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Verwelkoming 

deken Laridon 

 

20 jaar burenfeest 

wijk Korenbloem 

 

14de Kerstloop met 

Hans Omey 
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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 

 

Bovenstaande foto van de Sint-Jozefkerk – 

genomen door huisfotograaf Willy – staat niet 

toevallig op de voorpagina van dit Biesteneirke.  

Dit novembernummer wordt zowaar een 

religieuze editie met o.a. een uitgebreid 

interview met Rosa Waelkens, die jarenlang lid 

was van de kerkraad.  We maken kennis met de 

nieuwe deken Henk Laridon.  Tenslotte staan 

we nog even stil bij de dierbaren die ons 

afgelopen jaar verlieten… 

 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wist je dat…  
 

… Georges Verhaeghe op het einde van het toneelstuk Ne beir van ne 

militair n.a.v. het 75-jarig bestaan van de Zingende Sterren éénmalig terug zijn 

opwachting maakt ? De voorstellingen gaan door vanaf zaterdag 27 oktober 

t.e.m. zondag 11 november in cultuurcentrum De Schakel 

… wielrenners Abram en Michiel Stockman volgend seizoen elite zonder contract 

zijn en blijven bij Tarteletto Isorex ? 

… ook Raoul Decraene bij zijn huidige werkgever Home Solution Soenens zijn 

contract heeft verlengd ? 

… met Remco Evenepoel en Brent Van Moer 2 deelnemers aan de start stonden 

van de Memorial Igor Decraene die nadien op het WK in Oostenrijk schitterden 

met 2 gouden en 1 zilveren medaille ? 

 

Allerheiligen: gedachtenis aan alle overledenen 
Overledenen sinds Allerheiligen 2017 waarvan de uitvaart of nadienst plaats had 

op de St.-Jozefsparochie (Biest) – afgesloten op 8 oktober 2018 

 

07/11/2017     Oscar Vandelannoote              93 jaar 

13/12/2017     Steven Huys                             51 jaar 

18/12/2017     Brigitte Mauroo                       68 jaar 

20/12/2017     Germain Verhelst                     72 jaar 

26/12/2017     Helmar Vanhoutte                    91 jaar 

14/01/2018     Rita De Smeyter                       66 jaar 

30/01/2018     Leon Van Marcke                    86 jaar 

15/05/2018     Suzanne Vanhessche               88 jaar 

22/05/2018     Anne-Marie Delbeke              84 jaar 

11/06/2018     Robert Duquesne                      84 jaar 

29/07/2018     Ludovicus Demoen                 83 jaar 

18/07/2018     Daisy Hoste                            72 jaar 

09/08/2018     Georgette Verstaen                92 jaar 

15/08/2018    Anna Georgette Waelkens     86 jaar 

25/08/2018     Jean Claude De Vos                49 jaar 

04/09/2018     Elza Dedeken                          97 jaar 

27/09/2018     André Van Wynsberghe         85 jaar 
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Ten huize van… Rosa Waelkens 
tekst: Marnix Pruvoost – foto: John Vervaecke 

 

Woensdagavond 18 uur, dat was het uur van de afspraak. Oef, zei ze, bij het 

openen van de deur, ‘k peinsde dat we het niet gingen halen. Ken je dat … gaan 

thuiswachten bij de kleinkinderen, op zich geen probleem. Maar op de terugweg 

hoor je dan via de verkeersinfo … ongeval op de E17 ter hoogte van Deinze … ja 

en een mens jaagt hem dan op hé. Maar alléz, kom binnen, zet ulder en wat mag 

ik aanbieden ?  

Rosa, jij mag je toch een rasechte Biestenaar 

noemen ? 

Mag je wel zeggen, geboren en getogen. Al gans 

mijn leven woon ik op de Meirlaen. Voor de 

jonge  – nieuwe bewoners, het gehucht dat paalt 

aan de industriezone. Dé plaats waar men 

straten sluit en overbouwt… alles ten gunste 

voor de werkgelegenheid. Ja, een hekelpunt 

voor al wie hier woont, maar ja … ge moet er 

leren mee leven is het antwoord bij vele instanties. Maar goed, het zij zo. 

De lagere school doorlopen ? 

Wij trokken van hieruit met zijn allen naar de ploatse naar de meisjesschool. Dat 

was idem voor het middelbaar. Nog een anekdote in dat verband: toen mijn 

moeder me ging inschrijven, vroeg de toenmalige directrice “En wat wil je worden 

mijn meiske ?”  Toen ik zei dat bureelwerk me aansprak, vloog ik zonder pardon 

in de richting van de moderne.  Latijn, wat ik liever had gedaan, daarvoor kwam 

ik blijkbaar niet meer in aanmerking. Om toch maar even die tijdsgeest weer te 

geven. Vergeet toch ook niet dat de meeste meisjes na het derde middelbaar 

ophielden met studeren en dan gingen werken.  

Jij hebt kunnen of mogen verder studeren ? 

Jazeker, ik heb het reeds aangehaald, toentertijd was het de normaalste zaak dat 

en vooral ook bij meisjes dat ze op hun 14de gingen werken, sommigen dienden 

thuis te blijven om mee te helpen in het kroostrijk gezin. Veel keuze was er niet 

… vandaar dat ik mijn ouders dankbaar ben dat ik verder heb mogen studeren.  

Neenee, ze vonden het belangrijk dat we een goeie opleiding kregen. Na mijn 

opleiding (regentes in Tielt) kon ik onmiddellijk aan de slag in het O.-L.-Vrouw-

Hemelvaartinstituut als lerares Nederlands, Engels en godsdienst. Maar ook 
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vakken als aardrijkskunde heb ik gedoceerd. Zo ging dat in mijn aanvangsjaren, 

je gaf soms vakken waarvoor je niet echt een opleiding genoten had. 

Je hebt deel uitgemaakt van de kerkraad van onze parochie. 

Ik ben daar eigenlijk nogal vreemd ingetuimeld.  Boer Vos (Roger Devos) kwam 

te overlijden. Toenmalig Deken Vanhecke stond erop dat de raad aangevuld  werd 

met een vrouw en ja, ik mag zeggen dat ik de eerste lekenvrouw was die binnen 

dat parochiale bestuur mijn intrede deed. Anderzijds moet ik ook bekennen dat 

ik ten tijde van pastoor Vandewynckele heel wat liturgische diensten heb mee 

verzorgd. Nu heb ik enkele maanden geleden en dit na 24 jaar mijn ontslag 

ingediend. 

Waaruit bestaat de taak van de kerkfabriek eigenlijk ? 

Wel, héél kort samengevat, dienen we toezicht te houden op de kerk buiten het 

liturgische om. En om het wat meer gedetailleerd te zeggen, we staan in voor het 

gebouw, zowel binnen als buiten, al het kerkmeubilair, de aankleding van die 

kerk, bloemen, tapijten, kazuifels, hosties, kaarsen tot zelfs de miswijn. Het zal u 

misschien ontgoochelen maar waardevolle kerkschatten zul je in de Sint-

Jozefskerk niet vinden.  Daarnaast kruipt er ook tijd in het opmaken van dossiers. 

Dit kan zijn voor het bekomen van toelagen tot het aanvragen van diverse 

prijsoffertes alvorens werken aan te vatten. Er zijn kerkraden die kunnen genieten 

van inkomsten uit onroerend goed die ze op hun beurt bekomen hebben uit 

eventuele schenkingen, bij ons op de Biest is ’t een mager beestje, we hebben 

die luxe helemaal niet. Het opmaken van de jaarrekening, het budget voor het 

volgende werkjaar, het meerjarenplan, de notulen van elke vergadering: al die 

papieren moeten worden doorgestuurd naar het centraal kerkbestuur, het 

bisdom, de provincie, de gemeenteraad, die dan allen op hun beurt een op- of 

aanmerking maken die dan eventueel dient aangepast te worden. Als ik terugblik 

mag ik toch stellen dat we toch enkele moeilijke, stevige dossiers hebben 

opgemaakt. De dakrenovatie, het rooien van de populieren met de grondwerken 

voor de afwatering. Ja … dit ging toch over een pak centen. 

De Sint-Michielsbeweging heeft zijn intrede gedaan op De Biest ? 

Ja, dat klopt, en ‘k voel perfect aan wat eigenlijk het tweede gedeelte van je vraag 

zal zijn. Er zijn, of er waren indertijd pro’s en contra’s. Elk zijn mening hierover, 

maar ik persoonlijk vind dit geen slechte zaak. Het aantal praktiserende 

kerkgangers ging  zienderogen achteruit. Het onderhoud van de kerk in stand 

houden werd moeilijk. Vandaar dat men dan op parochiaal vlak naar een 

oplossing heeft gezocht. Ook toch even aanhalen dat de kerk op vandaag ook 
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meer en meer dienst doet als een polyvalente zaal. De schoolopvang, 

repetitielokaal voor het koor Ic Singhe, vormselvoorbereidingen, bezinningen, 

schoolfeesten,... Waarschijnlijk vergeet ik nog activiteiten.  

Als afsluiter, wat zou je veranderen op de Biest ? 

Vind ik moeilijk, we moeten mee met de tijd hé, maar ik heb het al aangehaald, 

‘k heb het moeilijk dat de landelijke Meirlaen van toen, helemaal ingekapseld zit 

tussen bedrijven. En het zal in de toekomst er niet op verbeteren. Maar kom, we 

heffen nog ééns de glazen en laten we tikken op een goede gezondheid van ons 

en op die van jullie lezers… Santé ! 

 

 

Stroomvluchtelingen! 
Tekst: Ruma  

 

Lap, het is weer van dat, de koudere 

dagen staan weer voor de deur en 

opnieuw krijgen we 

onheilsvoorspellingen rond onze oren 

gesmeten dat er elektriek zal te kort 

zijn. 

Ik versta er niks van want iedere keer 

dat er windmolens in gebruik worden 

genomen is dat voor honderdduizenden 

gezinnen en dan tellen we de vele 

zonnepanelen nog niet mee. 

Er is al lang sprake van het afschakelen 

van de nucleaire centrales tegen 2025 

maar met 6 van de 7 die niet werken zal 

er aan dat afschakelen niet veel werk 

meer zijn. 

Maar... ieder nadeel heeft zijn voordeel 

want als ge zonder elektriek zit kunt ge 

andere plezante dingen doen, zoals 

terug bij de buren gaan voor een 

babbelke, gezelschapsspelen weer 

boven halen of leren kaarten en het is 

ook de ideale detox want als uw 

mobieltje plat is kunt ge niet meer op 

de “sociale” websites en zit er niet 

anders op dan te “facetimen” maar dan 

in het echt. 

En als ge moe zijt maar nog niet moe 

genoeg kunt ge oefenen om wat meer 

Vlamingskes op de wereld te zetten !  

Ik stel voor dat Elia al af en toe eens 

testen uitvoert om te zien hoe het bevalt 

en bedenk eens hoeveel kosten ge kunt 

besparen en uw factuur zal dalen. 

Maar ja, als de inkomsten dalen van 

onze energiebedrijven, zullen ze de prijs 

moeten opslaan om evenveel winst te 

kunnen maken, eerlijk gezegd zie ik nu 

ook niet klaar meer. Ik heb voor alle 

zekerheid toch ne zak devotielichtjes 

weest halen in de Blokker met de 

beeltenis van de heilige Rita (wordt 

aanbeden voor hopeloze gevallen). 
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Verwelkoming kanunnik-deken Henk Laridon 
tekst en foto’s: Geert Kesteloot 

 

Met ingang van 15 oktober benoemde Monseigneur Lode Aerts, bisschop van 

Brugge, kanunnik Henk Laridon als nieuwe deken van het decanaat Waregem en 

als pastoor in de Pastorale Eenheid Sint-Paulus.  Op dezelfde dag verleent de 

bisschop eervol ontslag aan pastoor-deken 

Marnix Vandenbulcke.  

Een voor Waregem historische gebeurtenis, 

die op de gepaste manier in het licht werd 

gesteld ! Naar aloude gewoonte zal bij het 

afscheid van de huidige deken en de 

verwelkoming van de nieuwe deken het 

Victorie geluid worden.  Het luiden van het 

victorie, is een oude klokkenluidersterminologie en het betekent in feite dat alle 

in de kerktoren aanwezige klokken, van klein tot groot gelijktijdig luiden. Op 

vandaag zouden wij eerder van volgelui of plenum spreken. Uit respect voor het 

verleden staat op het bedieningspaneel van de klokken echter nog steeds de 

historische benaming Victorie. 

Op maandag 15 oktober luidden de klokken van alle kerken in het decanaat 

Waregem (14 parochies in 4 pastorale eenheden) van 12 tot 12.15 uur.  Iedere 

inwoner van Waregem, Oostrozebeke, Deerlijk of Wielsbeke heeft dit 

ongetwijfeld gehoord. Het is een luidmotief dat uiterst zelden gebruikt wordt. 

Deken Henk Laridon wordt dus de achtste deken van het decanaat Waregem.  Hij 

is de opvolger van pastoor-deken Marnix Vandenbulcke.  Henk Laridon is tevens 

familie van wijlen deken Frans Verhelst. 

Henk Laridon werd geboren op 16 mei 1964 in Diksmuide.  Zijn vader Hendrik 

Laridon was jarenlang burgemeester in Diksmuide, functie die zijn zus Lies thans 

vervult.  De nieuwe deken is van opleiding licenciaat bijbelwetenschappen, 

baccalaureus theologie en kandidaat in de wijsbegeerte.  In 1989 werd hij tot 

priester gewijd. 

De pastorale eenheid Sint-Paulus en het decanaat Waregem zullen het uiteraard 

niet alleen bij het luiden van de klokken houden. 

Op zondag 28 oktober om 15 uur in de decanale kerk, volgt de plechtige 

aanstelling door Monseigneur Lode Aerts van kanunnik Henk Laridon als 

pastoor-deken.   
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Hans Omey gaat voor 10de (!) zege op de Kerstloop 
Tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid 

 

Op zondag 2 december zal het weer krioelen van de lopers op het Biestplein voor 

de inmiddels 14de Kerstloop. Hans Omey torst de favorietenrol voor de 4,3 km. Ik 

ging de atleet van 1,84 meter samen met fotograaf Willy opzoeken in zijn woonst 

te St.-Eloois-Vijve. 

 

Hans, hoe kreeg je de loopmicrobe destijds te 

pakken ? 

Ik ben daarmee geboren, het zat in de familie. Mijn 

grootvader heeft nog een vrije sportersclub 

opgericht in Marke. Mijn moeder, die van daar 

afkomstig is, was er nog aangesloten. Vader Jan 

deed oriëntatielopen. Mijn 2 broers Tom en Henk, 

mijn zus Inge en ikzelf waren allen aangesloten 

vanaf 6-jarige leeftijd. Door de prestaties van mijn 

broer Tom ben ik op 16 à 17-jarige leeftijd tot het 

besef gekomen dat ik ook wat kon. 

 

Eerst iets over jouw broer Tom.  Hij was toch ook geen gewone loper… 

Tom heeft aan EK’s en WK’s deelgenomen; dan ben je inderdaad geen sukkelaar. 

Ik herinner mij onder meer het WK in Parijs in 2003, ook het WK in Edmonton 

(Canada). Hij heeft BK’s gewonnen, zowel binnen (indoor) als buiten. Hij heeft 

alles uit zijn carrière gehaald. We hebben nog samen gelopen, ik was nog haas 

voor hem.  Toen hij stopte ben ik het jaar nadien begonnen met de 400 meter. 

Mijn beste tijd was 47,93 seconden binnen en 48,08 seconden buiten. 

 

Later stapte je over tot jouw specialiteit, de 800 meter ? 

In de 400 meter boekte ik geen progressie meer en begon de 800 meter te lopen, 

waarin je de snelheid van de 400 kon gebruiken. Ongeveer 10 jaar terug begon 

ik ook straatlopen te betwisten. De 1ste maal dat ik de Kerstcorrida meedeed werd 

ik 26ste. Die straatlopen waren voor mij pure voorbereiding op de 

indoortornooien.  
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Je werd 5 keer Belgisch Kampioen indoor. 

In 2008, 2009, 2010, 2012 en 2013 werd ik Belgisch kampioen indoor.  In 2008, 

2009, 2013 en 2015 won ik het Vlaams Kampioenschap. Ik heb nog een BK 

gelopen met Mathias Rosseeuw en liep de 800 meter in ruim 1 minuut 48 

seconden, een Belgische toptijd. Op het einde stak ik Mathias voorbij maar het 

was te weinig om naar het EK te gaan. Het BK indoor betwist ik niet meer, enkel 

provinciaal doe ik nog mee. Ik ben intussen 31 jaar en de lopers die 25 à 26 jaar 

zijn mogen ook eens hun verantwoordelijkheid nemen. Als je dit Tom zou vragen 

zou hij dit ook zeggen: nu loopt men voor de plaats en vroeger – tijdens de jaren 

dat ik won – voor de tijd. Ik heb nooit expres geprofiteerd. Ik loop momenteel 

nog veel maar train veel minder. Ik kan het minder opbrengen, we hebben ook 

een dochtertje Margot (20 maanden) en dat speelt ook mee. Wie weet, als ik 35 

jaar ben en master, wat de toekomst brengt.  Maar je moet vooral nog fun 

hebben, je moet kunnen zeveren met je concurrenten voor een wedstrijd en dat 

gevoel is er nog altijd. 

 

Je was altijd aangesloten bij Atletiek Zuid West ? 

Ja en Desiré Vandewalle trainde me altijd maar is ondertussen gestopt. Ik loop nu 

gewoon op mijn eigen. De nieuwe accommodatie op de uitbreiding van de 

voetbalterreinen is wel tof maar je hebt er altijd wind, ik vond de oude piste op 

het Regenboogstadion nog beter.  

 

Op 2 december is er de 14de Kerstloop. Wordt het weer een onemanshow 

van Hans Omey ?  

Ik heb 12 keer deelgenomen en miste 1 deelname door een blessure aan de voet. 

Ik was 2 keer 2de en ook eens 4de.  Toen kon ik pas 4 weken vóór de Kerstloop 

hervatten nadat ik in augustus een barstje had 

opgelopen. Die ene keer dat ik 2de  eindigde 

werd de winnaar een tijd later betrapt op 

doping, dus zouden ze die uitslag nog mogen 

aanpassen (lacht).  Alle andere edities won ik. 

Dus zit ik aan 9 zeges op de Kerstloop. Ik ga dit 

jaar voor een 10de zege, dat is mijn uitdaging. De 

eerste 2 jaren ging de Kerstloop nog door in het centrum van 

Waregem, dat was wel een interessant rondje door Baron Casier.  In 2005 bij de 

1ste editie klopte ik Michael Vannieuwenhuyze: hij vertraagde, ik ook om dan met 
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snelheid toe te slaan. Het speelde toen nog in mijn voordeel dat ik nog niet zo 

gekend was.  In 2012 had ik de Feesteloop in Avelgem op mijn naam geschreven 

en Niklos Benczé kunnen overtuigen om naar Waregem te komen. Dat was een 

Oostblokker. Het leverde een mooi duel op welke alle kanten kon zijn uitgegaan. 

2 jaar terug kwamen die mannen van Yellow Armada (Hamme) – die Vincent Baert 

via zijn connecties aan de start kreeg - deelnemen aan de 10 km en dan weet je 

dat het moeilijk wordt. Vorig jaar moest ik zo de zege aan één van hen laten, 

Cedric Vandeputte.  

 

Het weer kan ook een cruciale rol spelen op de Biest ! 

Ik herinner me een editie dat het hagelde. Ik kan je verzekeren als je dan het 

velopad naar beneden moet is dat géén cadeau. Ik heb tegen bepaalde collega’s 

nog gezegd “Hier zal ik aanvallen” en dat was dan op het bergje aan Hoeve 

Decraene.  Als je op de hoek bent van de Bieststraat met de Kuipersstraat kan je 

ook zien of je voldoende voorsprong hebt en je wel of niet nog eens moet 

versnellen. Ik deed dit jaar ook mee tijdens Kortrijk loopt, op Sinksenmaandag. Ik 

won de 6de keer op rij. Er doet dan veel volk mee dat je kent, er staat veel volk 

langs de kant, dat is leuk. Vele lopers gaan in Wallonië lopen, ik doe die verre 

verplaatsingen liever niet meer. 

 

Bedankt Hans voor dit gesprek en hopelijk slaag je in je opzet ! 

 

De 14de Kerstloop vindt plaats op zondag 2 december.  Start en aankomst van 

alle wedstrijden ter hoogte van de parking kerk Biest.  

Er zijn 4 jeugdlopen vanaf 13.30 uur en dit om de 10 minuten.  De Ereprijs Patrick 

Willems (4,3 km) start om 14.30 uur.  De D&S-run van 9,7 km start om 15.30 uur.   

Alle info + inschrijven op www.kerstloop-waregem.be 

 
Wist je dat…  
 

… het stedelijk ontmoetingscentrum De Roose de meest gulle sponsor is van 

’t Biesteneirke ?  Het bestuur vindt het sociale karakter in de wijk prioritair en 

daarbij hoort ook een boeiend én gratis maandblad voor de bewoners.  De 

redactie wenst het bestuur van oc De Roose hiervoor hartelijk te danken ! 

… John Derore met de vinken een kampioenstitel wist te veroveren ? 
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Wijk de Korenbloem viert 20 jaar burenfeest 
Tekst en foto’s: Bart Kindt 

 

Reeds in juni werden alle wijkbewoners huis aan huis persoonlijk uitgenodigd 

door het wijkbestuur, dat voor de gelegenheid in ware WK-stijl door de 

Paardewijk liep.  Net zoals bij het 10-jarig bestaan 

werd ook deze keer extra sponsoring gezocht om er 

een uitzonderlijke editie van te maken. 

 

Voor de gelegenheid was er als start een happy hour 

tijdens het aperitief, aangevuld met lekkere hapjes.  

Tafelgoochelaar Jeje Magic zorgde op deskundige 

manier voor verwondering en ongeloof.  Zaken verdwenen en kwamen terug 

tevoorschijn alsof het niets was. 

 

Na een schartongrolletje met kreeftenroomsaus en een soepje van 

grondgeteelde butternut met tomaat konden de aanwezigen genieten van een 

lekkere winterbarbecue.  Dit laatste was althans de bedoeling van de 

organisatoren… doch het werd onverwacht een winterbarbecue in een heerlijke 

zomerse sfeer met zuiderse temperaturen tot in de vroege uurtjes. 

 

Een doorzichtige vaas, gevuld met legoblokjes in alle formaten zorgde voor 

hersenpijniging, nieuwe rekenkundige formules en gokkoorts.  Hoeveel blokjes 

zaten in de vaas ?  De sponsors zorgden voor schitterende prijzen gaande van 

een koptelefoon tot een ballonvaart voor twee personen. 

  

Om 22 uur was het tijd voor Rent to Rock.  

Deze door iedereen gesmaakte 

rockgroep gaf het beste van zichzelf.  De 

zang- en danstalenten van wijk De 

Korenbloem kwamen spontaan naar 

boven.  Daarna zorgde onze eigen DJ 

Wim nog voor een schitterende foute afterparty. 

 

Een sfeervolle en geslaagde jubileumeditie, met enthousiaste medewerkers.  

Dank aan iedereen die dit alles mogelijk maakte.  
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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 Vanbruwaene: 0473 52 57 19 

 dinsdag 6 november: hobby (Sob De Roose) 

 maandag 12 november: kaarting en gezelschapsspelen (Sob De Roose) 

 dinsdag 20 november: infonamiddag (Sob De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 14 en 28 november: 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 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 vrijdag 9 november om 19 uur: Jongeren op Weg (JOW!)  

 zondag 18 november vanaf 9.30 uur: Bijzondere zondag - Vriendschap met 

mensen in nood  

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 29 november om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

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

 


