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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 

 

Op zaterdag 24 november hadden de Sint en de 

zwarte pieten hun jaarlijkse afspraak in het SOB 

De Roose.  Hij had groot nieuws: er zijn dit jaar 

geen stoute kindjes, ook voorzitter Frank heeft 

zich voorbeeldig gedragen.  Meer foto’s op 

www.biesteneirke.be/fotos en in het volgend 

nummer.  

 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wist je dat…  
 

… de benefiet voor Filip en Claudine, die doorging op zondag 4 

november 2203,38 euro opbracht ? Hartelijk dank aan iedereen voor de steun 

 

 

Biest project: een aangename wijk voor iedereen 
 

Iedereen wil graag wonen in een wijk waar het aangenaam vertoeven is. En als er 

af en toe iets te beleven valt is dit mooi meegenomen.  Vind je dat er op de wijk 

Biest meer grote en kleine evenementen moeten georganiseerd worden ?  Neem 

je graag het voortouw of werk je liever achter de schermen ? Dan ben je de 

geknipte persoon ! 

Op maandag 7 januari om 19.30 uur houden Sophie Cocheteux-Depraeter en 

Alexander Coppenolle - 2 enthousiaste Biestbewoners die hier pas enkele 

maanden wonen – een bijeenkomst met de bedoeling om een wijkcomité op te 

starten.  

Het zal vooral een informele en verkennende vergadering worden waarbij deze 

onderwerpen aan bod kunnen komen: organisatie van festivalletjes en kleine 

culturele evenementen, workshops (theater, natuur, zang, schilderen,…), 

toneelstukken voor kinderen en volwassenen, straatdecors, veiligheid voor 

kinderen en weggebruikers, opstart van een (bio)markt met lokale producten, 

wandelen en fietsen voor de wijkbewoners,… 

Daarnaast zijn er ook verschillende verenigingen actief op de wijk of in het 

ontmoetingscentrum.  De activiteiten zijn vaak voor iedereen toegankelijk, maar 

dit is te weinig gekend.  Hoe kan dit verbeterd worden ?  Kunnen de verenigingen 

voor bepaalde zaken samenwerken ?  Heeft een overkoepelende vzw zin ? … 

Kortom, veel leuke ideeën waarbij jij kunt meehelpen !  Grote of kleine bijdrage ?  

Presentator of barman ?  Iedereen is welkom op de informele bijeenkomst voor 

een aangename wijk voor iedereen.   

Om praktische redenen: gelieve je komst te bevestigen met een eenvoudige 

e-mail naar biestproject@gmail.com. 

 

Maandag 7 januari om 19.30 uur in het SOB De Roose, Smedenstraat 4. 
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Ode aan de landbouwer 
Gedicht n.a.v. feestdag Sint-Eligius, patroonheilige van de landbouwers op 1 december 

ingestuurd door Willy Messiaen 

 

Na positieve prestaties of na negatieve klachten 

verdwijnen de boeren langzaam uit de burgers hun gedachten… 

We hebben ze nochtans vier maal per dag nodig. 

We eten brood gemaakt van graan dankzij boeren, 

maar daar denken we niet aan. 

Elke dag zitten wij melk en suiker door onze koffie te roeren 

en beseffen niet dat we die hebben dankzij de boeren. 

We eten worst, biefstuk, kip of konijn en we weten niet dat dit er zonder boeren 

niet zou zijn. 

 

We eten elke dag ook nog aardappelen of friet… 

zonder boeren kon dit niet. 

’s Avonds drinken we nog een lekker biertje of een glas wijn … 

zonder boeren zou het water zijn. 

Het wordt de hoogste tijd dat we hen eens wat gaan appreciëren 

want aan prijzen van dertig jaar geleden willen nergens nog jonge boeren 

voedsel produceren. 

In plaats van boeren nabij steden, dorpen of natuurgebieden weg te jagen 

zouden we hen eigenlijk op handen moeten dragen. 

Want dit zouden we moeten weten… 

Elk mens, jong of oud, moet nog altijd eten!!! 
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Molenpark kerstfeest 
 

In aanloop naar de eindejaarsfeesten houden de vijf 

overgebleven leden van het Molenparkbestuur en hun 

partners de traditie in stand om alle Molenparkbewoners, 

vrienden en familieleden uit te nodigen om samen deze gezellige periode van 

bezinning in te zetten. 

Daarom verwachten Joseph, Nico, Rik, Kurt en Johan en hun dames Linda, Conny, 

Gina, Marleen en Rina jullie allemaal op 15 december a.s. in ontmoetingscentrum 

De Roose voor een drankje en een hapje vanaf 19 uur. 

Na het nuttigen van een gratis aperitief zal er vanaf 20 uur 

mogen aangeschoven worden aan het buffet van traiteur 

Luc. Op het menu staat een malse hesp van de chef met 

groentenbuffet en frietjes en dit voor de ronde prijs van 

15 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar mogen 

gratis aanschuiven aan tafel. 

Daarna zullen dj's Joseph, Kurt en Sem ervoor zorgen dat de 

overtollige calorieën er afgedanst kunnen worden. Het 

bezoek van een kindervriend is ook niet uitgesloten. 

Zoals gewoonlijk komen de bestuursleden in de eerste week van december bij 

jullie langs met de inschrijvingskaarten. Indien jullie niet thuis zijn of nog kaarten 

nodig hebben, kunnen jullie altijd langskomen bij Johan in de Vlasbloemstraat 3 

of bestellen via het telefoonnummer 056 61 05 75. 

We kijken alvast uit naar jullie talrijke aanwezigheid. 
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Uit de gemeenteraad 
tekst: Xavier Wyckhuyse en Bart Kindt, gemeenteraadsleden 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de voorbije zomer het kruispunt van de 

Expresweg met de Vredestraat en Bieststraat heringericht. In de Bieststraat is een 

voorsorteerstrook aangelegd voor linksafslaand verkeer. Hierdoor rijdt het 

inrijdend verkeer in de Biesstraat dichter tegen de Kuipersstraat. Ter hoogte van 

het kruispunt met de Kuipersstraat rijdt het verkeer van het brede wegprofiel 

terug naar het oude smalle wegprofiel. Bestuurders komende uit de Kuipersstraat 

verwachten dit verkeer niet in het begin van de straat. De verkeerscel stelt voor 

om de voorrang van rechts af te schaffen op het kruispunt van de Bieststraat met 

de Kuipersstraat en van de Bieststraat de voorrangsweg te maken. Zo kunnen we 

in de Kuipersstraat aanduiden waar de bestuurders moeten stoppen. Het 

schepencollege heeft het voorstel van de verkeerscel goedgekeurd op 27 

september 2018. Het verkeer in de Kuipersstraat moet op het kruispunt met de 

Bieststraat voorrang verlenen aan het verkeer in de Bieststraat. Deze maatregel 

wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door de plaatsing van de 

verkeersborden B1 en B15. 

Dit punt werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 6 november 2018. 
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Gesprek met supporter Nick Vanhaverbeke (Excelsior 

Moeskroen) en CEO Eddy Cordier (Zulte Waregem)  
tekst: Koen Christiaens - foto’s Nick: Willy Godefroid – foto Eddy: www.essevee.be  

 

Op zaterdag 8 december nemen op de 18de speeldag van de Jupiler League 

Excelsior Moeskroen en Zulte Waregem het tegen elkaar op.  Naar aanleiding van 

deze wedstrijd ging ik op reportage bij supporter Nick Vanhaverbeke (Excelsior 

Moeskroen) en vroeg ook aan Eddy Cordier (CEO Zulte Waregem) de mening 

over zijn club.  Essevee kijkt – na de 1-3 stuntzege op Club Brugge – enkel nog 

naar boven en neemt het eerst op 1 december op tegen KVO (competitie) en op 

4 december op Kortrijk (Beker). 

 

 

Moeskroen en Essevee zakken niet ! 

 
Nick Vanhaverbeke, Waregemnaar en Moeskroensupporter .   

 

 

Ook al eens een vlag van voetbalclub Excelsior Moeskroen zien hangen in de Ten 

Hedestraat ? Deze vlag wappert aan het huis van Nick Vanhaverbeke. Deze 

voetbalfan heeft een kloppend hart voor de Henegouwse eersteklasser al heeft 

hij sinds bepaalde tijd ook een bestuursfunctie bij eersteprovincialer Wielsbeke.  
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We hadden even goed een reportage kunnen maken over nieuwe bewoners 

op de Biest ? 

Ze zijn hier in dat verband al eens geweest bij buren voor een reportage. Ik ben 

afkomstig van St.-Lodewijk Deerlijk. Beroepshalve ben ik leerkracht lager 

onderwijs (4de leerjaar) in Vorst. Mijn vriendin Sharon Noppe werkt bij de 

belastingen in Gent. 

 

Hoe kwam je supporter van Excelsior Moeskroen ? 

Eerst was ik fan van Harelbeke maar zij gingen failliet in 2002. Vervolgens stuurde 

mijn pa me eens naar Moeskroen en ik was meteen verkocht. Het was de tijd van 

de broers Zewlakow, De Vleesschouwer. KV Kortrijk en Zulte Waregem zaten in 

lagere reeksen en ik ben blijven gaan. In 2009 ging ook Moeskroen failliet en 1 

jaar later kwam er een fusie met Péruwelz. De 1ste match tegen Appelterre, in 4de  

nationale, was ik erbij. We zijn meteen gepromoveerd via de eindronde, 

vervolgens speelden we kampioen in 3de nationale. Onder meer de verre 

verplaatsing naar Virton maakte ik dat 

seizoen mee. Dan volgden 2 jaar in 2de en in 

mei 2014 promoveerde Moeskroen weer 

naar 1ste klasse na een 2-4 zege op het veld 

van STVV. 

 

Ben je abonnee van Moeskroen ? 

Vroeger had ik een abonnement maar sinds 

de 4-0 nederlaag op Eupen op de laatste 

speeldag van het vorige seizoen is de liefde 

wat bekoeld. Aan die match zit toch een 

reukje. Verleden jaar ben ik een 3-tal keer 

geweest. Laatst was er nog de (dichte) 

verplaatsing naar Waregem waarbij ik bij het 

gelijkstellende doelpunt nogal rondgesprongen heb in de bezoekende tribune. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het momenteel wat meer heb voor Wielsbeke dat in 

1ste provinciale speelt. Ik ben er bestuurslid. Ik maak een matchverslag en zorg 

voor filmpjes op de website. Onze laatste thuismatch werd 2 500 keer bekeken 

op het internet. Bart Mauroo is trainer van Wielsbeke en onder meer Thomas 

Coopman, broer van Sander, staat in de 1ste ploeg. Momenteel staan we 2de in de 

reeks na het ongenaakbare Oostnieuwkerke. 
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Ik kan niet anders dan die vraag te stellen maar recent viel het gerecht 

binnen bij Moeskroen omdat hun licentie mogelijk onrechtmatig werd 

bekomen. Wat is je mening hieromtrent ? 

Het zou mij niet verbazen moest het wat illegaal zijn gebeurd. Als fan wil je dat 

natuurlijk niet geloven maar ze wijzen al jaren naar Moeskroen als gebeten hond. 

 

Hoe komt het dat er zo weinig volk komt kijken op Le Canonnier ? 

Er was inderdaad meer volk in 3de klasse. We trokken nog naar Ath met 13 bussen. 

Als er nu 1 bus vol geraakt naar Brugge is het een succes. De oorzaken ? De 

ambiance is met de jaren fel verminderd, die harde kern van vroeger is helemaal 

vernieuwd. Er is de aanwezigheid van clubs als Zulte Waregem en KV Kortrijk.  

Ook Rijsel is niet ver en toch een interessantere competitie. Er spelen ook veel 

buitenlanders, daardoor is er ook minder binding met de fans. Als je dan nog je 

thuismatchen niet wint kom je gauw aan verscheidene oorzaken. Ongeveer 10 

jaar terug deed ik alle matchen, uit en thuis. Vaak kwam ik dan bij een uitmatch 

op tv toen ze die 7 supporters die mee waren in beeld brachten… 

 

Had je een favoriete speler ? 

Hoe gekker de namen hoe liever ik het had. Ik had wel een boon voor Claude 

Bakadal, dat was een Fransman. Ook voor Jajcee Okwunwanne  uit Bahrein die 12 

keer scoorde in het seizoen 2008-2009. Moeskroen had altijd wel goede spelers. 

Denken we maar aan Pieroni die nog topschutter werd met 28 goals, aan de 

Mpenza’s, Martic, Vidovic, Tomou etc… We hebben 1 keer Europees gespeeld. We 

verloren de Bekerfinale van Club Brugge maar omdat zij Champions League 

speelden mochten wij naar de Uefacup. In de 1ste ronde wonnen we van Fylkir 

Reykjavik om in de volgende ronde roemloos ten onder te gaan tegen Slavia 

Praag. Mijn mooiste herinnering aan L’Excel was een zege in competitie tegen 

Club Brugge met 5-1. Wij kwamen eerst 0-1 achter maar Sishuba, 3 keer Custovic 

en Lepoint zorgden voor de ommekeer. 

 

Wat dit seizoen betreft. Sinds de komst van de nieuwe trainer Bernd Storck 

waait er toch een nieuwe wind ? 

Met Frank Defays hebben we nauwelijks punten gepakt. We konden vorig jaar 

overleven maar dat was niet door hem, wel omdat we al voldoende punten 

hadden toen. Met Storck aan het roer is er eindelijk weer voetbal te zien. Tegen 

Gent, Standard en Genk werd 5 op 9 gepakt en het doelpuntenaantal werd 
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meteen verdubbeld: 2 goals op Zulte Waregem, 3 tegen Gent. We strijden 

momenteel met Zulte Waregem, Lokeren en Waasland Beveren om in 1ste te 

blijven. Er zal wel weer iets gebeuren waardoor we niet zakken… Ik heb voor 

aanvang van het seizoen gekeken welke de laatste match is en die is naar Club 

Brugge.  

 

Als je je vlag uithangt, krijg je daar dan reactie op ? 

De mensen uit de buurt weten het intussen. Met Bart 

Vuylsteke heb ik een buur die voor Essevee supportert. 

Als het tegen elkaar is hang ik de vlag uit. Vorig seizoen 

heb ik ook eens vollen bak muziek aangelegd van 

Moeskroen als het tegen Zulte Waregem was. Toen ik van 

die match terugkwam mocht ik van de politie eerst niet 

naar huis omdat ik een truitje aanhad van Moeskroen. 

 

Op 27 oktober was er de match in het 

Regenboogstadion die op 2-2 eindigde en op 

zaterdag 8 december bekampen de 2 ploegen elkaar 

opnieuw. Wat verwacht je ervan ? 

In Waregem was Moeskroen goed begonnen de eerste 5 minuten maar bestond 

het de volgende 20 minuten niet meer. Uit het niets werd 2-1 gemaakt en viel 

Essevee als een pudding in mekaar. Een 2-3 overwinning zat er zeker nog in. De 

match in Moeskroen zal nog niet beslissend zijn. Wie wint is wat meer op zijn 

gemak maar ik denk dat Lokeren en Waasland Beveren toch de grootste 

kandidaat zakkers zijn. 

 

Er is een speler die me nogal opvalt namelijk Frank Boya… 

Die zullen ze moeilijk kunnen houden, hij is sterk in het duel. Verleden jaar was 

Govea ook zo’n uitblinker. Vele spelers worden de laatste jaren bij Moeskroen 

gestald om zich in de kijker te spelen van de topclubs maar als je om de 2 jaar je 

beste spelers van de hand doet bouw je niets op. De enige overgeblevene is 

Dimitri Mohamed, hij is er al bij van in 3de klasse. Hij belandde hier via Rijsel. De 

voetbalbond moet de reglementering met de Belgen ook veranderen, bvb. met 

5 Belgen die verplicht starten aan een match. Zo komen de Belgen ook weer aan 

de oppervlakte.  
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Door 6 op 6 te pakken, ligt de druk bij de andere clubs. 

 
Eddy Cordier, CEO Zulte Waregem .   

 

 

Eddy, Essevee maakt een moeilijk seizoen door. Voelt u zich als CEO 

verantwoordelijk voor de mindere resultaten ? 

Natuurlijk. Als CEO ben ik verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de 

club. Het belangrijkste is nu dat ik samen met mijn team oplossingen vond. Maar 

jammer genoeg is voetbal geen exacte wetenschap en zijn er veel factoren die je 

niet in de hand hebt. Denk maar aan de discutabele beslissingen van sommige 

scheidsrechters. 

 

Hoe moeilijk heb je 

het ermee dat Essevee 

in bepaalde 

wedstrijden fel werd 

benadeeld door die 

arbitrage, met als 

hoogtepunt de match 

op STVV ? 

Ik noem het eerder een 

dieptepunt. En ik kan 

dat niet begrijpen. Zulte 

Waregem betaalt 3000 

euro per wedstrijd voor 

de VAR. En we stellen vast dat ze er maar niet in slagen om met zijn drieën 

correcte en éénduidige beslissingen te nemen. 

 

Tijdens de laatste 4 matchen werd 9 op 12 gepakt. Heb je er goede hoop op 

dat er eindelijk licht is aan het einde van de tunnel ? 

Ja, maar we zijn er nog lang niet. Deze prestaties moeten ons het nodige 

vertrouwen geven om binnenkort uit die gevarenzone te geraken.  Door 6 op 6 
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te halen, zal de druk bij de andere clubs liggen. Tegelijk zullen onze jongens meer 

bevrijd spelen. Dat zag je al op Club Brugge.  En dan haal je makkelijker punten. 

We hebben voldoende kwaliteit om niet onderaan de rangschikking te staan. 

Daar ben ik van overtuigd. Maar we moeten er niet flauw over doen, als je daar 

staat zijn er veel zaken die niet goed genoeg zijn. De spelkwaliteit van de spelers 

kan zeker beter. 

 

Hoe belangrijk is de match op Moeskroen ? 

Als je bijna onderin staat is iedere wedstrijd belangrijk. We moeten punten 

pakken. Maar tegen een kelderploeg zijn dat vooral ook mentale punten, als je 

mij begrijpt…  

 

In de pers deden verhalen de ronde dat het bestuur en de trainer niet meer 

op dezelfde golflengte zaten. Wat is het juiste verhaal hieromtrent ? 

In ieder goed huishouden vallen er eens woorden en zijn er verhitte discussies. 

Maar dat was altijd in het belang van onze club en met wederzijds respect. 

Daarnaast wil ik ook benadrukken dat ik on-ge-lo-fe-lijk fier ben op onze 

supporters ! En dankbaar ook. Zij zijn nog altijd één van de sleutels tot succes. 

Hun steun rond het veld is essentieel om onze spelers naar een hoger niveau te 

tillen. Die impact kan je nooit overschatten. 

 

De laatste maanden kwam het Belgische voetbal in een negatief daglicht te 

staan. Hou je rekening met een scenario dat bepaalde clubs zullen worden 

gestraft door mogelijke matchfixing ? 

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat alles naar buiten komt en dat de foefelaars 

hard gestraft worden. Want voetbal moet een gezonde en correcte sport zijn. 

 

Hoeveel versterkingen komen er met Nieuwjaar. Op welke posities ? 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen. Het is de bedoeling om ons team 

te versterken waar nodig. Het komt goed ! 

 

 

-  
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Win een waardebon van Bloemelien 
 

De mooiste periode van het jaar komt er terug 

aan.  En de eindejaarsfeesten kunnen voor jou nog 

mooier worden met een waardebon van bloemenzaak Bloemelien uit de 

Industrielaan.  Elien schenkt 3 waardebonnen van 20 euro.  Je kan een bon 

winnen door deel te nemen aan de wedstrijd op www.biesteneirke.be.  Ook op 

zondag kan je bloemen kopen bij Bloemelien.  Tot welk uur kun je daar terecht ?  

Uit de juiste antwoorden worden 3 winnaars getrokken. De wedstrijd loopt tot 

vrijdag 21 december om 18 uur. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en 

dienen hun waardebon op te halen tussen zaterdag 22 en maandag 31 december.   

 

Grootoudersontbijt Biestschool 
tekst en foto’s: Sofie Deboosere 

 

Grootouders staan garant voor een dikke knuffel, een luisterend oor, een zachte 

schoot, heerlijke verwennerijen, troostend woord en vooral voor 

onvoorwaardelijke liefde voor hun kleinkind.  

 

De jaarlijkse traditie van de Biestschool is 

het grootoudersfeest met dit jaar een 

ontbijt op het menu. Talrijke grootouders 

van onze kleuters sloegen de uitnodiging 

voor een ontbijt met hun kleinkind niet af. 

Donderdag 15 november kwamen de 

oma’s, opa’s, mamies, papies, bobonnes, 

vakes, moekes, bommies, bompies… naar 

de kerk die omgetoverd werd tot een 

ontbijtzaal vol lekkers. De grootouders en 

de kleuters werden verwend met koffie, pistolets, koffiekoeken, fruitsap, melk, 

chocomelk, chocolaatjes, kaas, confituur, chocopasta,…. en natuurlijk met dansjes, 

liedjes, knuffels en zoentjes van hun kleinkind.  Na het ontbijt was er tijd om het 

eten te laten zakken met een gezelschapsspel. 

Dankzij de helpende handen en onze kleuterleidsters, zagen we stralende 

grootouders en huppelende kleinkinderen rond 10.30 uur  lachend de zaal met 

een vol buikje verlaten. 
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Hoe rij ik als fietser het kruispunt Expresweg over ? 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Sinds de herinrichting van de rotonde Vredestraat/Expresweg/Bieststraat naar 

een lichtengeregeld kruispunt, weten vooral de fietsers niet hoe dit kruispunt 

veilig over te steken.  ’t Biesteneirke vroeg het aan de stedelijke verkeerskundige 

Jo Deprez: 

“Je mag als fietser in de Bieststraat mee aanschuiven op de voorsorteerstrook 

voor het linksafslaand verkeer (zie eerste foto). Bij de start van de groenfase rij je 

het kruispunt op en laat je eerst het verkeer uit de Vredestraat wegrijden. Daarna 

moet je rechts van de vluchtheuvel op het afgeschermde fietspad richting 

Verbindingsweg fietsen (zie tweede foto). Minder assertieve fietsers kunnen de 

tunnel nemen of gewoon rechtdoor van de Biest- naar de Vredestraat fietsen en 

via de Beekstraat en de Paardenwijk naar het centrum fietsen. 

Wij hebben ook vastgesteld dat veel fietsers het apprecieerden om komende uit 

de tunnel langs de oefenvelden richting centrum te fietsen. Wij willen deze route 

verder uitwerken. Volgend jaar wordt de Zuiderlaan heraangelegd tussen de 

Henri Lebbestraat en de Verbindingsweg. Tussen de Meersstraat en de 

Verbindingsweg gaan wij langs de kant van Waregem Expo een 

dubbelrichtingsfietspad aanleggen.” 

Tevens ook even melden dat alle bestuurders tot aan de stopstreep moeten 

rijden.  De lichtenregeling is afhankelijk van detectielussen in het wegdek.  Zolang 

die lus niets opmerkt, zal het licht op rood blijven staan.  Fietsers en voetgangers 

moeten dus op het knopje t.h.v. de verkeerslichten drukken, willen ze het 

kruispunt oversteken. 
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Kerst op de Biest 
tekst: Nico en Isabel De Jaeger 

 

Na een mooie en lange zomer staat de winter weer voor de deur. Ongetwijfeld 

zijn er velen onder u die alvast uitkijken naar dat mooie feest van Kerstmis.  

Vier jaar geleden hebben 2 jongeren Kerst op de Biest opgestart omdat ze 

geloofden dat we als Christen mensen actief moeten meewerken om de wereld 

wat mooier en liefdevoller te maken. 

Kerst op de Biest wil voor alle mensen van Waregem een gezellige namiddag 

organiseren waar vriendschap en gezellig samenzijn centraal staat. 

Dit jaar willen we graag ook die mensen uitnodigen die een beetje extra liefde 

kunnen gebruiken. Ongetwijfeld kennen we allemaal mensen in de buurt die 

eenzaam zijn en die er echt deugd van zouden hebben om eens onder de mensen 

te komen en te kunnen genieten van een gezellige namiddag . Het zou fantastisch 

zijn dat we elk iemand meenemen die dat beetje extra liefde broodnodig heeft. 

Wij hebben alvast onze vrienden van Ten Anker uitgenodigd. 

Wij zorgen voor een warme en gezellige ontmoetingsruimte in een kleurrijke 

kerstsfeer, jonge mensen die  zorgen voor de muzikale begeleiding bij het zingen 

van de kerstliederen. U wordt getrakteerd op een verrassingsoptreden van een 

Bekende Waregemnaar  en we bieden u heerlijke wafels en pannenkoeken aan 

aan democratische prijzen in een warme en liefdevolle sfeer waar iedereen van 

harte welkom is.   

We hopen jullie van harte te mogen ontmoeten op woensdagnamiddag 26 

december in de ontmoetingsruimte van de kerk van de Biest van 14 tot 17 uur. 

Graag vooraf inschrijven op de lijsten achteraan in de kerk of bij 

nico.isabel.de.jaeger@skynet.be.  
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Kennismaking met OK Waregem 
tekst en foto: Vivianne Landsheere 

 

Onze vereniging OK Waregem brengt wekelijks mensen samen met en na kanker.  

Wij bieden sport en ontspanning aan, op niveau van onze leden, zodat zij zich 

terug fit voelen, energie krijgen en kunnen genieten. 

Op dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur geven we aqua gym in het Waregemse 

zwembad De Treffer.  Op woensdag van 13.30 tot 14.30 uur geven we yoga in het 

SOB De Roose. Yogamatjes zijn ter beschikking. 

Tijdens schoolvakanties gaan aqua gym en yoga niet door maar bieden we 

vervangende activiteiten aan zoals massage, stadsbezoek, workshops, 

bloemschikken, wandeling en nog zo veel meer.  Dit alles met een deugddoende 

babbel. 

Onze vereniging staat open voor zowel mannen als vrouwen die geconfronteerd 

zijn of werden met kanker. Jong of al wat ouder, allen welkom.  Alles mag, niets 

moet ! 

Wil je deel uitmaken van onze groep ? Kom dan naar één van onze activiteiten. 

Je kan contact opnemen via mailadres waregem@samen-na-kanker.be of via de 

verantwoordelijken 0499 19 41 55 of  0476 28 23 41. 

Info: www.samen-na-kanker.be 

 

 



16  ‘t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke december: Erik Vercruysse – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 4 december: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 10 december: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 dinsdag 11 december: kerstfeest (OC Nieuwenhove) 

 

Okra 

 info: Willy Messiaen - 056 60 55 10 

 woensdag 12 december: kampioenenviering (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 

 

OK Waregem – www.samen-na-kanker.be 

 info: Marijke Spiessens – 0499 19 41 55 – waregem@samen-na-kanker.be 

 iedere woensdag van 13.30 tot 14.30 uur: yoga (SOB De Roose) 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 zondag 2 december om 9.30 uur: bijzondere zondag 

 donderdag 13 december om 20 uur: Vorming: geen kleurloos bestaan; geroepen 

tot heiligheid 

 vrijdag 14 december om 19 uur: Jongeren op Weg (JOW!)  

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 20 december om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten januarinummer binnen vóór 13 december, bij voorkeur via e-mail 


