 4 december 2016 ? 517 deelnemers 

 

De onschuldige kinderhand lootte deze winnaars uit de trommel: 

 5 wandklokken, aangeboden door bvba Dekoratief  

- Frederiek Demaeght  

- Bart T'Kindt  

- Noël Baele  

- Cindy Verbrugghe  

- Patrick De Rock 

 10 flessen blond bier Arthur's Legacy Belle Hélène 75 cl, aangeboden 

door Drankcenter Schotte 

- Andrea Aper  

- Robin Braeckevelt  

- Andy Vroman  

- Paul Van Assche  

- Katleen Deleu  

- Kurt Claerhout  

- Stefanie Ketels  

- Dirk Verlooy  

- Wim Borret  

- Julie Tieberghien 

 4 damestassen en 2 paar handschoenen, aangeboden door Samsonite  

- Stijn Verbauwhede (tas) 

- Filip Balcaen (tas) 

- Ingrid Vanheede (tas) 

- Marije Bakker (tas) 

- Magda Bogaert (handschoenen) 

- Petra Verhulst (handschoenen)

 3 maal 2 flessen Le Cavelier-Roi (rode wijn), aangeboden door Colruyt 

- Trui Bonte 

- Thierry De Gloire 

- Rosa Van Assche 

 

Alle prijswinnaars werden intussen persoonlijk verwittigd ! 
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Essevee naar de Bekerfinale ? 
Tekst: Koen Christiaens - foto: Willy Godefroid 

 

Na de heenwedstrijd in de halve finale tegen Eupen van 18 januari (1-0, doelpunt 

Sander Coopman) stijgt de kans dat SV Zulte Waregem een 3de bekerfinale in zijn 

nog jonge bestaan speelt. In 2006 won Essevee de Cup na 2-1 winst tegen 

Moeskroen, in 2014 was er 1-0 verlies tegen Lokeren. 18 maart staat dan ook bij 

de vele Esseveefans met rood aangekruist want dan wordt de Bekerfinale (de 

Croky Cup) in Brussel gespeeld tegen KRC Genk of Oostende.  Op 1 februari 

alvast uitsluitsel want dan is er de terugwedstrijd in Eupen. Waarom spreken de 

statistieken in het voordeel van Essevee ?  Essevee scoort bijna in iedere match, 

als dit aan de Kehrweg gebeurt zien we de Panda’s geen drie keer scoren tegen 

de stabiele West-Vlaamse defensie, Eupen kon nog maar één keer dit seizoen 

(tegen Kortrijk voor de Beker) de nul houden. Bijkomend voordeel: Zulte 

Waregem heeft 2 dagen méér recuperatie dan zijn tegenstander: Essevee speelt 

op 27 januari op Charleroi terwijl Eupen nog op zondag 29 januari aan de bak 

moet op Moeskroen.  Het bestuur van Zulte 

Waregem begrijpt het belang van de wedstrijd 

in Eupen en legt gratis busvervoer in. Intussen 

informeerden bepaalde supporterslokalen – al 

dan niet erkend bij Zulte Waregem – naar de 

mogelijkheid om bij een Bekerfinale een bus in 

te leggen naar Brussel.  We gingen luisteren bij 

Dimitri Christiaens van café de Oude Molen. 

 

Dimitri: ”In 2006 vertrokken hier nog 19 

bussen. Toen was de Oude Molen immers nog 

een supporterslokaal van de 4451, ikzelf was 

hier toen nog geen cafébaas.  In 2014 tegen 

Lokeren had ik 1 bus, maar die was op 5 dagen 

volzet. Het risico is dan als je een 2de bus wil 

inleggen je zeker moet zijn dat die vol geraakt. Op dit ogenblik (begin januari) 

heb ik alvast 1 bus vastgelegd van De Preester uit Anzegem (de Trekvogel).  Het 

uur van vertrek staat ook al vast, om 16 uur.  Ik twijfel er niet aan dat - indien 

Essevee de finale speelt - mensen uit de buurt zullen meegaan.  Ik kijk dan voor 

zitplaatsen aan verschillende prijzen: de duurdere tickets aan de zijkant en de 

goedkopere achter het doel.” 
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Op 1 februari rond de klok van 22.30 uur valt het verdict. Indien Essevee zich 

plaatst voor de Bekerfinale volgt vanaf 2 februari een update via de website 

www.biesteneirke.be.  Ook op de Facebookpagina van de Oude Molen kan je dan 

alle info terugvinden.   

 

 

 

 
 

Niet vergeten: dinsdag 14 februari: Valentijnsdag 
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Kampioenenviering bij Okra – de Biestkaarters 
tekst: Luc Verleyen 

 

Vrijdag 23 december was alweer een hoogdag voor de leden van Okra - de 

Biestkaarters. Naar jaarlijkse gewoonte werd in het SOB De Roose het 34ste 

kaartseizoen van de vereniging afgesloten met een heuse feestmaaltijd en de 

daarbij horende kampioenenviering.  Kaarters, medewerkers en sympathisanten 

(72 in totaal) hadden dan ook al een tijdje verlangend uitgekeken naar deze dag. 

Ditmaal gold het echter 

een ietwat speciale 

editie.  Voorzitter Jan 

Toye, die 5 jaar geleden 

deze taak van Luc en 

Christine Verleyen had 

overgenomen en die tot 

nog toe een voorzichtig 

financieel beleid had 

gevoerd - kwestie van 

enige zekerheid in te 

bouwen - vond (terecht) dat het nu toch wat meer mocht zijn en het resultaat 

was dan ook navenant.   

Niet alleen de kerstpakketten waren kwalitatief en kwantitatief beter gevuld, 

maar ook de feestmaaltijd zelf werd uitgebreid: naast het traditioneel aperitief 

met het bordje met hapjes, kalkoengebraad met champignonsaus, kroketten en 

diverse groenten werd ditmaal ook als voorgerecht (en dit tot algemene 

tevredenheid) tomatensoep met balletjes geserveerd. Bovendien werd de 

uitbetaalde premie voor elke gewonnen boom tijdens de 20 kaartingen 

verdubbeld en werd ook een geldsom uitgekeerd aan de beste 10 kaarters van 

het seizoen, ook al een verdubbeling van het aantal. 

In zijn welkomstwoord sprak Jan heel uitdrukkelijk zijn dank en waardering uit 

voor het vele werk dat het team medewerkers, indertijd samengesteld door Luc 

en Christine Verleyen, de voorbije jaren had geleverd waarbij hij vooral de nadruk 

legde op de vrijwillige en totaal belangeloze inzet van iedereen.  Dit werd door 

alle medewerkers zelf, ondertussen een hechte vriendengroep, fel geapprecieerd 

en zal zeker een stimulans zijn om zich ook de komende jaren met evenveel 

enthousiasme  te blijven inzetten.  En dat de kaarters zelf het daarmee eens waren 

bleek uit het spontaan applaus dat volgde. 
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Ook Okra-voorzitter Marc Bossuyt die, samen met zijn echtgenote Christiane op 

de uitnodiging om te komen meevieren was ingegaan, feliciteerde Jan met zijn 

beleid. Tevens wees ook hij op het belang van het vrijwilligerswerk, iets wat in 

onze steeds meer individueel ingestelde maatschappij almaar minder evident is 

maar toch essentieel blijft voor het voortbestaan van het verenigingsleven. Ook 

gemeenteraadslid Bart Kindt feliciteerde in een korte toespraak Jan en zijn ploeg 

voor hun inzet. 

En toen was het tijd voor de kampioenenviering zelf. Bij de vrouwen werd 

Madeleine Meurisse, exact 20 jaar na haar eerste titel, voor de 2de maal kampioen. 

Bij de heren was de kampioenstitel voor Jacques Declercq die zijn overwinning 

van vorig jaar kon herhalen, een uitzonderlijke prestatie.  Bovendien behaalde hij 

een hoge score van 43 gewonnen bomen op 60, bijna 72 %.  Geef toe, er zijn heel 

wat studenten die het met minder moeten stellen op school… Beide laureaten 

kregen, naast het kampioenenlint een passend geschenk en een mooie trofee 

aangeboden en overhandigd door Biestenaar Bart Kindt. 

Na de klassieke 

fotosessie volgde dan 

nog de koffie met een 

groot stuk biscuit met 

vers fruit en als 

toemaatje nog een natje 

en een droogje en 

natuurlijk werd de 

namiddag afgesloten 

met een partijtje kaarten, 

of wat dacht je …? 

Uiteraard niets dan 

tevreden gezichten bij de leden van de Biestkaarters na een alweer mooie en 

gezellige afsluiter van het seizoen.  Wat mij echter na al die jaren is bijgebleven 

is de dankbaarheid, de erkentelijkheid en de waardering van onze leden-kaarters. 

Als je dan de tevreden gezichten ziet, de glimlach, ja zelfs de schaterlach die je 

af en toe hoort, dan geeft dat een enorme voldoening.  Daarvoor precies doe je 

het en hoop ik het nog de volgende jaren te kunnen doen.  Wij kijken alvast uit 

naar de start van het nieuwe kaartseizoen op 11 januari.  Nieuwe leden zijn 

trouwens van harte welkom. 
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Bart Kindt is directeur van cvo MIRAS 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Bart Kindt 

 

Rasechte Biestenaar Bart Kindt, woonachtig in de Drafstraat, heeft sinds 1 

september 2006 een directiefunctie in het Centrum voor Volwassenenonderwijs 

(cvo) Waregem.  Bij de start van het cursusjaar fusioneerde dit cvo met 2 centra 

in Kortrijk en 1 in Ieper.  cvo MIRAS is geboren !  

  

Bart, waarom wordt cvo Waregem omgedoopt 

tot cvo MIRAS ?  

“Een wettelijke schaalvergroting van centra voor 

volwassenenonderwijs zit eraan te komen.  We 

wilden graag deze verplichting vóór zijn en we 

zochten contact met de collega’s uit Kortrijk en 

Ieper.  Voor de ongeveer 4 000 cursisten in 

Waregem verandert er eigenlijk niets, wel 

integendeel.  Zo wordt vanaf 1 september dit jaar de mogelijk geboden om het 

diploma secundair onderwijs te behalen.  Volwassenen die, om gelijk welke 

reden, niet de kans kregen om dit belangrijke diploma te halen, zijn dan hartelijk 

welkom.  De lessen gaan door in Vives HBO5 Verpleegkunde, beter gekend als  

huize Aleydis, langs de Vijfseweg.  Dat is (voor ons) een nieuwe locatie, naast 

onze bestaande vestigingen het VTI en Heilig-Hartcollege in Waregem, het Sint-

Vincentiusinstituut in Anzegem, de gemeenteschool in Vichte en Aleydis in Tielt.   

 

Hoeveel vestigingen telt het cvo MIRAS ? 

Het nieuwe cvo MIRAS telt ongeveer 20 leslocaties verspreid over West-

Vlaanderen en zal ongeveer 15 000 cursisten tellen.  Zij hebben de keuze uit een 

enorm scala aan opleidingen, gaande van informatica tot lassen, van 

boekhouding tot koken.  cvo MIRAS telt ongeveer 400 medewerkers en  

lesgevers, die zowel overdag als ’s avonds voor hun klas staan.   

 

Vanwaar de naam MIRAS ? Velen zullen wel denken dat het iets met de 

politiezone te maken heeft. 

De politiezone heeft er niets mee te maken.  Het is afkomstig van het Latijnse 

mirare, wat zich afvragen, bewonderen, genieten betekent.  De naam kwam als 

populairste uit de bus na een poll bij alle personeelsleden.   
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Bart, ongetwijfeld heeft deze nieuwe structuur gevolgen voor jou als 

directeur.  Wordt je nu terug adjunct-directeur van de afdeling Waregem ? 

Neen, wij kiezen voor gedeeld leiderschap waarin iedereen MIRAS-breed zijn of 

haar specifieke bevoegdheid krijgt.  Er wordt dus geen overkoepelende directeur 

aangesteld. Wij vergaderen wekelijks op maandagvoormiddag in één van de 

vestigingen.  Ik ben verantwoordelijk voor het diploma secundair onderwijs voor 

volwassenen en IT-beleid.  Het is wel de bedoeling dat we op termijn het aantal 

vergaderingen beperken en toch minstens 1 vergadering per maand via Skype 

organiseren.   

 

Ik veronderstel dat het cvo stevig gesubsidieerd wordt, gezien de geringe 

inschrijvingsprijs voor de cursist. 

De lonen van onze lesgevers worden betaald door het Ministerie van Onderwijs, 

dus dat is direct al onze grootste kost die uit handen wordt genomen.  Van het 

inschrijvingsbedrag moeten we nog een deel doorstorten aan het ministerie.  De 

rest gebruiken we als werkingsmiddelen, zoals bvb. de semestriële 

middenpaginagrote advertenties in Het Gouden Blad.   

 

De website van ’t Biesteneirke is gemaakt met WordPress, een van de 

cursussen die gegeven wordt aan het cvo MIRAS.  Welke 

informaticaopleidingen zitten in de lift ?  

Het boeiende aan de informaticaopleidingen is de afwisseling ervan.  Tot voor 

enkele jaren terug zaten de klassen Word, Excel en internet eivol.  Nu trekken 

deze cursussen amper leerlingen, zelfs worden aangeboden opleidingen op de 

laatste knip geannuleerd wegens te weinig geïnteresseerden.  De nieuwe 

toepassingen zoals IPad, Android, de Cloud, sociale media, enz. trekken de 

aandacht.  

 

Tot slot, de termen avond- of tweedekansonderwijs hoor je liever niet ? 

We hebben eigenlijk evenveel cursisten overdag als ’s avonds, dus je kan moeilijk 

nog van avondonderwijs spreken.  Veel senioren volgen de dagopleidingen.  Ook 

Nederlands voor anderstaligen is heel vaak overdag waar heel wat cursisten op 

afkomen.  Zij worden meestal doorverwezen door het ocmw of het Huis van het 

Nederlands.  Dit is een heel intensieve cursus van 4 x 3 lestijden per week 

gedurende anderhalf jaar.  In avondonderwijs is dat zelfs 3 jaar !  Ook de term 

tweedekansonderwijs gebruiken we inderdaad niet meer, deze opleiding hebben 

we omgedoopt naar diploma secundair onderwijs. 
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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 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 dinsdag 7 februari: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 13 februari: kaarting (SOB De Roose) 

 dinsdag 21 februari: kaarting (SOB De Roose)  

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 8 en 22 februari: 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 

 zaterdag 11 februari: Valentijn op verplaatsing 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 vrijdag 10 februari om 19 uur: open avond Jong geloof, gelovige jongere (kerk) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 23 februari: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten maartnummer binnen vóór 16 februari, bij voorkeur via e-mail 

 

UW PUBLICITEIT HIER ? 
Contacteer ’t Biesteneirke 

www.biesteneirke.be/contact 

redactie@biesteneirke.be 


