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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

Beste Biestenaar

Zondag 7 september was terug een topdag voor
de Biest.  Naast de hoevefeesten op de boerderij
Devos in de Henri Lebbestraat, was er ook nog de
Memorial  Igor  Decraene  op  en  rond  het
kerkplein.  

Reporter  Koen  had  een  kort  gesprek  met
aanstormend  fietstalent  Remco  Evenepoel.
Ondertussen  zorgde  huisfotograaf  Willy
Godefroid  voor  een mooie  fotoreportage  op  de
middenpagina.   Ook  Nicky  Demunster  wensen
we te danken voor de ingezonden foto’s !

Veel leesplezier
Rik Verhaeghe
hoofdredacteur



Wist je dat…

… dat het Molenparkkerstfeest doorgaat op zaterdag 15 december in
de grote zaal van De Roose ?
… de kippenbillenkaarting en het open café t.v.v. de 14de kerstloop doorgaat
op vrijdag 19 oktober vanaf 17 uur in het sob De Roose ?
… het actiecomité Blauwpoort terug geld inzamelt om naar de Raad van State te
stappen om te verhinderen dat het landbouwgebied een industriezone wordt ?
… Renson zijn Concept Home voorgesteld heeft op donderdag 20 september ?
Deze nieuwe ééngezinswoning is uitgerust met alle nieuwste snufjes voor slim,
energiezuinig,  duurzaam,  gezond  en  comfortabel  wonen.  De  woning  is  te
bezoeken  aan  de  Mannekenskouter  6  (hoek  Industrielaan/Deerlijkseweg)  in
Waregem.

Benefiet Filip en Claudine
dit n.a.v. blikseminslag/brand bij hen thuis op 7 augustus

 
zondag 4 november 
 
vanaf 10.30 uur: bar open
 
vanaf 12.30 uur: warme beenhesp met frietjes en groenten
 
kaart volwassene: € 20
(aperitief inbegrepen)

kaart kind t.e.m. 12 jaar: € 10 
(drankje inbegrepen)

 
Plaats: S.O.B. De Roose op de Biest 

Wie  kaarten  wil  kopen  voor  de  benefiet  of  een  handje  wil  toesteken,  kan
contact  opnemen  met  Jean  Vander  Rasieren,  Drafstraat  34  Waregem  (tel.
0478 33 42 74, in de week na 17.30 uur of in het weekend).

Voor wie niet aanwezig kan zijn en de familie Deleu toch een steuntje in de rug
wil geven, zijn er steunkaarten van € 10 te verkrijgen bij Jean. 



vzw  Waregemse  Gordel  schenkt  5000
euro aan medisch centrum Notre Dame
de la Providence
tekst en foto: Rik Verhaeghe

Op vrijdag 14 september vond het jaarlijkse bedankingsfeestje plaats voor de
vrijwilligers van de 17de Waregemse Gordel,  die doorging op zondag 8 juli.
Zowat alle vrijwilligers tekenden present.

Ook  een  aantal
medewerkers  van
medisch centrum Notre
Dame de la Providence
(Burkina  Faso)  schoven
mee  aan  tafel.   Het
centrum  beschikt  o.m.
over  een  materniteit,
een  labo,  een
operatieblok  en  een
apotheek.   De

Waregemse gynaecoloog dr. Jan Claeys is voorzitter van de gelijknamige vzw,
het goede doel van deze editie.  

Hij mocht een cheque van 5 000 euro in ontvangst nemen.  Dit bedrag werd
door  2  000  deelnemers  op  de  2de  zondag  van  juli  samen  gefietst  en
gewandeld.   Het  bedrag  zal  geïnvesteerd  worden  in  de  aankoop  van  een
ziekenwagen, voor medische hulp in de brousse.  

Vzw  Materniteit  Dano  Burkina  Faso  organiseert  binnenkort  hun  volgende
activiteit: het vocaal ensemble Falamingo treedt op zaterdag 20 oktober om 20
uur  op  in  de  Sint-Bavo  kerk  in  St.-Baafs-Vijve.   Meer  info  via
www.materniteitdano.be en 0486 44 20 23.



Begin schooljaar 
tekst en foto: Eddy Nuyttens, directeur

Het schooljaar is voor de kinderen, de leerkrachten, het dienstpersoneel en de
directeur opnieuw opgestart én we zijn het alweer goed gewoon 

Met 74 kleuters en 152 leerlingen in het
lager gaan we opnieuw aan de slag in de
Don Boscoschool op de Biest. We zijn blij
en  dankbaar  dat  opnieuw  heel  wat
ouders  gekozen  hebben  voor  onze
school.  Mijn  leerkrachtenteam  staat  vol
enthousiasme, met een hart voor elk kind
en de nodige professionaliteit,  klaar  om
alle kinderen te geven waar ze recht op
hebben,  nl.  goed  kwalitatief  onderwijs,

gestoeld  op  dynamiek,  wijsheid  en  respect.  Verder  blijven  we  een  open
KINDWIJZE school waar kinderen en ouders zich goed kunnen voelen en van
harte welkom zijn.

Zoals steeds zijn er ook dit jaar een paar veranderingen.  In het kleuter is juf
Sonia  terug na anderhalf jaar out te zijn geweest.  Zij is vol goeie moed gestart
en we zijn daar blij om.  Heel recentelijk verving juf Isabelle Himpe, juf Sofie
Deboosere die een 2de kindje verwacht (proficiat Sofie en Andy !). In het lager
hebben  we  twee  nieuwe  mensen,  nl.  Daphne  Van  Crayeynest  en  Jennifer
Lagaisse  die  respectievelijk  12  en  4  u  ondersteunend  werken.  De  nieuwe
mensen nemen we dan ook hartelijk op in ons team en hopen dat ze zich vlug
thuis zullen voelen.

Dit  schooljaar  zetten  we  nog
sterker  in  op
binnenklasdifferentiatie  waarbij
we  onze  kennis,  inzichten,
vaardigheden maar vooral onze
talenten met elkaar zullen delen.
We  zijn  een  schoolteam  met



teamspelers  die  elkaar  elke  dag beter  maken en dat  is  de droom van elke
directeur.  Ik geloof heel sterk in mijn schoolteam en ben ervan overtuigd dat
het een heel fijn samenwerkingsjaar zal worden met als grote winnaar… élk kind
dat naar onze school komt!  
Ons enthousiasme en onze teamspirit zullen voelbaar zijn op het werkveld én
daarbuiten, dat garandeer ik u.  We zullen onze ‘kindwijze’ visie dan ook met
heel veel ‘goesting’ uitdragen.

In de 3de graad willen we verder werk maken van STE(A)M.  STEM verwijst naar
de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Stem staat dus voor een waaier aan technologische,
technische,  exact-wetenschappelijke  en  wiskundige
opleidingen en beroepen.  STEM is het actieplan van
de  Vlaamse  regering  om  loopbanen  in  wiskunde,
wetenschappen  en  techniek  te  stimuleren.   We

kunnen er ook de (A), die staat voor artistiek, aan toevoegen.  Verder willen we
sterk inzetten op het nieuwe leerplanconcept van het Katholiek Onderwijs Zin in
Leren,  Zin  in  Leven  (ZILL).   Een  werkgroep  zal  het  concept  verkennen  en
uitdragen naar het voltallige schoolteam.
Als team willen we vooral ZORG dragen voor elkaar, elkaar helpen en inzetten
op gelukkig zijn.
Een  gelukkige  leraar  straalt en  zet  dat  over  op  de  kinderen.   Dát  is  onze
Kindwijze filosofie.

Aan alle ouders: we zijn blij dat we opnieuw mogen werken met het mooiste
dat er is… en dat zijn jullie kinderen.
Bedankt  dat  jullie  ons  opnieuw het  vertrouwen hebben gegeven… we gaan
ervoor !
U ziet, beste lezers van ’t Biesteneirke, dat we er volledig klaar voor zijn en dat
het op onze school bruist van ideeën en fijn vertoeven is.  Altijd welkom !



Remco Evenepoel: “Uniek om Igor Decraene op te volgen”
Tekst: Koen Christiaens – foto: Nicky Demunster

Nà afloop van de junioreswedstrijd
bij  de  heren  tijdens  de  4e
Memorial Igor Decraene was ik in
de  mogelijkheid  –  met  dank  aan
Thybo Decraene (!) – om Europees
kampioen Remco Evenepoel enkele
vragen te stellen vooraleer hij zich
als  overwinnaar  naar  het  podium
begaf.   Nicky  Demunster  uit  de
Bieststraat  bezorgde  ons
bijhorende  foto.  De  ploeg  van
Remco, Balen Cycling Team, stond net als vorig jaar op de oprit van Nicky voor
de opwarming. Op het ogenblik dat u onderstaand stuk leest is de tijdrit en de
wegrit  op het  WK in Innsbruck achter  de rug en weet je  of  Evenepoel  een
kampioenentrui rijker is.

Remco, welk gevoel hou je over aan je overwinning van de Memorial Igor
Decraene ?
Ik ben in volle voorbereiding op het WK. We zijn kort ervoor, het motiveert me
dat ik Ilan van Wilder, die ook de tijdrit zal rijden in Oostenrijk, kon inhalen. Het
is een tof parcours hier in Waregem. Het is vlak maar de tegenwind maakte er
een zware tijdrit van. Toch haalde ik op bepaalde stukken 55 km/uur.   Deze
afspraak paste perfect in mijn planning in het kader van het WK.

Je hebt je zege tijdens het EK tijdrijden in Glasgow nadien opgedragen aan
Igor Decraene. Kende je hem ?
Niet echt, maar ik heb veel van hem gehoord door Marc Jacobs, mekanieker bij
de Wielerbond. Je kan ons wat vergelijken met elkaar.  Hij  was iets zwaarder
gebouwd dan ik. Ik schat het wereldkampioenschap tijdrijden toch hoger in dan
het  WK op  de  weg;  ik  vind  het  een  mooiere  discipline.   Ik  heb  nog  geen
wereldtitel op zak, het zou dan ook uniek zijn om Igor Decraene op te volgen
als wereldkampioen. Ik vind Igor toch nog van een hoger niveau dan mezelf.



Volgend seizoen sla je de beloften over en word je meteen prof bij Quick
Step. Dat is wel een ferme uitdaging !
Ik  besef  dat  dit  een  serieuze  stap  is.  Het  wordt  niet  simpel  maar  iedereen
gelooft erin,  ikzelf,  de trainers,  mijn entourage… Ik wil  deze kans grijpen en
denk dat ik mijn mannetje zal kunnen staan. De bedoeling is dat ik tijdens mijn
1ste jaar als prof vooral kleinere rondjes zal rijden, omdat dat me nog iets beter
ligt. Ik zal er 500 % voor leven !  

Dat wil zeggen dat je straks géén frietjes meer zal eten op het Biestplein…

Remco Evenepoel vroeg na de podiumceremonie aan Caroline om de bloemen
op het graf te leggen van Igor. 

Website ‘t Biesteneirke
tekst: Rik Verhaeghe

Sinds begin 2017 beschikt ‘t Biesteneirke over een degelijke website.  Hierop
kun je foto’s terugvinden, maar ook de geschiedenis van uw favoriete wijkblad.
De medewerkers en verenigingen worden ook in het licht geplaatst.  Je kan er
het archief tot een aantal jaren terug raadplegen.  Af en toe is er een wedstrijd
waarmee je een leuke prijs in de wacht kan slepen. Wist je trouwens dat je er
zeer eenvoudig kan inschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief ?  Neem dus
zeker een kijkje op www.biesteneirke.be.    







Ten huize van … ballonvaarder Bruno Vanwynsberghe
tekst: Marnix Pruvoost – foto’s: Julie Tieberghien

Mijn  moeder  heeft  me  geleerd  dat  ik  mijn
medemensen niet vanuit  de hoogte mag bekijken.
Gezien mijn gestalte is dat sowieso moeilijk, maar er
woont wel  iemand in mijn straat  die  dat  dan ook
letterlijk  doet.  Zijn  naam:  Bruno Vanwynsberghe,
hij is namelijk ballonvaarder. 

Bruno, vanwaar die passie.
Als  ik  eerlijk  mag,  moet  zijn,  begon  het  al  te
kriebelen van toen ik een klein manneke was. Als ik
de naam Hector Pandelaere citeer dan zal bij  veel
lezers  een  lichtje  opgaan  van  de  Waregemse
ballonvaarder  in  zijn  veelkleurige  luchtballon.  Wel,
mijn nonkel Ivan begeleidde vanop de grond heel

wat vluchten van Hector en zo groeide mijn interesse. Maar het is nog maar
sinds een drietal jaar dat ik de knoop doorhakte en besloot mijn vliegbrevet te
halen.

Wat houdt het in, zo’n vliegbrevet?
Je hebt een theoretisch en een praktisch luik. In het theoretisch luik dien je 80 %
te behalen en dit omvat meteorologie, aerostatica, regelgeving en navigatie. Je
mag tot driemaal toe deelnemen aan een herexamen waarbij telkens het gehele
pakket  dient  overlopen  te  worden.  Het  praktische  luik  verloopt  met  een
instructeur  met  de  nadruk  op  het  instrumentengebruik,  het  landen  en  het
uitvoeren van noodprocedures. Op vandaag heb je een opleidingscentrum in
Diest en één in Destelbergen.

Dit is toch een dure hobby?
Deze vraag kreeg ik al meerdere malen voorgeschoteld. Wel ja, het kost geld,
maar als je een droom kunt realiseren dat is toch super. En … we leven toch
maar  ne  keer.  Je  kan  een  tweedehands  ballon  aanschaffen  of  een
spiksplinternieuw exemplaar.  Daarnaast bepaalt de inhoud van de ballon de



kostprijs.  Vandaar dat ik op dit ogenblik bezig ben tot het behalen van een
commercieel brevet om zo de kosten wat te kunnen drukken.

Heb je al bangelijke momenten beleefd ?
Hout vasthouden vóór ik een uitspraak doe, maar op dit ogenblik geen enkel.
Eerlijkheidshalve geef ik wel toe, ’t was in de opleiding nog, de eerste maal dat
je  echt  alleen in die  mand zat  dat  het  toch wel  aangrijpend was.  Met mijn
instructeur oefende ik een zoveelste landing uit en juist voor we de mand aan
grond gingen zetten sprong hij  eruit en riep me toe dat ik nu verder alleen
moest vliegen, dat moment vergeet ik niet allicht.  

Een ballon oplaten, kan je dit alleen ?
Nee,  ik  zeg  vaak  ballon  varen  is  een
familiegebeuren. De begeleiding op de grond is
belangrijk.  Je  kan  hulp  gebruiken  bij  het
uitrollen  van  de  ballon.  Bij  het  vullen  van  de
ballon dient  deze open gehouden te  worden.
Het vast houden van de mand bij het opstijgen
en  het  landen.  Kortom wat  extra  handen  zijn
zeker  welkom.  Misschien langs  deze  weg een
oproep lanceren voor extra hulp ?

Mogen jullie landen waar jullie willen ?
Die  vraag  had  ik  ook  verwacht,  er  steken
verhalen  op  dat  er  een  vergoeding  dient
betaald  te  worden.  Troost  u,  alles  staat
nauwgezet  in  het  lang  en  in  het  breed
uitgeschreven in de vliegreglementering.  Maar
het is daadwerkelijk zo en ik stel als voorbeeld een landing in een maïsveld dan
staat  er  daar  een bepaalde vergoeding tegenover.  Maar  als  algemene regel
zoeken we een stuk braakliggende grond of  een gerooid landbouwveld op.
Tenzij natuurlijk dat er zich een noodsituatie voordoet. 

Mag jij varen wanneer je wil ?
In principe wel, maar het lijkt mij nogal logisch dat ik eerst de nodige instanties
raadpleeg.  Zo  bekijk  ik  steevast  de  buienradar,  het  KMI  en  contacteer  ik



Belgocontrol,  dat  zijn  die  mannen  die  al  het  luchtverkeer  boven  ons  land
opvolgen. Van hen bekom ik een uitgebreid en gedetailleerd weerbericht. Ook
tijdens  de  vaart  kunnen  we  met  onze  GSM  het  weer  volgen  alsook  bij  de
landing onze landingscoördinaten doorsturen naar de GPS van de  begeleiders
die ons dan vrij  snel  weten te vinden.  Ik  weet  nog goed,  als  Hector  ergens
geland  was  diende  hij  aan  te  kloppen  aan  een  woning,  vroeg  hij  om  te
telefoneren naar zijn echtgenote met zijn landingsadres. De begeleiders belden
dan op hun beurt, vanuit een openbare telefooncel voor het adres en dan werd
de kaart opengelegd en kon de zoektocht beginnen.

Ik heb deze zomer maar weinig ballonnen zien hangen, nochtans ’t was
toch super weer.
Qua temperatuur spreek ik je niet tegen, maar ’s avonds was er steeds te veel
wind, veel thermiek, opstijgende warmte, dus dit alles bij elkaar... ’s Morgens
vroeg was het daarentegen dan wel ideaal. 

Bruno, bedankt dat we even mochten langs komen voor een babbeltje.

Werken op de Biest (1)
tekst en foto’s: Bart Kindt, gemeenteraadslid

Tijdens de maanden september en oktober  werden/worden de
doorsteken  kant  Boeversstraat  en  de  verbinding  tussen
Boeversstraat en het Kerkplein aangepakt. De stad investeert daarvoor 90 000
euro.  De verbindingsstroken kant Kuipersstraat en alle voetpaden in deze buurt
werden enkele jaren geleden reeds vernieuwd.  Het stadsbestuur werkt aan de
opwaardering van de (soms ongekende)
wegels en trage wegen.  Die zijn immers
heel  nuttig  voor  de  voetgangers  en
fietsers.  Het zijn niet alleen alternatieven
voor drukkere straten, meestal snijden ze
ook  een  stuk  van  de  drukke  route  af.
Daarnaast  investeert  de  stad  ook  in  de
heraanleg om het wandel- en rijcomfort
te vergroten.



 



Uitwisseling Zuid-Afrika
tekst en foto: Marie Vanhoutte

Van 5  tot  20  april  ben ik  op  uitwisseling  geweest  naar  Zuid-Afrika  met het
Heilig-Hart-College  van  Waregem.  Begin  september  zijn  onze
uitwisselingsstudenten voor twee weken naar België gekomen. De uitwisseling
was een zeer leerrijke en verrijkende ervaring. We hebben mensen leren kennen
die voor altijd een plekje in ons hart zullen hebben. 
We vertrokken in april naar Zuid-Afrika niet wetend wat ons te wachten stond.
Toen we toekwamen op de luchthaven werden we warm ontvangen en al snel
werd  duidelijk  dat  het  twee  fantastische
weken zouden worden.  Onze  gastgezinnen
vingen ons zeer goed op en zorgden ervoor
dat we niets te kort kwamen.
De volgende dag bezochten we de school en
volgden we enkele lessen mee in het Engels.
‘s  Middags  hadden  de  ouders  van  de
uitwisselingsstudenten voor een uitgebreide
maaltijd  met  verschillende  typisch  Zuid-
Afrikaanse gerechten gezorgd. We merkten
op  dat  de  school  veel  opener  en  groener
was  dan  onze  school,  die  midden  in  het
stadscentrum ligt.  In de dagen die volgden
deden  we  verschillende  activiteiten  en
uitstappen  zoals  sociaal  werk  in  een
rehabilitatiecentrum, een safari,… We hebben
ook een binnenvlucht genomen naar Durban, dit is een stad die ligt aan de
Indische oceaan. Daar hebben we dan ook gezwommen in de zee, een stadion
bezocht en nog veel meer. Na twee prachtige weken was het tijd om afscheid te
nemen van ons gastgezin en terug te keren naar België. 
Enkele  maanden  later  was  het  dan  eindelijk  zover  en  kwamen  onze
uitwisselingsstudenten  naar  België.  Het  was  een  blij  weerzien  en  we
verwelkomden  hen  op  onze  school  met  pannenkoeken  en  een
gelegenheidsbandje.  De  volgende  dag  startten  we  aan  ons  goed  gevulde
programma.  Zo bezochten  we onder  andere  Brussel,  Brugge,  Durbuy,  Gent,
Ieper en nog enkele andere grote steden. We deden ook een daguitstap naar



Amsterdam en we gingen op driedaagse naar Parijs. De eerste twee dagen in
Parijs bezochten we de stad en de laatste dag gingen we naar Disneyland Parijs.
Ze  waren  zeer  onder  de  indruk  van  onze  mooie,  oude  steden  en  hun
architectuur,  net zoals wij  verbaasd waren over de prachtige natuur in Zuid-
Afrika.  Op 6 september was het na 2 mooie weken jammer genoeg tijd om
afscheid te nemen. Na het emotionele afscheid in Zaventem zwaaiden we hen
uit. We zullen deze ervaring voor de rest van ons leven blijven onthouden en
koesteren.

Werken op de Biest (2)
tekst en foto’s: Bart Kindt, gemeenteraadslid

In  de  periode  eind  augustus  /
begin  september  was  er  nogal  wat  activiteit
rond  OC  De  Roose.   De  omgeving  van  het
ontmoetingscentrum werd toen opgefrist.   De
toegang, het terras en de paadjes rondom het
gebouw werden vernieuwd.   Ook de kasseien
werden  vervangen  door  asfalt.   Het
stadsbestuur maakte 35 000 euro vrij voor deze

vernieuwingswerken. 

Wat staat nog op het programma ?
» renovatie Hoogmolenwegel
» renovatie Industrielaan (vanaf de inrit Deerlijkseweg tot aan De Gaverbeek)
» nieuw voetpad in de Bieststraat naast de haag van de school
» nieuw voetpad in de Bieststraat tussen Motte- en Kleithoekstraat
» nieuw  voetpad  Vredestraat  tussen  Beekstraat  en  de  Expresweg  (de

voorbereidingswerken nutsleidingen zijn reeds bezig).  Aan de overzijde van
de  straat  zal  eerst  een  (openbare)  parking  aangelegd  worden  door  het
bedrijf ION

» vernieuwing  verkeersdrempel  Henri  Lebbestraat  –  Deerlijkseweg  –  Stijn
Streuvelsstraat.   Met  aandacht  voor  degelijker  materialen  en  betere
(riool)deksels

» herinrichting Franklin Rooseveltlaan: in ontwerp



Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose
 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@outlook.be
 verantwoordelijke oktober: Frank Tant – 0474 92 65 68

Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19 
 dinsdag 2 oktober: hobby (SOB De Roose)
 zaterdag 6 oktober: dag chronisch zieke mensen
 maandag 8 oktober: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose)

Okra
 info: 056 60 39 37
 woensdag 10 en 24 oktober: 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

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem
 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem
 vrijdag 12 oktober om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!), kerk Biest
 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 25 oktober om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten novembernummer binnen vóór 18 oktober, bij voorkeur via e-mail
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