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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

Na een, laat ons eerlijk zijn, flauwe winter is sinds een aantal dagen de lente 

volop in het land.  De mensen lopen er gelukkig bij, de bomen krijgen blaadjes, 

bloemen piepen boven de grond en hier en daar kan je al een lammetje 

waarnemen.   

Het einde van de winter luidt ook de start van het wielerseizoen in.  Begonnen 

in Gent met de Omloop het Volk, een uitstapje bij de buren in Kuurne en nog 

wat buitenlandse klassiekers ertussen.  Op woensdag 22 maart waren de toppers 

te gast in Waregem voor Dwars door Vlaanderen, wat ook een klein beetje dwars 

door de Biest was (blz. 9). 

Het weekend ervoor was het allemaal voetbal “wat de klok sloeg”.  Na een 

spannende match trok Essevee het bekerlaken naar zich toe.  Heel wat 

Biestenaars trokken – vlot en minder vlot – naar de Heizel.  Selfies waren niet 

weg te branden van Facebook en de middenpagina.  Enkele supporters kropen 

na afloop in de pen.  Hun wedervaren lees je vanaf blz. 12. 

De Don Boscoschool op de Biest heeft ook belangrijk nieuws: voortaan maakt de 

school deel uit van De Wegwijzer, een samenwerkingsverband tussen de 8 

Waregemse basisscholen.  

Ik ging ook op bezoek bij onthaalmoeder Stephanie die haar kinderopvang vanaf 

2 mei gevoelig uitbreidt.  Alle ukkies en spruiten zijn dan welkom bij Nanny en 

Vini. 

En zoals je het gewend bent, zijn er ook heel wat kleine nieuwsfeitjes. 

 

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 300 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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De KWB’ers degusteren op bedrijfsbezoek 
tekst: Bart Withoeck 

 

Op aanraden van bestuurslid Christ 

trokken we richting Ronse, op bezoek in 

microbrouwerij Keun.  Raar, maar ‘k voel 

nu al dat er velen onder jullie knarsen dat 

ze al genoeg gelezen hebben rond bier 

brouwen. En toch… iedere brouwer werkt 

vanuit een andere invalshoek om zijn 

resultaat… bier te bereiken.  Wat is er 

anders bij Keun ? Vooreerst brouwer Gert, een vlotte prater, professor in 

popkunde, musicus en gepassioneerd brouwer. Dat zijn ze allemaal, ’t is om te 

verkopen meneer, gelijk heb je… maar bij 

Keun ligt het accent op eigen kweek van 

de hop. Verticale integratie, die term 

zouden economen gebruiken.  Gert 

kweekt op vandaag een tiental 

variëteiten, wereldwijd van herkomst, 

maar zijn passie is het terug 

opwaarderen van de verdwenen 

zeldzame Belgische hoppesoorten. Vier bieren gedegusteerd: Tripel Saison, Sterk 

Bruin, Speciaal Goud en Cafe Noir.  Dat smaken en goesten verschillen van mens 

tot mens daar aan toe, maar over één zaak waren we het met zijn allen eens: had 

de Cafe Noir bestaan ten tijde van wijlen Briek Schotte dan won hij geen 

tweemaal maar zeker driemaal De Ronde van Vlaanderen. 
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Vrije basisschool Biest wordt onderdeel van 

scholengemeenschap De Wegwijzer 
tekst: Eddy Nuyttens (directeur) 

 

Alle katholieke basisscholen uit groot-Waregem, waaronder ook onze school 

Biest-Jager, hebben de handen in mekaar geslagen om samen één gezamenlijk 

eigentijds traject uit te tekenen met als doel tegemoet te komen aan de huidige 

maatschappelijke verwachtingen. 

We hebben deze uitdagende droom vertaald 

in een aantal kernwaarden die onze manier 

van werken zullen kleuren.  Dat alles hebben 

we onlangs gevisualiseerd in een nieuwe 

naam en logo: De Wegwijzer. 

 

Sinds begin dit schooljaar behoort onze school tot de groep van alle katholieke 

basisscholen uit Waregem (Keukeldam, Sint-Petrus, Biest-Jager, Gaverke-

College, Nieuwenhove, Zonneburcht), Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-

Vijve. 

 

We zijn dan ook  fier op de naam van onze nieuwe scholengemeenschap. 

KO De Wegwijzer staat voor Katholiek Onderwijs De Wegwijzer en… 

 

 toont ons de weg… naar goed onderwijs, naar een plaats waar iedereen zich 

goed kan voelen, waar het fijn vertoeven is !  We proberen op onze school 

goed voor jullie te zorgen 

 wil de 8 scholen meenemen in haar verhaal 

 de ster verwijst naar het licht.  God wil ons licht geven in onze zoektocht naar 

de juiste weg.  Soms zijn er verschillende wegen en kiezen we de verkeerde… 

maar geen nood, met de wegwijzer kiezen wij altijd de goeie weg!   

 is herkenbaar in 5 kernwaarden :  

• Respect 

• Echtheid 

• Verbondenheid 

• Dynamiek 

• Professionaliteit 
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 de ster is uniek, zoals elk kind uniek is.  Jullie zijn allemaal sterretjes die bij 

de wegwijzer horen 

 elke ster is ook iets uitzonderlijks, iets magisch en ja… we mogen ook eens 

dromen in de wegwijzer 

 

Het zijn die waarden die ons écht kenmerken en waar we, samen met de 

kinderen, de leerkrachten, het schoolbestuur, de parochie, de ouders en iedereen 

die zich verbonden voelt met onze school, de komende jaren sterk zullen op 

inzetten.  We willen deze waarden verder zichtbaar én voelbaar laten worden in 

ons handelen van elke dag. 

 

Het is duidelijk dat we een nieuwe weg zijn 

ingeslagen. Met het schoolbestuur en de 

directies van onze 8 scholen delen we een 

sterke gezamenlijke visie en willen die ten volle 

uitdragen én vooral uitstralen. 

We kiezen voor uniformiteit daar waar het 

nodig is maar met een blijvende autonomie 

daar waar het kan. De eigenheid van elke 

school, van elke vestiging verdient het 

grootste respect. Het is zeker niet de bedoeling 

dat we klonen worden van elkaar. We streven 

wel éénzelfde globale visie na, werken nauw samen en delen de expertise. 

Uiteindelijk hebben we maar één doel voor ogen, nl. de zorg voor elk kind dat 

bij ons schoolloopt, vandaag en morgen. 

 

Sinds begin dit schooljaar zetten we hard in op digitalisering, met name de 

uitbouw van een sterk gezamenlijk communicatieplatform voor al onze 

medewerkers. Daarnaast werken we hard aan een correcte uitbouw en het 

vastzetten van afspraken ten aanzien van de loopbaanbegeleiding, waarbij we 

vooral focussen op de kwaliteit en de sterktes van mensen. Ook gaan we in de 

nabije toekomst na welke onze kijk is ten aanzien van het M-decreet en zoeken 

we samen met Zonneburcht, onze partner van het buitengewoon onderwijs, hoe 

we hiermee kunnen omgaan in het belang van al onze kinderen. Het zijn mooie 

uitdagingen waar we met z’n allen onze schouders onderzetten. 
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We zijn met de Wegwijzer goed op weg om elke dag zorg te dragen voor de 

kinderen, het mooiste van elk kind te belichten, de talenten naar boven te halen 

en te verfijnen. We willen de kinderen kansen en uitdagingen geven zodat ze zich 

kunnen vormen tot jonge burgers van de 21ste eeuw.  

 

Het is eveneens een uitdaging om samen met 10 directies (inclusief een 

coördinerend directeur), 53 kleuteronderwijzers, 97 onderwijzers, 3 

kinderverzorgsters, 35 leerkrachten uit Zonneburcht, 12 paramedici, 12  

administratief medewerkers en 24 mensen van het onderhoud, in het totaal dus 

ongeveer 250 mensen, het Wegwijzerverhaal te mogen en te kunnen inkleuren. 

De voorzitter en de leden van het schoolbestuur zullen ons hierbij ondersteunen. 

Het is een goed uitgebouwd én vooral een gedragen project dat alle kansen 

moet krijgen.  

 

Ons Wegwijzerverhaal willen we ook visualiseren. Aan onze vrije basisscholen kan 

je de nieuwe  borden, banners, alsook vlaggen met het logo van onze 

scholengroep al bewonderen. 

 

Op vrijdag 10 maart werd simultaan 

om 14.30 uur stipt op de speelplaats 

van elke vestiging van onze Wegwijzer 

het logo onthuld.  Om het wat 

feestelijker te maken kregen de 

kinderen een ijsje en een gadget met 

een verwijzing naar de nieuwe naam 

en het logo.  Elke vestiging zal ook een 

filmpje maken dat zal te zien zijn op 

de facebookpagina van De Wegwijzer. 

 

U stelt vast, beste lezers van ‘t Biesteneirke, dat we heel fier zijn op onze nieuwe 

naam, het nieuwe logo, de nieuwe visie. 

We zullen de waarden van De Wegwijzer met fierheid uitdragen. 

 

In een volgend Biesteneirke zullen we het hebben over onze schooleigen visie.  

 

Een filmpje van de namiddag kan je alvast bekijken op www.biestjager.com 
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De Biesttrappers trappen het nieuwe seizoen op gang 
tekst en foto: Willy Godefroid 

 

De Biesttrappers haalden ook weer de fiets van stal.  Met de zegen van pastoor 

Luc werden ze opnieuw de weg opgestuurd.  De wielertoeristenclub heeft voor 

elk wat wils: een A-ploeg, een B-ploeg,… en naar het schijnt is er nu zelfs een D-

ploeg in de maak.  Later meer hierover.  

 

 

Oproep 
 

De Statievrienden zijn op zoek naar getuigenissen 

over de spoorweg Anzegem-Waregem-Ingelmunster.  

Op de bedding van die spoorweg werd het huidige 

fietspad aangelegd van het Gaverke naar de Biest en 

de industriezone Vijverdam.  Er was ook een 

halteplaats of statie Biest. 

Alle info welkom bij De Statievrienden op 

www.bloggen.be/statievrienden 
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Klasreünie 6de leerjaar Biest 1993 
foto: Willy Messiaen 

 

Niet iedereen was naar het Koning Boudewijnstadion getrokken op 18 maart.  De 

6de klassers uit 1993 kwamen samen voor een gezellige reünie. 

 

 
Boven: Stijn De Smet, Bert Godefroid, Ben Messiaen, Stijn Libbrecht, Bart Defrenne, Sven Beerlaen, Billy Dewever, 

Lode Gevaert 

Onder: Eveline Tjoen, Shari Bruggeman, Charlene Peers, Ine Barbary 

 

zondag 23 april: MOLENPARKGEZINSFIETSTOCHT 

inschrijving vanaf 13.45 uur en start aan café Oude Molen, Stijn Streuvelsstraat 

vertrek om 14.15 uur stipt 

 

Wist je dat… 
 

… een brievenbus in de Mottestraat gekraakt werd door een koppel 

lijsters ?  De eigenaar zal geen kortgeding inspannen op voorwaarde dat hij 

uitgenodigd wordt op de babyborrel 
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Yves Lampaert wint Dwars door Vlaanderen 
tekst en foto: Koen Christiaens 

 
Woensdag 22 maart 

behaalde streekrenner 

Yves Lampaert de 

overwinning in de 

wielerwedstrijd Dwars 

door Vlaanderen.  Hij 

haalde het vóór 

nationaal kampioen 

Gilbert en Lutsenko.  Op 

de middag reed het 

wielerpeleton via de Henri Lebbestraat en de Expressweg, richting aankomstlijn. 

 

 

Pasen in de digitale maatschappij 
cartoon: blogzondernaam.punt.nl 
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Minstens 5 Biestenaars trekken naar de bekerfinale 
Tekst: toeschouwer op tribune 2, vak G, rij 6, plaats 14 

 

Zaterdag 18 maart – 18.30 uur 

Door omstandigheden was het niet mogelijk om op tijd te zijn om met de bus 

naar Brussel  te trekken. Niet gaan was geen optie.  Ik had wat rondverteld dat ik 

met de auto naar de Heizel zou trekken en al vlug vond ik drie lieftallige dames 

bereid om mij te vergezellen (mijn charmes ?).  Voor alle duidelijkheid: mijn 

echtgenote was één van de drie.  Met vier zit je niet gespannen in de auto, dit 

was dus ideaal.  Wie er naast mij zou zitten konden we later wel bespreken.  En 

ik moest niet alleen naar Brussel rijden.  Enkele dagen later kreeg ik een 

telefoontje van een (jaloerse ? ongeruste ?) echtgenoot van een van de twee 

dames of hij ook mee kon.  En wat doet een mens op zo’n moment ? Dus trokken 

we met zijn vijven naar Brussel om onze rood-groenen aan te moedigen.  Met 

de man naast mij.  Om 18.30 uur had ik met de medereizigers afgesproken om 

ze op te halen.  En met de verzegelde frigobox in de koffer trokken we niet 

richting Knokke maar richting Brussel.  

 

Zaterdag 18 maart – 19.15 uur 

Bij het oprijden van de Brusselse ring kwamen we terecht in de gebruikelijke file 

maar we zijn dat in Waregem ook al een beetje gewoon.  De gele bordjes volgen 

was de boodschap maar door eentje te missen werd het toch wat spannender.  

De drie vrouwen op de achterbank begonnen het ook al een beetje verdacht te 

vinden en zagen ook dat we op de ring niet meer reden. Maar de verlichting van 

het stadion wees ons de weg door Strombeek. Uiteindelijk vonden we een 

parking.  Ik vroeg aan het meisje van dienst in het loket of dit een parking voor 

het voetbal was. ”Nee, het is voor de basket maar het geeft niet”, antwoordde ze 

(mijn charmes ?).   

 

Zaterdag 18 maart – 19.45 uur 

“Meneer de agent, we moeten aan tribune 2 zijn. De pijlen die we zien zijn 

rechtdoor voor tribune 3 en  4.  Welke weg  moeten we nemen ?“ 

“Ga ook maar rechtdoor” 

“Bedankt” 

 

Zaterdag 18 maart – 20.00 uur 

“Meneer de steward, wij moeten in tribune 2 zijn.“ 
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“Oei, dat is de andere kant . Hier is tribune 3 en dat is voor Oostende. Toon eens 

jullie kaart.  Nu sta je hier en je moet zo wandelen om aan tribune 2 te komen.“ 

“Bedankt”. 

 

Zaterdag 18 maart – 20.40 uur 

Na nog een fikse wandeling door het ondertussen lege fandorp van KV Oostende 

en de nodige controles vinden we onze zitplaats in tribune 2.  Die is nogal laag 

en nogal nat . We gaan wat hoger zitten waar een vak vrijgelaten is en kunnen 

op een droge stoel de finale volgen.  

 

Zaterdag 18 maart – 20.45 uur + 5 min.  

Toch even meegeven aan mijn vrouwelijke reisgenoten dat Zulte Waregem in het 

wit speelt.  Dit is geen overbodige informatie.   

 

Zaterdag 18 maart – 20.45 uur + 24 min. 

Een kippenvelmoment. Toeval bestaat niet. 

 

Zaterdag 18 maart – 21.45 uur 

Na de benen efkens gestrekt te hebben gaan we het stadion opnieuw binnen 

naar onze plaats.  Eerste controle van de inkomkaart: geen probleem. Tweede 

controle van de inkomkaart. “ Monsieur, ici c’est tribune H , vous  avez un ticket 

pour tribune G” 

“Maar meneer…” 

”Non monsieur, ici c’est  tribune H. G est par là.“ 

“Maar meneer“ 

“Non monsieur, ici c’est tribune H. G est par là.“ 

Een vrouwelijke steward kijkt vanop 2 meter toe.  Ik leg haar in mijn beste Frans 

onze situatie uit en zij kan haar collega toch wat inschikkelijker krijgen (mijn 

charmes ?).  

 

Zaterdag 18 maart – rond 23 uur 

Gueye kopt voor onze neus de 2-3 binnen . We beginnen onze vreugdedans. De 

beker is van ons. 

 

Zaterdag 18 maart – 5 minuten later 

De beker is nog niet van ons. 
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Zaterdag 18 maart – nog wat later. 

Hand in hand kijken we naar de vierde strafschop van SV. Brian treft raak. We 

zetten opnieuw onze groepsvreugdedans in. De beker is van ons en blijft van 

ons. Tijd om te genieten, te ontstressen, filmpjes te maken, te springen,  

berichtjes te sturen, te roepen, ... 

 

Zondag 19 maart – 00.00 uur 

Op onze  terugweg naar de auto passeren we het Atomium.  Ideaal moment om 

nog enkele fotootjes te nemen . De stad Brussel is wel vergeten om de bollen in 

een rode en een groene schijn te zetten.  Onderweg krijgen we nog een SVZW 

sjaal van een supporter.  Iedereen is lief voor mekaar. Bij de auto mag de koffer 

en de frigobox open.  Bij verlies bleef hij dicht, dat was de afspraak. De fles Cava 

wordt ontkurkt en de bekertjes gevuld voor de dames. Een Duvel wordt 

ontkroond voor de mannelijke reisgezel.  En Bob heeft nog de meeste keuze: een 

blik Cola, een blik Fanta of een blik Ice Tea. Hij kiest voor het eerste. Een doosje 

pralines wordt opengedaan en we laten het ons smaken.  Op de terugweg 

passeren we nu en dan een bus. Het is kalm op de bussen. Het zijn er die in 

Zwijnaarde rechtdoor zullen rijden en niet de E17 oprijden.  

 

Zondag 19 maart - 01.30 uur 

We komen aan op de Markt in Waregem. We zien niets anders dan gelukkige 

gezichten. In het laatavondjournaal dat we enkele keren zien passeren wint SVZW 

telkens de zinderende finale.  Er wordt nog net niet op de toog gedanst.  

 

Zondag 19 maart – 03.00 uur 

De medepassagiers-supporters zijn veilig thuis gebracht in het Molenpark.  Bij 

het terugrijden naar de Paardenwijk passeren we het Regenboogstadion.  Hier 

zal de poetsvrouw in het vervolg een beker meer moeten afstoffen en kijken de 

supporters uit naar de komende Europese matchen en de volgende stunt van 

hun team. 
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Vormelingen Biest te gast bij Somival 
foto: www.somival.be  

 

De vormelingen van de Biest waren op 11 en 18 maart op bezoek in de Treffer 

voor het wekelijkse zwemuurtje van Somival (Sport en Ontspanning voor 

Mindervaliden).  Meer foto’s op www.somival.be.  

 

 



16 ’t Biesteneirke 

Ten huize van… onthaalmoeder Stephanie Van Hasselt 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: John Vervaecke 

 

Een onthaalouder, beste mensen, is de spil van menig werkend gezin 
Ze staat als eerste klaar en slaapt als laatste weer in 

 
En is ze eens afwezig, dan jammert heel de groep 

Want niemand kan ze missen, toch heeft ze geen beroep. 
 

Ze staat klaar voor haar klanten, ze brengt de kinderen groot 
Ze droogt tranen en snuit neusjes, is net een duizendpoot 

 
Ze is in 't drukke leven, het rustpunt van de groep 

Haar wapenspreuk is liefde, maar ze heeft geen beroep. 

 

Toon Hermans kon het zo mooi omschrijven.  Hoewel ze geen beroep heeft, 

werkt Stephanie Nanny dagelijks méér dan de klok rond.  Vanaf 2 mei krijgt 

ze daarbij de hulp van haar zus Virginie Vini.  Tijd voor een gesprek over 

lange dagen, fopspenen, luiers en veel liefde. 

 

Stephanie, sinds wanneer ben je onthaalouder ? 

De opvang ging open in augustus 2013.  Wij (naast haar man heeft Stephanie 2 

volwassenen zonen, nvdr) ontvingen de kinderen in de keuken.  Gezien dit niet 

de ideale situatie was, hebben we verbouwingen uitgevoerd.  Jammer genoeg 

kregen we hiervoor geen cent subsidie.  Ik startte met 1 baby op 

maandagmorgen, via mond-aan-mondreclame was de opvang tegen 

vrijdagavond al volzet.  Ik mocht maximum 6 kindjes per dag opvangen. 

 

Ik veronderstel dat geen 2 dagen gelijk zijn, maar hoe ziet jouw dag er 

gewoonlijk uit ? 

Die dag begint heel vroeg: ik sta op om 5.15 uur. Ik stofzuig en dweil de opvang 

zodat ik om 6.30 uur paraat ben om de eerste kindjes te ontvangen.  Gedurende 

een uurtje komt meestal 1 ouder hun kindje brengen.  Rond 7.30 uur kan ik dan 

de voorbereidingen voor het middagmaal aanvatten.  En dat wordt geregeld 

onderbroken door het spel van de kinderen, een opstootje of huilbui in de groep, 

het uitvoeren van een dansje of het opzeggen van een versje.  Kortom, ik beweeg 

me voortdurend tussen de keuken en de speelruimte.  Vóór de middag wordt in 
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2 shiften gegeten.  De oudste kindjes, die hun laatste maanden vóór het 

zomerklasje hier doorbrengen, kunnen al zelfstandig eten.  De baby’s echter 

moeten nog geholpen worden met de maaltijd.  Daarna mogen ze nog wat 

spelen terwijl ik de vaat doe.  En dan hun bedje in.  En meestal betekent dat nog 

geen rust voor mij, want sommigen zijn na een ½ uur al weer wakker.  Anderen 

moet ik na 3 uur wekken.  Na een verkwikkende slaap volgt het fruitpapje en mag 

terug gespeeld en aangeleerd worden tot de ouder zijn of haar kindje komt 

halen, uiterlijk om 17.45 uur. 

 

De opvang sluit om 17.45 uur.  Je kan dan direct achterover leunen en de 

hele avond tv kijken ? 

Was dat maar waar…!  Eerst dient de opvang nog te worden opgeruimd, alhoewel 

het laatste kindje mij meestal wel helpt om dit samen te doen.  De bedjes moeten 

ook nog ververst worden.  En soms gebeuren er minder aangename zaken, die 

moeten uiteraard ook opgelost raken.  Mijn eigen huishouden mag ik ook niet 

uit het oog verliezen.  Mijn avonden zijn dus goed gevuld… niet met tv-kijken .  

Een enkeling zou me wel eens zeggen dat ik veel tijd heb omdat ik de hele dag 

thuis ben, maar de kindjes eisen zóveel aandacht op, dat je onmogelijk je 

huishoudelijk werk overdag kan doen.  

 

Vanaf 2 mei 

wordt de 

kinderopvang 

sterk uitgebreid.  

Waarom ?  

Mijn zus Virginie 

was tot 2 jaar 

geleden ook 

onthaalmoeder.  

Ze is er dan mee 

gestopt, maar ja, 

het bloed kruipt 

waar het niet gaan 

kan hé.  De liefde voor de 

zorg voor kindjes is zeer 

groot en zodoende zullen we met 2 onthaalmoeders dubbel zoveel liefde kunnen 

geven.   

links Virginie (Vini) en rechts Stephanie (Nanny) 
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Een grote kinderopvang heeft ongetwijfeld een grote impact op de 

werking.  Wat verandert er zoal ? 

Tot op heden mocht ik 8 kindjes – gaande van 3 maanden tot 3 jaar – opvangen.  

In praktijk waren er dit nooit 8 terzelfdertijd, omdat sommige kindjes bepaalde 

dagen of dagdelen niet kwamen.  Vanaf begin mei mogen we voor maximum 15 

kindjes zorgen.  Tot op heden zijn er 12 plaatsjes bezet, dus er is nog plaats.  

Maar die plaatsen kunnen rap bezet zijn, want onthaalouders zijn schaars. 

Daarnaast zijn er enorm veel voorwaarden verbonden aan deze uitbreiding: de 

speelruimte moet vergroten, 15 bedjes zijn verdeeld over 3 slaapkamers, een 

brandveilige trap, noodverlichting, maar liefst 15 rookmelders, brandblussers, 

een hele rits attesten voor van alles en nog wat…   

 

Stephanie, je vertelt vol passie over jouw kindjes en jouw 

onthaalmoederschap, maar toch moet jou nog iets van het hart. 

Van overheidswege worden (terecht) aanpassingen gevraagd zodat de kindjes 

hier in ideale omstandigheden kunnen verblijven.  Echter krijgen we geen steun 

van de overheid of Landelijke Kinderopvang.  Zelfstandigen (wat we eigenlijk ook 

wel zijn) kunnen hun btw in mindering brengen, maar een onthaalmoeder niet.  

Dàt – en het feit dat er te veel administratie en regels zijn – zorgt ervoor dat veel 

onthaalouders er de brui aan geven.  Je moet echt vol liefde en passie je beroep 

uitvoeren, anders hou je dit zeker niet vol ! 

 

Meer info:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 
… Olsene Sportief, de ploeg van Biestenaar Maxime Korber, 4 

speeldagen voor het einde van de competitie al kampioen is in 4de  

provinciale Oost-Vlaanderen ?  
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Wij zijn Boeren, Superboeren ! 
Tekst: Koen Christiaens, Essevee watcher van de Biest 

 

Wij zijn Boeren, Superboeren ! Mbaye Leye heeft eindelijk die prijs met zijn 

Essevee: de Beker van België. Het werd op zaterdag 18 maart een thriller van 

jewelste, een bloedstollende finale. Géén kleine finale maar een spannende strijd 

tegen een toch ook knap spelend KVO. 

Ik was met mijn gezin mee met bus 6 van den Half Time. Manolito Tavernier uit 

de Henri Lebbestraat had vooraf alles voor ons prima geregeld. Vooraf was ik al 

efkens naar de preparty in Half Time geweest om de kaarten af te halen.  Vak B 

rij 8 achter het doel; onder meer Donald Levrau zat 2 rijen lager. Dan om 15.30 

uur de bus op, eens Gent voorbij kwamen we ook bussen van Oostende tegen. 

In het fandorp was het een drukke bedoening en onze schoenen hingen nogal 

gauw vol met modder. Boeren, nietwaar ?  En dan op naar de match.  

Eérst leek het VRT tentje van Mulder, Van Nieuwkerke, Verheyen en Van Der Elst 

ons nog in de weg te staan om alles goed te zien. Twéé keer maakte Essevee een 

achterstand ongedaan, het zou vroeger niet gelukt zijn. Francky Dury pakte uit 

met goede wissels en Gueye was bijna de matchwinnaar. Die eer was weggelegd 

voor Sammy Bossut, de held in de strafschoppenreeks. Een andere uitblinker was 

de opgelapte Timothy Derijck die 120 minuten speelde én onze eerste penalty 

binnentrapte. En toen de immer koele Brian Hamalainen de beslissende treffer 

binnenschoot ging het dak eraf. Nog méér wapperende vlaggen, het WIJ gevoel 

kwam voor de zoveelste keer naar boven. De vreugdetaferelen van fans, bestuur, 

spelers en trainers gaven me kippenvel. Proud to be a farmer ! 

In onze bus werd op de terugweg nog ferm gezongen, in andere bussen met 

kinderen werd ferm geslapen. Eén van die liedjes : “Sammy is een superheld, 

Sammy is een superheld…” Rechtover me zat Biestenaar Mathias die met Bram 

Desmet net een vriend was kwijtgespeeld.  En Essevee scoorde zowaar in de 24ste 

minuut, Bram is slechts 24 jaar geworden.  Een mooi moment was ook nog toen 

de bus terugkeerde op de Biest in Waregem en wij zongen “rond dat puntje, rond 

dat puntje hey, hey…”. En zowaar, de buschauffeur reed een 3-tal keer rond dat 

puntje.  De spelers van Essevee deden dit nog beter.  Maar liefst 7 keer gingen 

ze te voet rond dat puntje.   

Nog dit: op de bus had niemand de pronostiek (van nà de verlengingen) juist. In 

ons vorig Biesteneirke ook niet… 

 

 



20 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke april: Jacques De Wintere – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 25 april: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 26 april: kaarting (SOB De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk 

 14-15-16 april: kwb op weekend 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 Palmzondag 9 april: gezinsviering met palmwijding om 10.30 uur  

 Goede Vrijdag 14 april: kruishulde speciaal voor kinderen om 15.00 uur (kerk) 

- jongerenwerking JOW om 19.00 uur (kerk) 

 Paaszondag 16 april: eucharistieviering om 10.30 uur met aansluitend receptie 

en een paasei voor iedereen 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 27 april: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten meinummer binnen vóór 20 april, bij voorkeur via e-mail 

 

 


