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Schoorsteen kmo-zone Groenbek 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe  

 

Spectaculaire beelden op de nieuwe kmo-zone Groenbek.  De schoorsteen die 

de site van Bekaert Textiles al jarenlang domineert, was aan renovatie toe.  De 

bouwwerken werden onlangs 

aangevat door de bvba Coornaert 

Tom uit Deerlijk.  De reporter van ’t 

Biesteneirke zag een interview op 

meer dan 30 meter hoogte niet 

zitten, dus voorzag zaakvoerder 

Tom mij van de nodige informatie 

via e-mail.   

 

Tom: “Het bouwjaar van de 

schoorsteen is mij niet gekend.  De 

hoogte varieert nogal: 

oorspronkelijk mat de toren 50 

meter, later werd deze onthoofd tot 

40 meter.  Wij breken die af tot 30 

meter, maar wordt terug opgemetst 

tot 40 meter.  De renovatie is 

noodzakelijk omdat er verscheidene 

stenen kapot zijn op de bovenste 

trommel van 10 meter. 

De schoorsteen heeft geen functie meer, hij blijft omwille van nostalgische 

redenen overeind.  De kenmerkende letters BEKAERT worden terug geplaatst en 

nadien wordt led-verlichting op de toren aangebracht.   

De renovatie wordt uitgevoerd door 3 personen, nl. vader en zoon Coornaert en 

een helper.  Ondertussen is de 4de generatie in het bedrijf ingetreden.  Wij 

klimmen naar boven d.m.v. hangladders die worden vastgemaakt aan de 

versterkingsringen.  De materialen worden naar boven gebracht met een 

kabellier en in emmers.” 

 

Een boeiende job, alleszins voor wie geen hoogtevrees heeft.  Wie Tom en 

collega’s aan het werk wil zien, kan nog een aantal weken terecht op de kmo-

zone Groenbek langs de Hoogmolenstraat. 
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Kinderopvang Biezeke 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Sinds een aantal jaren huist de kinderopvang van de school in een zijbeuk van 

de nabijgelegen kerk.  De vele kinderen die er –bijna- dagelijks komen, amuseren 

zich er rot. Ook de verantwoordelijken Griet Remaut en Marjolijn Demey jeunen 

zich er wreed.  Tijd voor een gesprek. 

 

“Biezeke is onderdeel van vzw Kindercentrum, waarvan de hoofdzetel zich 

trouwens ook op de Biest bevindt (in de oude gebouwen van Enfinity, rv).  Veel 

uitleg bij de naam hoef ik niet te geven, wetende dat er ook o.a. een Lindeke, 

Beverke, Gezelleke en Koekoekje is”, zo vertelt Griet. 

 

 
Griet en Marjolijn staan centraal op de foto 
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Griet, wanneer ben je begonnen als kindbegeleidster ? 

Ik ben begonnen in september 1993.  De opvang bevond zich toen in de 

Biestschool, meer bepaald in de turnzaal.  Ik kon in de beginperiode beschikken 

over 3 tafels en 9 stoelen, voor ieder kind 1 stoel.  Er was ook weinig materiaal 

voorhanden, maar gaandeweg kregen we meer speelgoed van het 

Kindercentrum en ook ouders brachten wel eens speelgoed mee.  Acties om 

speelgoed in te zamelen of zelf aan te kopen, hebben we gelukkig nooit moeten 

organiseren. 

Ik stond alleen in voor de opvang van de kinderen, tot er meer dan 30 waren.  

Vanaf dan stond een collega me bij.  Marjolijn is er dan een 6-tal jaren geleden, 

na het overlijden van voormelde collega, bij gekomen. 

 

Waarom is de kinderopvang verhuisd van de school naar de zijbeuk van de 

kerk ? 

Na een inspectiebezoek op school, bleek dit niet meer te mogen in de turnzaal.  

Een turnzaal is nu eenmaal om te turnen en er stonden nogal vaak toestellen in 

de weg, wat uiteraard de veiligheid niet ten goede kwam.  In allerijl werd een 

noodoplossing gezocht en vrij gemakkelijk gevonden.  De kinderopvang 

verhuisde naar de zijbeuk van de kerk, amper enkele tientallen meter van de 

turnzaal.  De beginmaanden waren zeker niet eenvoudig: er was geen toilet 

aanwezig, dus de eerste maanden waren de kinderen aangewezen op een 

werftoilet dat naast de kerkmuur stond.  Er waren nog zware gordijnen tussen de 

huidige opvang en de kerk, die 

vervangen werden door schuifdeuren.  

De verwarming, inclusief buizen en 

radiatoren, diende te worden 

verplaatst. Het 1ste jaar heb ik dan ook 

veel verbouwingen en stof 

meegemaakt.  Maar… de 

samenwerking tussen de school, kerk 

en opvang is bijna uniek te noemen.  Ik 

zou het eigenlijk een soort mini-

gemeenschap durven noemen. 

 

Wanneer kunnen de kinderen hier terecht ? 

’s Morgens gaan de deuren van de opvang open om 7 uur.  Tot de schoolbel om 

8.30 uur mogen de vroege vogeltjes hier naar hartenlust spelen.  Na het laatste 
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belsignaal van de dag – om 16 uur – zijn de rakkers terug welkom tot uiterlijk 

18.15 uur.  Ook op schoolvrije dagen zijn we een hele dag van de partij.   

We vangen kindjes op van 2,5 tot 12 jaar.  Op werkdagen zijn er dat gemiddeld 

tussen de 50 en 65.  Op vrijdag een 20-tal minder en de woensdagnamiddag 15 

à 18 kinderen.  Het  soepele ouderschapsverlof zal hierin wel een rol spelen.  Het 

is wel leuk om te zien hoe de oudere kinderen veel zorg dragen voor de kleintjes. 

 

Je bent ondertussen 24 jaar bezig met de opvang.  Merk je bepaalde 

evoluties op ?  

Ja zeker, eerst en vooral in de digitale vooruitgang.  Vroeger werd alles nog op 

lijsten genoteerd, nu wordt ieder kind in- en uitgecheckt met een simpele druk 

op de laptopknop.  De factuur krijgen de ouders niet meer via het kind, maar 

online in de mailbox.  Ook de betaling gebeurt nu niet meer contant, maar via 

overschrijving, heel vaak zelfs 

via domiciliëring.  Een trend die 

alleen maar toe te juichen is, 

uiteraard. 

Het aantal kinderen dat naar de 

opvang komt blijft de laatste 

jaren zo goed als gelijk.  Wel 

merk ik een verschuiving op in 

de afhaaltijd.  Waarschijnlijk 

vraagt de werkgever meer flexibiliteit van zijn personeel.  Een leuke anekdote: 

toen de firma Bekaert nog bestond, kon je je klok er bijna op gelijk zetten, want 

dan kwamen een massa werknemers hun kind(eren) ophalen enkele minuten na 

de ploegenwissel om 17 uur.  Op enkele minuten tijd was het hier heel wat 

kalmer. 

 

Heeft het weer invloed op het humeur van de kinderen ? 

Bij langdurige periodes van regen en wind, blijven de kinderen binnen en na een 

aantal dagen merk je wel meer ruzie op.  Vanaf het ogenblik dat de 

weersomstandigheden dit toelaten, spelen we op de afgesloten parking t.h.v. de 

ingang of het speelplein.  Niet alleen het weer heeft een invloed op hun humeur: 

wanneer de oudere kinderen examens hebben, of er zijn speciale evenementen 

in school (boerderijklassen, themaweken, bezoek van Sinterklaas,…) kan het er 

rumoerig aan toe gaan.  Maar alle opstootjes worden met de glimlach en een 

vriendelijk woord opgelost. 
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Van het speelplein gesproken: jullie hebben vanuit de opvang een brief 

geschreven naar het stadsbestuur met de vraag om het speelplein op te 

knappen en beter te onderhouden.  Wat was de reactie hierop ? 

Even ter verduidelijking: het zijn de kinderen van het 5de en 6de leerjaar die in de 

opvang verblijven die een brief geschreven hebben.  De vraag kwam eigenlijk 

van hen, maar ik merk toch ook wel dat veel ouders, die geregeld op het 

speelplein langskomen, 

vragende partij zijn.  De 

brief werd in juni 

gestuurd, maar hierop 

hebben we nog geen 

reactie gekregen.  Ook 

onze naaste buren – de 

Don Boscoschool en 

het sob De Roose – 

zouden maar al te 

graag een beter 

onderhouden 

omgeving willen zien.  Heel recent werd, vermoedelijk ’s nachts, graffiti 

aangebracht, dus actie is dus nu wel noodzakelijk. 

 

Tijdens het gesprek op het speelplein op vrijdagnamiddag bleek plots 1 paar 

kinderschoenen op overschot.  Vandaar de logische vraag: blijft er regelmatig 

kledij slingeren ? 

Er wordt hier geregeld van kledij gewisseld, onder de kinderen welteverstaan .  

Het gebeurt dat een kind met een gelijkaardig jasje van een ander naar huis gaat, 

maar meestal komt dat de dag erna wel in orde.  Vandaag was er een vader die 

zijn dochter, die op het speelplein op haar blote voeten aan het spelen was, in 

de autozetel geplaatst heeft, zonder op te merken dat ze haar schoentjes niet 

aan had.  Een telefoontje en een aantal ogenblikken later is alles opgelost.  

Vandaar dat het handig is dat alle kledij genaamtekend is, of voorzien van het 

klassymbooltje.  Verloren kledij gaat terug naar de school en wat op het einde 

van het schooljaar niet opgehaald werd, verdwijnt in de kledijcontainer. 
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Baptist (9 jaar) 

Ik zit op de school Biest in het 4de 

leerjaar bij juffrouw Sylvie.  Ik kom 

bijna iedere avond na de school naar 

de opvang tot rond 17.30 uur.  Ik kom 

hier al vanaf het 1ste kleuter.  Ik kom 

graag naar de opvang en wil soms niet 

naar huis.  Er zijn nog klasgenootjes 

van mij aanwezig. 

 

 

 

 

Alyssa (9 jaar), Emma (6 jaar) en 

Louise (9 jaar) 

Wij zitten ook op de school Biest, in 

dezelfde klas als Baptist.  Emma zit in 

het 1ste leerjaar bij juf Caroline.  Emma 

en Louise zijn zussen. 

Wij komen allemaal sinds de 

kleuterklas naar de opvang, soms ’s 

morgens, soms ’s avonds of allebei.  

Emma komt soms niet altijd even 

graag en wil graag een ballenbad en 

glijbaan in de opvang.  Louise wil een 

dierentuin, omdat ze van paarden 

houdt.  Alyssa tenslotte wil een 

bowlingbaan. 

 

 

Stockmanbroers beëindigen wielerseizoen 
tekst: Koen Christiaens 

 

Op vrijdag 13 oktober zat het wielerseizoen van de beloften Abram en Michiel 

Stockman er (bijna) op.  Nadat ze in het najaar minstens een 10-tal wedstrijden 

onder de eliterenners hadden betwist beëindigden beiden hun seizoen in de 

Ronde van… Iran.  Abram sleepte in de eindstand een 14de en Michiel een 24ste 

plaats in de wacht.  Eindwinnaar werd trouwens een ploegmaat van de 

Stockmans bij Tarteletto-Isorex, namelijk de Nederlander Rob Ruiygh. 
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Inwoners van de Peirdewijk vieren feest 
 

Op 25 november gaat er een manillenkaarting door in het 

Sportkafee Jeugdcentrum. Dit van 14 uur tot 17 uur. Er wordt 

gekaart voor droge worsten , de inleg is 2 euro per persoon per 

spel en iedereen  is welkom ! 

Daarna is er een etentje voor bewoners van de wijk.  Dit begint om 19 uur met 

een aperitief en hapjes. Om 20.30 uur volgen een lekker eetfestijn en 

dessertbuffet. Daarna is er open bar met muziek. 

 

Allerheiligen: gedachtenis aan alle overledenen 
Overledenen sinds Allerheiligen 2016 waarvan de uitvaart of nadienst plaats had 

op de St.-Jozefsparochie (Biest) – afgesloten op 22 oktober 2017 
 

22/11/2016 Maria Desmet 98 jaar 

30/12/2016 Cecile Wyckhuyse 90 jaar  

22/01/2017 Mariette Coudyzer 87 jaar 

03/02/2017 Elza Viaene   90 jaar 

17/02/2017 Maria Roelstraete 97 jaar 

27/03/2017 Carlos Lefevre 60 jaar 

10/04/2017 Noëlla Poelvoorde 90 jaar 

12/04/2017 Adriën Van den Berghe 86 jaar 

06/05/2017 Jacqueline Opsommer 94 jaar 

01/08/2017 Roeland Devisch 82 jaar 

02/08/2017 Maria Stubbe 94 jaar 

24-09-2017 Magdalena Van Den Driessche 95 jaar  
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Ivan Van Hoe was 25 jaar materiaalmeester van Essevee 
tekst: Koen Christiaens - foto: Ivan Van Hoe 

 

Wie herinnert zich voetballer Patrick Teppers nog ? De minzame middenvelder 

met de fluwelen linker kwam vanaf het seizoen 1987-1988 – als vervanger van 

Danny Veyt – voor SV Waregem voetballen. Patje Teppers is met zijn familie op 

28 oktober trouwens aanwezig voor de match van Essevee tegen KV Mechelen. 

De Limburger was één van de vele talenten die materiaalmeester Ivan Van Hoe 

aan de Gaverbeek de revue zag passeren. Tijd voor een babbel. 

 

“Ja, Patje Teppers, die kwam van Winterslag. We zijn nog 

eens met SV Waregem een benefietmatch gaan spelen 

voor de schoonbroer van Patrick (Louis); die 

werkonbekwaam was, in en tegen Sk Lozen”, opent Ivan.  

“Mijn eerste match als materiaalmeester was ergens 

begin de jaren ‘70, een match op RWDM.  Ik begon die 

job bij de reserven en Essevee speelde toen in 2de klasse 

onder Hans Croon (dat was in het seizoen 1972-1973. In 

de stand eindigde SV Waregem 2de na SK Beveren en 

promoveerde terug naar 1ste nationale, kc).  Jozef 

Destoop deed toen het 1ste elftal maar kwam dan ziek 

waardoor ik zijn plaats innam én ook nog de reserven op zaterdag voor mijn 

hoede nam. Tussenin nam Erik Degrijse mijn taak 1 jaar over en Etienne 

Mestdagh de reserven maar toen deze laatste verongelukte vroeg manager 

Germain Landsheere terug te keren. Toen was het duo Haesaert-Den Blauwen 

aan de slag. Deze laatste leeft niet meer. Een mooie periode was ook met Filip 

Mesmaekers in doel en verder de Millecampsen, Bogaert, Koudijzer, Saelen, 

Haleydt, Hervé Delesie.  Hervé zie ik nog regelmatig als ik aan het vissen ben.  

Jaak Dreesen, afkomstig van Bree, was iemand die ook graag viste en forellen 

pakte. Hij werd gekocht bij Lierse. Bovendien had ik ook nog een dagtaak bij de 

firma Van Neder.  Mijn baas, Jean Pierre Van Neder, kwam veel later in de periode 

met Krüzen, Vidmar, Urban etc… ook voorzitter.  Mijn allerlaatste match voor 

Essevee was in de Jan Ceulemans Cup en dat was de dag voor SV Waregem-

Westerlo.” 

 

SV Waregem-Westerlo was een wedstrijd in mei 1997 die besliste over promotie 

naar 1ste klasse. Essevee had – in de eindronde – genoeg aan een gelijkspel maar 
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verloor met 2-3 en nadien ging het bergafwaarts met rood-wit. Indien SV 

Waregem deze wedstrijd had gewonnen was er (wellicht) nooit sprake geweest 

van een fusie met Zulte. 

 

Wat is de taak van een materiaalmeester ? 

De kleren gereed doen. Wasserij de Zonneschijn uit Zulte kwam de was halen. 

Toen ze in congé waren moest ik met die was naar de Super Bazar rijden… (lacht). 

Bij een thuismatch moest ik ook de ballen opblazen. In die periode gingen we 

ook al op afzondering en hadden we verre verplaatsingen naar Waterschei of 

Club Luik. Bij een thuismatch gingen we eten naar Groenhove, de Peracker 

volgde later. Ik heb in die lange tijd als materiaalmeester goede doelmannen 

gekend zoals Bosmans, die kwam van Sint-Truiden. Later kwamen De Jongh, 

Galjé, Huysmans, Deschepper, Vandendriessche…  De trainers die ik gekend heb: 

Croon, Rik Matthijs, Houwaart, Theunis en Anthuenis.  André Van Maldeghem 

was hier 3 of 4 keer trainer. Maar Urbain Haesaert stak er toch bovenuit, heeft 

ook de mooiste zaken gerealiseerd.  

 

In die goede oude tijd schopte het kleine boerenploegje SV Waregem het met 

Urbain Haesaert als coach zelfs tot de halve finale van de Uefa Cup, in het seizoen 

1985-1986. Intussen is in het huidige voetbal alles zo veel geprofessionaliseerd.  

Een voorbeeld: nu krijgen ze water tijdens de match, vroeger bestond dat nog 

niet. Vroeger werd er ook koffie klaargemaakt voor tijdens de rust. Toen we 

vroeger op verplaatsing gingen waren de valiezen mee, momenteel rijden ze er 

soms mee op voorhand met de camionette.  Sinds die dag in mei 1997 heb ik 

geen voet meer binnengezet in het Regenboogstadion.  Ik zie het voetbal niet 

meer live maar ben wel nog supporter gebleven van Zulte Waregem en zie alle 

matchen op tv.  Die 1-1 tegen Vitesse was de correcte uitslag, ginder wordt het 

komende donderdag een pak lastiger.  Ik ben momenteel een verwoed visser 

met mijn goede kameraad Chris Naessens. 

 
Colofon 
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Briljanten paar in de Zavelberg 
tekst: Marianne Verstaen – foto: Patricia Van Ryckeghem 

 

Op bezoek bij Georges Van Ryckeghem en Rolande Messiaen die op 28 augustus 

65 jaar gehuwd waren. 

Ik was heel welkom bij hen en dronk samen 

met Georges een Martini. Dochter Patricia was 

er ook. 

Georges kan heel goed vertellen en ook 

Rolande babbelt graag. Zo ben ik heel wat te 

weten gekomen. Georges is 88 jaar en Rolande 

is er 86. Ze zijn beiden nog kwiek en trekken 

samen hun plan. Sedert 2 jaar ziet Georges  

niet meer zo goed. Maar ze zijn beiden 

tevreden en gelukkig. 

 

Georges kan heel goed vertellen over vroeger. 

Hij studeerde tot zijn 16 jaar en volgde ook 

nog avondlessen. Vooral over zijn 1e werk  als 

boekhouder bij Demey in Kortijk babbelt hij graag. Hier is hij in 1944 begonnen. 

Hij heeft heel wat mensen kunnen helpen: tijdens de oorlog moest iedereen zijn 

geld binnendragen, dit werd geblokkeerd door de bank. Iedereen mocht zo’n 

2000 frank houden om van te leven. Maar na de oorlog dat geblokkeerde geld 

terugkrijgen was niet zo evident. Soms zat er zwart geld bij, bewijs dan maar eens 

dat dit je geld was.  Georges stond hen  bij als boekhouder zodat ze toch zoveel 

mogelijk terugkregen. In 1949 is hij boekhouder geworden bij een 

metser/aannemer in Petegem waar hij Rolande leerde kennen. 

 

Georges komt uit een groot gezin van 10 kinderen, 6 meisjes en 4 jongens. Ze 

woonden op een boerderij aan de Molenhoek in Deerlijk.  Zijn vader was 

graanhandelaar en had 500 lands. Ook hadden ze 40 varkens, 1 ezel, 1 paard en 

2000 à 3000 kippen.  Moeder werkte mee op de boerderij en deed het 

huishouden. Hij herinnert zich nog levendig hoe het deeg voor 12 broden rees 

aan de Leuvense stoof, daarna werden deze in ’t ovenbuur gebakken. Dit is een 

grote bakoven die met lemen (van vlas) werd opgewarmd, er werd met een roede 

gekoterd om de warmte te verspreiden. Daarna werden de 12 bollen deeg erin 
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geschoven en de metalen deur werd dicht gedaan. De broden werden gebakken, 

heerlijk geurende en heerlijk smakende broden! 

Rolande  komt uit een gezin van 2 kinderen, zij heeft nog één broer. Haar vader 

was meester-kleermaker in Anzegem.  Ze kreeg de kans om te studeren.  Tot 

haar 16e volgde ze de opleiding handel in Anzegem. Daarna studeerde ze 3 jaar 

in Gent voor mode ontwerpster. In Kortrijk heeft ze dan nog 1 jaar les gevolgd, 

patroon tekenen. 

Zo kon ze werken bij haar vader in de zaak. Hij maakte maatpakken en Rolande 

naaide voor Eerste en Plechtige Communicanten.  Zo was dat in die tijd, iedereen 

van het dorp liet zijn kleren voor een feest maken bij een kleermaker. Ook maakte 

ze bruidsjurken, ze heeft zelfs haar eigen trouwkleed gemaakt !  

Haar ouders hadden in die tijd een chique auto, een Opel Kapitein. Hiermee 

mocht zij koppeltjes op hun huwelijksdag naar de H. Mis voeren. Ze waren 

welgesteld maar deelden met diegenen die het minder hadden. Zo gaven ze 

tijdens de oorlog boterhammen aan kinderen die van school kwamen. Ze 

deelden ook hun voedselbonnen uit. 

 

Hoe hebben Georges en Rolande elkaar leren kennen? 

Toen Georges bij Demey werkte moest hij 1 à 2 keer per maand met de trein naar 

een klant in Petegem bij Oudenaarde.  Daar zag hij een mooie en lieve typiste, 

Rolande. Ze was het nichtje van de baas en werkte daar tijdens de vakanties en 

in het weekend. Zijn hart begon sneller te slaan en hij was verkocht. Op de trein 

van Anzegem naar Petegem (om naar hun werk, klant te gaan) spraken ze af en 

zo werden ze verliefd. Ze huwden in 1952 en zijn nog altijd samen!  In die tijd 

ging een huwelijksfeest nog thuis door. 

Ze hebben lange tijd ingewoond bij de ouders van Rolande. Veertig  jaar geleden 

hebben ze gebouwd in de Zavelberg. Samen met nog 1 buur waren ze daar de 

eerste bewoners. Ze hadden in het begin geen drinkbaar water en Rolande ging 

bidons water halen in het moederhuis en ook bij een nicht van haar. Het water 

voor het toilet werd gebracht door de brandweer.  Na 2 à 3 jaar werd in de 

Zavelberg meer en meer gebouwd en toen hadden ze drinkbaar water. 

Rolande en Georges zijn gezegend met  3 dochters en 1 zoon. Rita, Gerda, Geert 

en Patricia. Drie kinderen wonen in Waregem, 1 dochter woont in Zeebrugge.  Ze 

zijn de fiere grootouders van 13 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Er is nog 

een achterkleinkind op komst.  
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Het is bij hen de zoeten inval, dagelijks komen er kinderen, kleinkinderen, 

vrienden of buren op bezoek. In het weekend kan het heel druk zijn. Op 

zaterdagvoormiddag doet Rolande boodschappen met dochter Patricia. Vanaf 

de zaterdagnamiddag tot de zondagavond is het daar een gezellige en drukke 

bende: koffieklets op zaterdagnamiddag tot de avond. Op zondag beginnen ze 

vroeg te aperitieven, al om 9 uur komen er 

kinderen en kleinkinderen toe, ze hebben een 

fles cava bij en Rolande zorgt voor hapjes. Wie 

wil kan blijven eten (de diepvries is altijd goed 

gevuld en een kip aan ‘t spit is vlug gehaald). 

Het gebeurt dat er nog aan het aperitieven of 

aan het eten zijn als er anderen toekomen 

voor de koffie. 

Met Sinterklaas en met Kerstavond proberen 

ze met zoveel mogelijk kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samen te 

komen bij hun zoon Geert. Om de 2 jaar met Kerstavond is iedereen van de partij! 

 

Hun briljanten huwelijksfeest vierden ze de 2de week van september. 

Eerst was er een misviering op de Biest. Daarna werd het briljanten paar 

ontvangen in het stadhuis. Daar kregen ze een bronzen medaille en een brief van 

het koningshuis. Die medaille kreeg een mooie plaats in hun vitrinekast. Het feest  

ging door in Te Lande in Tiegem 

 

En waarmee vullen Georges en Rolande hun dagen? 

Tot voor 2 jaar las Georges alle dagen de krant, vulde de kruiswoordraadsels in 

en vulde nog belastingbrieven in voor vrienden en kennissen. Nu kijkt hij televisie 

en leest de krant, doordat hij minder goed ziet lukt dit meer zo goed. In het gezin 

werd en wordt er nog  gekaart, ze hebben zelfs nog een kaarterspotje.  Georges 

leerde zijn kleinkinderen manillen. Rolande kan niet manillen maar wel wiezen. 

Georges heeft heel zijn leven, 45 jaar, in de boekhouding gewerkt. Op zijn 70e 

volgde hij zelfs nog computerlessen om bij te blijven. 

Rolande werkt(e) graag in de tuin, geen enkel onkruidje ontsnapt aan haar ! Het 

huishouden en het bezoek ontvangen gaat ook nog goed.  Ze jeunen zich en zijn 

gelukkig samen. 

Ik heb afscheid genomen met de woorden: tot binnen 5 jaar als jullie een platina 

paar zijn.  Georges antwoordde dat ik zo lang niet moest wachten en altijd eens 

mocht binnenwippen. 

Ons geheim ? 

“Mallekoar geirne 

zien en blijven geirne 

zien en zorgen voor 

mallekoar” 
Georges en Rolande 
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Vierde jaarlijkse BBQ van de Sunday Bikers ten voordele 

van Ophélie Fieuw  
tekst: Pascal Dhont 

 

Op 23 september hebben de Sunday Bikers hun vierde jaarlijkse BBQ gehouden. 

Dit jaar was het ten voordele van Ophélie de dochter van Melissa en Cliff Fieuw, 

voor de aankoop van een rolstoelfiet.  Dankzij de ongeëvenaarde inzet van de 

ouders van Ophélie en haar zusje, de respons van alle familieleden, vrienden en 

buren zijn we er samen in geslaagd om genoeg centen op te halen om de 

rolstoelfiets volledig te betalen. 

Dit zou nooit mogelijk geweest zijn zonder alle sponsors en de ongelooflijke 

geestdrift van alle Sunday Bitches en Sunday Bikers die enorm veel van hun vrije 

tijd hebben geschonken in het  ophalen, sorteren en uitstallen  van 1 300 

tombolaprijzen, het klaarzetten van de zaal en het laven van de dorst van de 550 

enthousiaste eters.  Wij hebben het geluk gehad om opnieuw te kunnen rekenen 

op een veertigtal vrijwilligers, waaronder ook veel jongeren om deze BBQ om te 

toveren in een fantastisch evenement bestaande uit heerlijk eten, heel veel drank 

en toffe muziek tot in de vroege uurtjes. 

Het voltallig bestuur van de Sunday Bikers Softy, Feiny, Strumph, Peedn en Clutch 

willen hierbij nog eens iedereen bedanken om dit recordjaar in goede banen te 

helpen leiden. Wij kunnen nu alvast zeggen dat we tijdens de komende 

kerstperiode aan de ijspiste een dreupelkotje zouden bemannen, de juiste datum 

volgt nog maar iedereen welkom natuurlijk. 

 

 

Wist je dat… 
 

…. uitgerekend op vrijdag de 13de oktober, ’s avonds gedurende één uur 

de elektriciteit uitviel voor een deel van de Biest ? 

... op dinsdag 17 oktober omstreeks 18.15 uur een warmeluchtballon geland is 

op een grasplein nabij de Mottestraat ? 

… je kan inschrijven voor de Kerstloop op www.kerstloop-waregem.be ?  

  



16 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke november: Franck Moerman – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 7 november: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 13 en dinsdag 28 november: kaarting en gezelschapsspelen (SOB) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 8 en 22 november: kaarting (SOB De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

 vrijdag 10 november: wandeling + pannenkoekenbak  

 woensdag 22 november: koken voor mannen (SOB De Roose) 

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

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 vrijdag 10 november om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!) 

 zaterdag 18 november om 20.30 uur: vleugelconcert (kerk) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 30 november: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten decembernummer binnen vóór 23 november, bij voorkeur via e-mail 
 

 


