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Wist je dat…

…  Biestenaars  Raoul  Decraene  en  Mathisse  Grootaert  een  puike
uitslag reden op het Provinciaal Kampioenschap tijdrijden in Ruddervoorde ?
Raoul werd 5de bij de beloften, Mathisse 2de bij de juniores en dit zelfs in
dezelfde tijd als de winnaar. Enkele dagen nadien was Mathisse wél de primus
in Herfelingen (Vlaams-Brabant)
... 2 andere wielrenners Abram en Michiel Stockman hun fiets op 14 april even
opzij  zetten voor  Crossfit  ?  Crossfit  is een verlengde van fitness en is  een
combinatie van uithouding, kracht, lenigheid en snelheid.  Dit evenement ging
door in het Jeugdcentrum.
…  er  71  bezwaarschriften  werden  ingediend  tegen  de  komst  van  een
industriezone op de site  Blauwpoort  ?   In  dit  aantal  zijn  de bezwaren,  die
rechtstreeks aan het provinciebestuur gemaild werden, nog niet meegerekend
… de  Expresweg tussen de Henri  Lebbestraat en de Vredestraat geluidsarm
asfalt krijgt ?  Van deze werken maakt het Agentschap Wegen en Verkeer ook
gebruik  om  het  rondpunt  aan  de  Vredestraat  te  vervangen  door
verkeerslichten. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op de kruispunten met
de Lebbestraat en de Verbindingsweg (bron: De Sprong april 2018)

Winnaars wedstrijden ‘t Biesteneirke april

 vrijkaart voorstelling Ezelsbrug: Annie Landsheere, Etienne Bulcaen, Diede-
rik Borret, Nicole Demeulemeester en Hilde Vermeersch
 waardebon 25 euro bij Gunthers: Fabienne Laporte

De winnaars werden persoonlijk verwittigd en gaven hun toestemming tot ver-
melding in ‘t Biesteneirke

mei 2018 3



PUBLIREPORTAGE

Bloemelien, uw bloemenspeciaalzaak in de buurt !

Elien, hoe ben je op de Biest terechtgekomen ? 
Mijn ouders hadden altijd een bloemenwinkel in Tielt, die door een personeelslid,
dat er al jarenlang werkte, overgenomen werd.  Gezien Tielt veel bloemenzaken
telt, was het evident om daar geen bijkomende winkel te openen.  Ik had een
voorkeur  voor  Waregem en na wat  zoeken
ben ik hier op de Biest beland.

Ik  zou  een  bloemenzaak  eerder  in  het
stadscentrum verwachten.  Waarom heb
je voor deze locatie gekozen ?
Wie bloemen gaat kopen, doet dit bijna altijd
– uit praktische overwegingen – met de auto.
Een  aantal  parkeerplaatsen  was  dus  noodzakelijk.   Gezien  de  klant  in  het
volledige centrum dient te betalen voor een parkeerplaats, zag ik dat als een
hindernis.  Hier is voldoende parkeerplaats net vóór de deur.  Bovendien komen
vaak werknemers van de aangrenzende industriezone na de werkuren nog rap
binnen om een ruiker te kopen voor de partner.

Welke periode is het drukst voor jou ?
Valentijn  en  moederdag  staan  uiteraard  op  het  hoogste
schavotje.  Dan kan en mag ik op geen uurtje méér kijken.
Maar ook feestdagen scoren nog altijd goed: een bloemetje
voor de ouders op Pasen of nieuwjaarsdag is altijd leuk.  Ook
van  (nieuwe)  commerciële  initiatieven,  zoals
secretaressendag,  kan  ik  de  vruchten  plukken.   Daarbij
verkopen snijbloemen, het traditionele boeket dus, nog altijd
het best.

Je fleurt ook evenementen op ? 
Inderdaad,  voor  trouwfeesten,  babyborrels,  beurzen  en
allerhande kleine en grote evenementen kun je bij Bloemelien
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terecht.  Wie zelf graag met bloemen werkt, is altijd welkom op de workshops
die ik maandelijks  organiseer.   Je  vindt  de details  daaromtrent steeds op de
Facebookpagina.

Bloemelien  en  ‘t  Biesteneirke  schenken  3  mama’s  elk  een
Moederdagboeket t.w.v. 40 euro !  
Geef het antwoord op onderstaande eenvoudige vraag, vul je antwoord in op
www.biesteneirke.be/wedstrijd.
Enkel mama’s kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.  Je
(of  papa  uiteraard)  dient  het  boeket  af  te  halen  op
moederdag,  zondag  13  mei  in  de  voormiddag  bij
Bloemelien.  De wedstrijd loopt tot vrijdag 11 mei om 18
uur.   De  winnaars  worden uiterlijk  op  zaterdag  12 mei
verwittigd.

Vraag: welk internationaal evenement vindt jaarlijks
plaats op de 3de donderdag van april ?

Bloemelien

maandag - zaterdag:

9u - 12 | 13 - 18u30

zondag: 9u - 13u

gesloten op dinsdag

Industrielaan 2

8790 WAREGEM

www.bloemelien.be

info@bloemelien.be

056 19 16 12

Gespot in de Stijn Streuvelsstraat

Op een zonnige zaterdagvoormiddag kwamen
we  een  stralende  Ophélie  tegen  die  samen
met haar  bijna 40 jarige papa Cliff  met haar
superfiets  een  tochtje  richting  Vichte  ging
afhaspelen.
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Carlo  Lambrecht  (Waregem  Vooruit):  “Dwars  door
Vlaanderen zal blijven groeien.”
Tekst: Koen Christiaens – foto’s: Digitalclickx.com

Met  de  Ronde  van  Italië  begint  het
wielerpeloton  op  4  mei  aan  de  1ste  grote
meerdaagse  rittenwedstrijd.  De  door  onze
Vlamingen zo geliefde kasseiklassiekers liggen al
enkele  weken  achter  de  rug.   Tijd  voor  een
nabeschouwing  over  Dwars  door  Vlaanderen
met  voorzitter  Carlo  Lambrecht.  De
Wielsbekenaar  volgde  in  deze  functie  in  2009
Dirk  Allemeersch  op,  die  op  zijn  beurt  werd
voorafgegaan  door  Biestenaar  Jean  Marie
Vanhoutte.  In deze Worldtourwedstrijd plaatste
winnaar  Yves  Lampaert  –  ook  al  vorig  jaar  in

Waregem aan de winnende hand - in de Vredestraat in de vernieuwde finale
zijn beslissende demarrage.

Carlo, wat is jouw taak als voorzitter van een dergelijke organisatie als
Dwars door Vlaanderen ?
Ik had vooraf het BK cyclocross ingericht in Wielsbeke in 2003 en het BK op de
weg in 2014, tevens in Wielsbeke. Toen ik in 2009 Dirk Allemeersch opvolgde
als voorzitter hadden we een bestuur van ongeveer 30 man. Ik heb het op mij
genomen om deze onder te verdelen in werkgroepen. Concreet hebben we op
heden  voor  de  laatste  editie  een  comité  Start,  aankomst,  Ronde  van
Vlaanderenstraat (daar  hadden  we  een  tent  met  1000  Vips) en  Hove  van
Herpelgem in Kluisbergen, een nieuwigheid voor 350 à 400 man. Een volgend
comité is Vip bussen onderweg; deze bestuursleden kijken voor restaurants en
enkele plaatsen om de renners aan te moedigen. Een andere comité is dat van
de  Shuttles.  Daarvan hadden we er 50, een unicum met telkens 8 personen.
Het laatste comité heet  Horeca.   Deze zaten in de Expo Waregem en de 2
restaurants in het Regenboogstadion. We zijn met 7 personen die de raad van
bestuur  vormen,  elk  van  die  7  leidt  één  van  die  groepen  en  zorgt  voor
medewerkers.  Ik  moet het overzicht houden over die werkgroepen en alles
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coördineren. Mijn grootste taak is het binnenbrengen van sponsors, januari en
februari zijn héél drukke maanden voor me. Gaan eten met sponsors etc… Met
Waregemnaar Geert Dewaele is er qua sponsoring ook een belangrijke kracht
bijgekomen. Wij samen leiden de sponsoring.

Wat wordt er van je verlangd de dag zelf ?
Ik verschijn eerst bij de start in Roeselare. Nadien begeef ik me naar Tielt voor
onze  dameswedstrijd.  Ik  bedank  intussen  beide  burgemeesters  met  hun
respectievelijk schepencollege, rij naar Hove van Herpelgem en de Ronde van
Vlaanderenstraat. Ik heb ook genodigden bij me in de wagen zoals Tom van
Damme van de Wielerbond en onder meer nog de gouverneur. Na afloop van
de koers vind je me op het podium met de eerste 3 renners van beide koersen.

Hoe kijk je terug op de recentste editie op sportief vlak ?
Door  de  jaren heen  zijn  we  gegroeid.  Waar  we  in  het  verleden  een zwak
deelnemersveld  hadden kunnen we stellen  dat  met ons World  Tourstatuut
enkel Sagan en Gilbert van de toppers er niet bij waren. Voor hetzelfde geld is
de wereldkampioen er volgende keer wel bij  want Hansgrohe is al  één van
onze sponsors. 9 jaar terug moesten we smeken om een vedette, we zijn van
1.1 statuut opgeschoven naar World Tour en financieel veel sterker geworden.
Bardet, Valverde en Quintana kwamen bij ons hun enige Vlaamse wedstrijd
betwisten.

Valverde heeft mee de koers gemaakt. Hun ploeg Movistar kwam in Waregem
met sterke renners aan de start. We hebben inderdaad een goede relatie met
de mensen van de Ruta Del Sol en dan zeker met de voorzitter.  Guy Delesie,
Ludwig  Lefebvre  en  ikzelf  gaan  ieder  jaar  naar  die  rittenkoers.  Via  hun
voorzitter verloopt de introductie naar Movistar en via de manager worden de
contacten gelegd. Wat onze koers betreft van 28 maart jongstleden: als je de
ontsnapping ziet op de Trieu waarbij Van Avermaet reageerde op de aanval
van Benoot was het een sterke Terpstra die hen tot de orde riep en duidelijk
reed in dienst van Lampaert. Het was het beste deelnemersveld ooit voor ons.
Iedereen,  de  renners  incluis  waren  tevreden  over  het  parcours.  Het  enige
nadeel was het mindere weer.
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Wat  was  trouwens  het  oordeel  van  de  UCI-commissaris  over  jullie
wedstrijd, dit jaar was dit de Italiaan Fransesca Mannori ?
De mensen van de UCI, 5 in totaal, waren al op maandag aanwezig. Ik heb nog
niets negatiefs gehoord. De laatste 10 jaar kregen we telkens goede rapporten;
anders word je geen World Tour.

Jullie behoren het tweede opeenvolgende jaar tot die World Tour. Kan je
dat niveau aanhouden in de toekomst ?
Dat is telkens per 3 jaar. Na de editie van 2019 moet je dat terug verdienen.
Zonder fouten zal dit wel weer verlengd worden. Bovendien onderhouden we
goede contacten met die mannen.

Doet het deugd als voorzitter om vast te stellen dat jonge renners als
Mads Pedersen (Trek) en Mike Teunissen (Sunweb) eerst in Waregem op
het  voorplan  traden  om  enkele  dagen  nadien  te  schitteren  tijdens
respectievelijk de Ronde en Parijs-Roubaix ?
Dat doet inderdaad deugd. Van Pedersen en Dillier, die was eerst ook voorzien
bij ons maar nog niet fit, wist ik al langer dat dit grote talenten zijn. Teunissen

trouwens ook. Ik vond het trouwens tof
dat Sep Vanmarcke als streekrenner ook
mee op het podium stond. In het begin
dat  ik  voorzitter  was  won  Chavanel,
Nuyens die later de Ronde ook won, dat
waren  ook  geen  pannenkoeken.  We
kunnen  zeker  niet  klagen  over  de
winnaars en het podium van de laatste
jaren.

Is  het  frustrerend vast  te  stellen  dat  E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem
door  pers  en ook renners  in  één adem worden vernoemd en er  soms
minder over Dwars door Vlaanderen wordt gerept ? Denken we ook maar
aan de omkaderingsprogramma’s en de zendtijd op Sporza die die andere
koersen wèl krijgen ?
Dat heeft me nog niet gestoord.  We zijn al  ieder jaar gegroeid. Men moet
meer en meer rekening houden met ons. Op dinsdag, de dag vóór de koers
hadden we in het Nieuwsblad 5 volle bladzijden als voorbeschouwing. In de
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media krijgen we veel meer aandacht. We hebben 350 à 400 Vips extra t.o.v.
2017;  zo’n zaken doen mij  plezier.  Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we
tegen 2019 nog meer sponsoring zullen hebben. We zullen blijven groeien,
onze verzorgde catering en een mooi dagprogramma is ook een pluspunt in
dit verloop.

Blijft het parcours voor volgend jaar hetzelfde ?
Ik wil iets duidelijk stellen. Onze groei heeft te maken met Flanders Classics en
met  stad  Waregem  waar  we  steeds  kunnen  rekenen  op  onze  sportief
ingestelde burgemeester en zijn ganse schepencollege. Trouwens in Waregem
voel  je  iedereen  hierin  meeleven.  Maar  zonder  onze  eigen  mensen  van
Waregem Vooruit zou de vooruitgang naar het World Tour niveau er nooit zijn
gekomen.  Ik  heb 3  gesprekken  gehad met  Wouter  Vandenhaute  (Flanders
Classics). We wilden géén te lange koers, hij wou naar 160 km; wij vonden dat
te weinig. We gaan mee in hun filosofie, maar wij beslissen en zo kwam onze
parcoursbouwer Guy Delesie, in overleg met hen, uit aan 181 km. Aangezien
de coureurs vooraf en achteraf vol lof waren over het parcours namen we dus
een goede beslissing. Velen hadden op voorhand een spurt verwacht, ik niet.
De inkorting qua kilometers was belangrijk maar de hellingen zijn gebleven
om de interesse te wekken van de toppers. Een Wout van Aert bijvoorbeeld
was er enorm op gebrand op een knalprestatie maar hij kende pech. Onze
belangrijkste Belgische ploegen kregen allen een wild card in onze wedstrijd.

En wat met de vernieuwde finale, met de Vredestraat op de Biest ?
Omdat we ook hierover tevreden zijn zal dit hetzelfde blijven. Pedersen ging
aan  op  dat  stukje  dat  omhoog  gaat  (Rooseveltlaan).  Lampaert  ging  hem
terughalen en besliste  de koers  op zowat  800 meter  van het  einde in zijn
voordeel in de Vredestraat. De renners van Quick Step hadden trouwens de
laatste 3 km de dag voordien nauwkeurig verkend…

Carlo, in 2021 gaat het BK wielrennen op de weg door in Waregem. Is er
al een beslissing genomen qua parcours ?
Op heden is er nog niets definitief, ik kan hierover nog niet echt iets kwijt. Na
het groot verlof zullen we bijeenkomen met stad Waregem en de koppen bij
elkaar steken.
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Helena krijgt attest als begeleider
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Somival

In het vorig Biesteneirke kon je lezen dat 2 groepen vormelingen van de
Don Boscoschool (Biest) te gast waren op het wekelijkse zwemuurtje van
sportvereniging Somival (Sport en Ontspanning voor mindervaliden) in
zwembad De Treffer.   Helena Van Tichelen,  4 jaar  geleden in het  6de
leerjaar van bovenvermelde school, was er toen ook bij.

Helena, even terug naar maart 2014.  Samen met je klasgenoten ben je
ook te gast bij de zwemmers van Somival.  Kwam daar de interesse op om
te begeleiden ?
Ja,  eigenlijk  had  ik  vanaf  het  eerste  moment  een  klik met  de  zwemmers.
Vooral wat die personen, met een kleine of minder kleine beperking, allemaal
in  hun  mars  hebben,  heeft  me  verwonderd.   Vrijwel  onmiddellijk  had  ik
besloten een handje bij te springen tijdens het wekelijkse zwemuurtje. 

Een probleem hierbij was dat je amper 12 jaar was.  Om begeleider te zijn,
moet je 16 jaar zijn.  Maar hier werd een mouw aan gepast ? 
De  vereniging  Somival  kwam  voor  een  unieke  situatie  te  staan:  ik  wou
dolgraag  helpen,  maar  mocht  eigenlijk  niet.   Daarom  werd  de  aspirant-
begeleider in het leven geroepen.  Iedere jongere, van 12 tot 15 jaar, kan dus
samen met  een  volwassen  begeleider  wél  de  zwemmers  bijstaan.   Tot  op
vandaag zijn er 6 aspirant-begeleiders.

Wat houdt de taak van een begeleider op zaterdagmorgen in ?
Eigenlijk is dat zeer divers: het zwemuurtje vindt plaats van 9 tot 10 uur in de
Treffer.  Bepaalde begeleiders helpen de zwemmers met omkleden, anderen
helpen de personen uit  de rolstoel  in het zwembad of omgekeerd.   In het
zwembad zelf wordt om het kwartier gewisseld zodat je niet teveel  gehecht
raakt  aan 1  persoon.  Tevens heeft  dit  als  voordeel  dat  je  iedereen binnen
Somival leert kennen.  Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheden
en het postuur van de minder mobiele persoon. Zo zal ik niet alléén een zware
man  die  een  hoofd  groter  is  dan  mij,  begeleiden.   Niet  iedereen  hoeft
overigens te worden bijgestaan.  Volwassenen zwemmen meestal baantjes, de
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kinderen spelen meestal in het recreatiegedeelte.  Er wordt tevens toegestaan
dat  een  ouder  mag  meekomen  voor  een  kleuter.   Het  aantal  deelnemers
wisselt enorm, maar gemiddeld zijn er zo’n 80 leden en een 25-tal begeleiders.

Er  wordt  vaak gezegd dat  de  zorg voor  je  medemens  een roeping is.
Ervaar jij dit ook zo ?
Ik voel me gelukkig als ik andere mensen kan helpen.  En dat uit zich in veel
diverse (soms kleine) dingen: op feestjes ben ik altijd paraat om bij te springen,
de dankbaarheid van de Somivallers – een simpele  dankjewel ! – maakt mijn
dag goed.  Als vrijwilliger weten ze me ondertussen ook te vinden, zo ook
onlangs tijdens de zwerfvuilactie in Waregem.  Ik denk eraan om chirurg te
worden, het zorgzame zit gewoon in mij.

De uitreiking van het brevet Begeleider op zaterdag 10 maart was een
verrassing van formaat.  Vertel…
Na  het  zwemuurtje  was  er
dan nog wat uitleg voor de
leerlingen  van  de  school
Biest  over  Somival,  de
begeleiders, enz.  Ik wist dat
ik  ook  een woordje  mocht
plaatsen.   Tot  mijn
verbazing  zag  ik  ook  mijn
ouders  en  broer  achteraan
het zaaltje zitten.  De reden
werd  me  dan  duidelijk
gemaakt  door  voorzitter
Lucien  De  Bels:  ik  kreeg het  brevet  Begeleider.   Ik  voel  me  nu  nog  meer
verbonden met Somival, dat ik eigenlijk als 1 grote familie beschouw.  

Is er nog iets dat je wil melden bij het einde van dit gesprek, Helena ? 
(denkt lang na) Ik kijk enorm op naar mensen met een beperking tot wat ze
allemaal in staat zijn, ondanks hun handicap.  Ze zijn soms beter in hetgeen ze
doen dan valide mensen.  En… ze zagen en zeuren niet.  En dankbaarheid is o
zo heerlijk, om te geven en te krijgen !
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Geslaagde musical Paniek in de Snoepfabriek
tekst: Sofie Deboosere (leerkracht 1ste kleuterklas) – foto’s: vbs Biest

Zaterdag 24 maart…. Eindelijk was het zover….Alle kinderen en leerkrachten
van de Biestschool hadden er zo lang naar uitgekeken, zo lang naar toe ge-
werkt…..
Ons schoolfeest: Paniek in de snoepfabriek kon van start gaan.

Wekenlang  was  de  school  in  de
ban van de snoepfabriek van me-
vrouw Lolly en het groentekraam
van meneer Peer. 
Snoep  en groenten… een niet  te
lukken combinatie ??? Daar vergist
u zich. Meng snoep met groenten
(of  waren  het  spinnen  ?)  en  een
snuifje liefde en je krijgt….. GROEN
SNOEP.  Iets waar iedereen beter van wordt of dat denken ze toch.

De kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens de 2 voorstellingen waarbij de
kerk telkens afgeladen vol zat. Het publiek was getuige van een spetterende
show vol  muziek,  dans,  toneel,  humor,  lichtspektakels,  dansende fonteinen,
prachtig decor,… maar vooral van genietende, vrolijke en gelukkige kinderen. 
De leerlingen van het 6de leerjaar namen de moeilijke taak op zich om het
hele verhaal te spelen. Een grote uitdaging, zeker als je weet dat hun tekst uit
tientallen pagina’s bestond. Doe hen maar na… Maar ze hebben dit met glans
doorstaan. Proficiat, we zijn heel fier op jullie !

Natuurlijk zijn we ook super trots op alle kinderen van onze school die tijdens
hun act als echte showbeesten op het podium stonden. Iedereen deed mee,
van de allerkleinsten (peuters) tot onze leerlingen van het 6de leerjaar.  Hun
talenten (zingen, dansen, breakdansen, rappen, balkunstenaars, Broadwaydan-
sen,...) kwamen naar boven. Ze schitterden. Waw !
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Na de spannende voorstellingen was het tijd voor ontspanning. In en rond het
SOB stonden tal van eet- en drankstandjes klaar om te eindigen met een spet-
terend feest.
Dank aan allen die aanwezig waren om van deze dag voor onze school een
onvergetelijke dag te maken met prachtige herinneringen.
Binnenkort kunnen we nog nagenieten a.d.h.v.  een DVD. Zo wordt het een
schoolfeest om nooit te vergeten.  Foto’s op https://biest.biestjager.be/#col-
lection/1387

Het trotse leerkrachtenteam van de Biestschool.

Riene en Fay verzorgen de hoofdrollen
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: vrije basisschool Biest

Riene Van Praet en Fay Delesie stonden heel vaak op het podium tijdens
de voorstelling.  Samen met Sarah Vanackere en Warre Peeters vertolkten
ze de helft van de hoofdrollen.

Hoe kwam het dat jullie een van
de  hoofdrollen  te  pakken
hadden ? 
Riene:  eind  vorig  jaar  had  de
ouderraad beslist om een musical te
organiseren  tijdens  het  2-jaarlijks
schoolfeest  (het  schoolfeest  op  de
Biest  wordt  afgewisseld  met  het
feest  op  de  Jager,  rv).   In  de  klas

werd dan gevraagd wie de hoofdrollen op zich wou nemen en ik stelde me
direct kandidaat.   Mijn personage heette Candy Suikerspin,  de dochter van
Lolly (gespeeld door Sarah).
Fay: ik heb de rol van Appelonia, de dochter van de groentenboer Mijnheer
Peer, op mij  genomen.  Candy werd ziek van het vele snoepen, zodat haar
mama Lolly groenten kwam kopen bij Mijnheer Peer.  En worden die 2 toch
wel verliefd op elkaar zeker ? 
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Zo’n grote rol vroeg wel heel wat voorbereiding ?
Fay: uiteraard, na nieuwjaar begonnen we met het inoefenen van de teksten in
de lessen Muzische opvoeding tijdens de schooluren.  Ook thuis moesten we
uiteraard veel repeteren.  Ik werd hiervoor bijgestaan door mijn zus Noi.

Zoals we zien op de foto’s, droeg je niet-alledaagse kledij.  Waar had je
die gehaald ?
Riene: gezien het budget van de musical beperkt was (de toegang was gratis,
rv),  werd  een  beroep  gedaan  op  ouders,  sympathisanten,  enz.  om  ons  te
voorzien van materialen en kledij voor de voorstelling.  Dat is zeer gemakkelijk
gelukt, alleen de veelkleurige pakjes van de hoofdrolspelers werden gehuurd
aan de verkleedwinkel.

In  een  musical  wordt  uiteraard  veel  gezongen  en  gedanst.   Ging  dit
gemakkelijk ?
Riene: de hoofdrolspelers konden gebruik maken van een headset, wat heel
comfortabel was.  Zeker om te dansen.  Wist je trouwens dat de pasjes van de
dansen zelf bedacht werden door de leerlingen ?  Voor het aanleren konden
we gelukkig rekenen op de juffen.

Ongetwijfeld zijn jullie in je vrije tijd ook wel geïnteresseerd in muziek en
dans ?
Fay:  buiten de schooluren ga ik iedere donderdag dansen in de dansschool
van Anzegem.  Onlangs hadden we een voorstelling in de Spikkerelle in Avel-
gem.  Die opvoering werd geregiseerd door Inderdaad, in mijn vrije tijd volg ik
dictie en speel hoorn in de stedelijke kunstacademie.  Choreografe Linda De-
meulemeester.
Riene: in mijn vrije tijd volg ik dictie en speel hoorn in de stedelijke kunstaca-
demie.  Volgend jaar zal ik er de richting Drama bij nemen.  Ik zal tevens audi-
tie doen voor de musical die gerregeld in Vichte plaatsvindt.  Ik had eerder au-
ditie gedaan voor de Ketnetmusical maar was niet geselecteerd.  We zullen
ook samen zingen in de communiemis binnenkort.
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29ste Molenparkfietstocht op zondag 6 mei
tekst: Johan Korber

De meimaand is traditiegetrouw de Molenparkfietstochtmaand. Sef heeft zijn
benen  en  zijne  vélo  opgeblonken  en  is  samen  met  Nico  en  Johan  op
verkenningstocht  gegaan.  Hij  had  vorig  jaar  beloofd  om  dit  jaar  een  vlak
parcours uit te steken en hij heeft zich aan zijn woord gehouden want de enige
hoogtemeters die moeten overwonnen worden zijn 2 bruggen over het water.
Halfweg wordt in Oostrozebeke halt gehouden voor een drank- en plasstop,
Voor de liefhebbers is er ook mogelijkheid om een Italiaans ambachtelijk ijsje
of een stuk warme appeltaart te verorberen. 
Bij thuiskomst worden alle deelnemers beloond met een gratis drankje in café
de Oude Molen.  Daar kan men trouwens vanaf 13.30 uur inschrijven en om
14.15 uur stipt zal Joseph dan het startschot geven.
Enkele  leden  van  de  WTC  de  Nieuwenhovespurters  zorgen  voor  de
begeleiding van de groep en er is ook een volgwagen voorzien voor hulp bij
eventuele materiële pech.
Iedereen is welkom op zondag 6 mei . 

Dag van de Buren op vrijdag 25 mei 

Het concept van de Internationale Dag van de Buren is eenvoudig: elk jaar ko-
men mensen in diverse landen op straat om hun buren te ontmoeten. Niet tij-
dens een groots opgezet evenement, maar gewoon in de straat. 
Afspreken kan je overal, zolang het maar ergens in de straat is: een garage,
een voor- of achtertuin, in een tent of onder een boom,… Op vrijdag 25 mei
zorg je ervoor dat iedereen zijn of haar eigen stoel meebrengt. Het is leuk als
iedereen iets kleins meebrengt om te eten en drinken! 
Ook ’t Biesteneirke besteedt aandacht aan de Dag van de Buren. Kom je sa-
men met de buren ? Neem dan een aantal foto’s en stuur ze door naar de re-
dactie. De foto’s komen in het volgende nummer en op de website.
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose
 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@outlook.be
 verantwoordelijke mei: Kris Pannecoucke – 0474 92 65 68

Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19 
 dinsdag 8 mei: hobby (SOB De Roose)
 maandag 14 mei: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose)
 dinsdag 15 mei: bedevaart

Okra
 info: 056 60 39 37
 woensdag 9 en 23 mei: kaarting (SOB De Roose)

KWB Sint-Jozef Biest
 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
 van zaterdag 27 april tot en met woensdag 2 mei: weekend
 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 11 mei om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!)

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 31 mei: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten juninummer binnen vóór 24 mei, bij voorkeur via e-mail

16 ‘t Biesteneirke



mei 2018 17



18 ‘t Biesteneirke



mei 2018 19


	mei 2018 www.biesteneirke.be nummer 235

