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In dit nummer: 
 

De sint op bezoek 

 

Ten huize van… 

 

Kerstfeest Molenpark 

 

Orka Biestkaarters 

kampioenenviering 

 

14de Kerstloop 

 

... 
 

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 

 

Ja, u leest het goed: ’t Biesteneirke start zijn 25ste 

levensjaar.  Wat in 1995 kleinschalig begon, is 

intussen uitgegroeid tot een gegeerd maandblad. 

Mee op de digitale snelweg, maar nog steeds 

gratis in ruim 1 000 brievenbussen. 

Om dit te vieren, krijg je dit jaar iedere maand een 

artikel uit dezelfde maand van enkele jaren terug.  

We starten exact 10 jaar geleden met een 

terugblik op de Bekaert-site en het naastgelegen 

fietspad. 
 

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke januari 2009 ?  
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Project Biest: een aangename wijk voor iedereen 
 

In het vorig nummer kon je de uitnodiging voor de infovergadering van Project 

Biest lezen.  Het vermelde e-mailadres was evenwel niet correct.  Wil je erbij zijn, 

stuur dan een eenvoudig mailtje naar projectbiest@gmail.com. 

 

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.   

 

Ondertussen werd ook een Facebookgroep opgericht.  Maak je lid op Project 

Biest en kom naar de infobijeenkomst op maandag 7 januari om 19.30 uur in het 

SOB De Roose, Smedenstraat 4.  
 

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

e-mail naar projectbiest@gmail.com. 
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De Sint denkt ook aan de bedelers 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Je bent momenteel het januarinummer van ’t Biesteneirke aan het lezen.  Dit 

gratis maandblad, gedrukt op 1 060 exemplaren, wordt bedeeld door 14 

vrijwillige medewerkers.  Daarnaast telt de redactie 5 enthousiastelingen.   

Dankzij die gedrevenheid en inzet van velen kan ’t Biesteneirke zijn 25ste (!) 

jaargang aanvatten.  De Sint kwam dit ter ore en bedankte de ganse ploeg op de 

maandelijkse bedeling in het SOB De Roose.   

 

 
Vlnr: Frans Van Houtte (Mottestraat, Industrielaan, Deerlijkseweg), Willy Van Overschelde (Ten Hedestraat, 

Loofstraat, Blauwpoortstraat, Kleithoekstraat, Langebrugstraat), Patrick Delanoye (Rooseveltlaan, 

Kabeljauwstraat, Truweelstraat, Zandstraat), Willy Godefroid (Boeversstraat, Schapersdreef en freelance fotograaf), 

Johan Korber (wijk Molenpark, Stijn Streuvelsstraat, Hoogmolenstraat, Groenbek), Willy Messiaen (freelance 

fotograaf), Freddy Peers (Kuipersstraat), Dirk Borret (Industrielaan, Anzegemseweg, Vijverdamstraat), Marnix 

Pruvoost (Vredestraat), John Vervaecke (Bieststraat, Oudstrijderslaan en redactielid), Luc Goethals (Bieststraat), 

Geert Vermeulen (wijk Korenbloem) 

Ontbreken op de foto: Erik Vercruysse (Beekstraat), Fabienne Laporte (Zavelberg), Carine Verhaeghe (redactielid), 

Marianne Verstaen (redactielid), Koen Christiaens (redactielid), Rik Verhaeghe (Henri Lebbestraat, hoofdredacteur 

en fotograaf) 
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Vormelingen Biest 2019 
foto: Kathleen Vandenbroucke 

 

Op zaterdag 25 mei 2019 zullen 20 leerlingen van de basisschool hun 

Vormselgeloften afleggen.  De startviering ging door op zondag 9 december. 

 

 
 

 

Wist je dat…  
 

… er in de wijk Mannekenskouter, ter hoogte van het fietspad, een mooi haagje 

werd geplaatst ? 

… Dwars door Vlaanderen op woensdag 3 april 2 keer de Vredestraat aandoet ? 

De 1ste keer op de middag na 45 km, de 2de keer tijdens de laatste kilometer. De 

Henri Lebbestraat is niet meer opgenomen in het parcours 
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Ten huize van… Mouris Alnader 
tekst: Carine Verhaeghe 

 

Enkele dagen geleden werd ik hartelijk ontvangen bij dhr. Mouris Alnader 

en zijn familie.  Mouris is afkomstig van Syrië, 56 jaar en woont al 2 jaar op 

de Biest. 

 

Allereerst, proficiat Mouris met de Nederlandse taal die je al zo goed 

beheerst. 

Ja, ik doe mijn best. Mijn vrouw en ik volgen taallessen bij het CVO. Daar 

behaalden wij al het tweede niveau.  

 

Ik zou zeggen: stel je eens voor. 

Via Turkije, Griekenland en 

Oostenrijk ben ik drie jaar 

geleden in België aangekomen. 

Ik woonde dan eerst 1 jaar in 

Zottegem.  Mijn vrouw en 2 

kinderen kwamen 2 jaar geleden 

over naar hier op de Biest. 

Mijn vrouw werkt in de 

kringloopwinkel in Beveren-Leie. 

Ik werkte enkele maanden in 

Veloods maar moest door medische problemen stoppen met werken. 

Mijn dochter zit in het tweede middelbaar in O.-L.-Vrouw-Hemelvaart en volgt 

daar de richting Moderne, mijn zoontje zit hier op school op de Biest in het zesde 

leerjaar. 

 

Hoe kijk je terug naar je geboorteland Syrië? 

Wij hadden een goed leven in Syrië. Mijn vrouw en ik werkten daar beiden als 

ingenieur.  Syrië is ook een heel mooi land. 

Mijn dochter, toen in het eerste leerjaar, speelde piano maar moest door de 

oorlog deze activiteit stoppen. Ze wil heel graag haar muzikale hobby hervatten 

en wil graag gitaarlessen volgen aan de academie.  Onze familie is redelijk creatief, 

we kunnen mooi tekenen en schilderen. 
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Ik zie de kerstboom en prachtige kerstversiering in jullie huis. 

Wij zijn katholiek en vieren Kerstmis.  Syrië is een overwegend moslimland, slechts 

een klein deel is Christen en Grieks-Orthodox. Wij gaan ook wekelijks naar de 

kerkviering. Het verwondert mij telkens hoe weinig mensen hier nog een 

kerkbezoek brengen. Mijn broer was priester in Syrië maar woont momenteel in 

Australië. Mijn zoon doet dit jaar ook zijn Vormsel, samen met zijn zus. 

 

Het doet mij veel plezier dat jullie het goed stellen in Waregem, zie ik dit 

juist ? 

Ja hoor, wij zijn hier goed geïntegreerd in de gemeenschap, we hebben hele 

goede, lieve buren en jaarlijks zijn wij present op de burendag. Mijn zus woont in 

Brussel en daar verloopt het contact helemaal anders.  

 

Mouris en familie, hartelijk dank voor dit gesprekje en de lekkere koffie. 

Prettige feestdagen voor jullie ! 

 

 

Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose trekt 

digitale kaart 
tekst: Rik Verhaeghe 

  

Het stedelijk ontmoetingscentrum De Roose (SOB), gelegen in het hart van de 

wijk Biest in Waregem, biedt al bijna 4 jaar gratis wifi aan.  Sinds kort zijn de grote 

tv-schermen in beide zalen voorzien van digitale tv.  Maar er kan niet alleen tv 

gekeken worden.  Er zijn ook voorzieningen om een laptop of usb-stick aan te 

sluiten.  Veel verenigingen maken gebruik van de infrastructuur van het SOB en 

kunnen hierbij hun presentaties nog aantrekkelijker maken. Wie het nog grootser 

ziet, kan projecteren op een van de 2 schermen met de beamer, die tevens in het 

verhuuraanbod zit.  Tenslotte staan 2 professionele muziekinstallaties ter 

beschikking, uiteraard ook voorzien van de nodige aansluitingen voor digitale 

toestellen. 

Naast verenigingen, kunnen burgers ook gebruik maken van het drukbezette 

ontmoetingscentrum De Roose.  ’s Namiddags familiefoto’s tonen via de beamer, 

’s avonds een match van de Rode Duivels op Eén zien om daarna nog een 

danspasje te plaatsen… Geen probleem, dankzij de vele vrijwilligers van het SOB. 

Info en reservatie: Paul Kindt, 056 60 12 78 of paul.kindt@outlook.be  
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Molenpark kerstfeest 
tekst: Ferdy Mabbe – foto: Joseph Himpe 

 
De feestvierders waren al rond 19 uur in groot aantal te voet vertrokken naar het 

SOB voor het traditioneel kerstfeest van de wijk het Molenpark. Een warm welkom 

en de sfeer zat er al meteen goed in temeer daar er weer een hele hoop 

nieuwkomers bijzaten. De jonge generatie die zich aandiende uit de 

Kollebloemstraat 

liet zich niet 

onbetuigd en hier 

en daar was te zien 

dat er ook al hard 

aan opvolging 

werd gewerkt (?). 

Met meer dan 30 

waren ze 

vertegenwoordigd 

wat maakt dat de 

organisatoren  een 

80-tal inwoners 

konden 

verwelkomen. 

Onze traiteur Luc 

was stipt op tijd en zo kon iedereen aanschuiven aan de warme hesp met frietjes 

en groenten. Lekker bereid en alles mooi warm. Chapeau ! Jo Neirynck en Xavier 

Wyckhuyse vertegenwoordigden de kleuren van stad Waregem en voelden zich 

meteen thuis bij de jongere inwoners. De brave kerstman deed ook zijn best om 

een goeie combinatie te maken tussen snoep geven en selfies maken met de 

kleinsten…. ja, hij moet ook mee met zijn tijd hé. Wortegemsenspecialist Bernard 

die bekend staat als warmste man van de wijk vertikte het om zijn kerstmuts af 

te doen en een paar St Bernardussen deden de rest… ’k dacht dat we in St.-Tropez 

zaten. Een jongere generatie dj’s zit er ook aan te komen maar voor de oudjes 

onder ons was dat af en toe wel een beetje wennen…. Rond 1 uur ben ik als 

oudgediende naar huis getrokken maar er waren er nog wel die nog andere 

plannen hadden. Goed zo ! Voor Johan en co zeker een dikke pluim en op naar 

volgende keer. 
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OKRA Biestkaarters vierden kampioenen     

 

 
 

Met een geslaagde kampioenenviering sloten de Biestkaarters het voorbije jaar 

in De Roose af met een lekker feestmaal en huldiging van de kampioenen. 

Rosa Maiheu werd met 39 gewonnen bomen afgetekend winnares en zo werd 

Marc Holvoet als beste achtervolger kampioen bij de mannen. 

 

 

Aan alle 55-plussers en gepensioneerden 

Graag een kaartje leggen ? 

Dit kan zeker op de Biest. 

Telkens de 2de en 4de woensdagnamiddag 

van 14 tot 17 uur in het SOB De Roose. 

Samen met de OKRA-kaarters maken we er een 

gezellige namiddag van. 

We starten het nieuwe jaar op 

woensdag 9 januari 

Kom gerust een kijkje nemen. Altijd welkom. 

Meer info ? tel. Willy Messiaen 056 60 55 10 
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Hans Omey behaalt 10de zege op de Kerstloop 
tekst: Koen Christiaens  

 

Een welgemeende proficiat (!) is op zijn plaats want Hans Omey slaagde in zijn 

opzet om op 2 december op de Biest voor een 10de keer de Kerstloop op zijn 

naam te schrijven. ’t Biesteneirke was erbij en sprokkelde reacties van Hans en 

enkele deelnemende Biestenaars. 

 

Jari Baert, zoon van organisator Vincent, nam deel aan de 4,3 km. 

“Het is de eerste keer dat ik deelneem aan een loopkoers. Ik 

ben 12 jaar, zit in het 1ste middelbaar in het VTI in Waregem. 

Samen met mijn mama Ilse train ik – om de week – 2 keer 

in de week. We lopen dan telkens minstens 5 km. Het 

voetbal of de wielersport interesseren me niet, ik hou meer 

van atletiek maar doe dit momenteel voor het plezier.” 

Jari werd 103de in de uitslag op 163 aangekomen lopers. 

 

Mia Frère, 79ste in de uitslag, was ook van de partij voor dezelfde afstand. 

“Zo lang ik het kan doe ik mee. Dit is mijn 14de deelname, ik 

heb alle edities van de Kerstloop meegedaan. Het is zo dicht 

voor mij, het zou dom zijn om niet te starten. Intussen ben 

ik wel 62 jaar. Ik haal er nu meer voldoening uit dan vroeger 

want de stress om te presteren is verdwenen. Ik moet wel 

nog trainen. Ik ben aangesloten bij VACBL uit Beveren-Leie. 

We steken de organisatie hier een handje toe, Sammy en 

Fabienne doen momenteel nuttig werk.” 

 

Hans Omey slaagde in zijn opzet om voor een 10de maal de Kerstloop op de Biest 

op zijn palmares te schrijven en dit na een duel met zijn uitdager 

Cédric Vandeputte. 

“In de Mottestraat heb ik Cédric moeten laten gaan maar op 

het einde heb ik kunnen versnellen en moest hij lossen. Hij 

heeft 15 meter moeten toegeven. Ik hoop nog op een mooi 

eindejaar met de Beatrun en wedstrijden in Deerlijk en 

Zwevegem. Ik ben tevreden een 10de zege op de Kerstloop te 

verwezenlijken. Misschien kom ik volgend jaar terug om de 9,7 km te doen.”  
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Overwinnaar van het hoofdnummer van de Kerstloop werd Kristof Nackaerts, 

aangesloten bij Yellow Armada. 

”Het is mijn 1ste deelname hier in Waregem. Ik woon in Lier. 

Volgende week loop ik terug in Waregem (Beatrun) en 

gaat het stilaan richting 2 halve marathons in Nederland: 

op 16 december in Dronten en op 13 januari in Egmond 

aan Zee. Mijn besttijd is 1 uur 7 minuten.  In Dronten moet 

het lukken om in de buurt te komen van die tijd.” 

 

Dieter Vanlancker liep voor eigen (Biest)volk. 

”Ik ben 29 jaar. Ik begon te lopen door mijn pa Ronny. Hij zei 

me “kom eens mee lopen op de joggingpiste” en zo had ik 

de smaak te pakken. Dat was op 17-jarige leeftijd. Er breekt 

nu een drukkere periode aan met de Kerstcorrida’s en ook 

ieder jaar in mei wil ik presteren. Op de korte afstand liep ik 

al veel bij de beste 20. Toeval of niet maar in Knokke loop ik 

telkens het best en behaalde daar een 3-tal keer de 2de plaats. 

Het was afzien vandaag, vooral het stuk richting Biestplein vanuit de 

Kleithoekstraat. Ik ben wat te vlug gestart en eindig vandaag 42ste in een tijd van 

38’06”. Vorig jaar was dit 37’24”. Normaal start ik wat trager op de lange afstand 

maar mogelijks had ik vandaag geen superdag. Mijn pa, die ook deelnam 

vandaag (120ste), houdt alles bij: waar we liepen, de uitslag en onze gemiddelde 

snelheid. Op 11 november liep ik een halve marathon in Ploegsteert en dit voor 

een massa volk”. 

 

Geert Vermeulen kwam uit op de 198ste plaats in 49’42”. 

“Ik vond het een lastige race, kende ook niet de beste 

voorbereiding op deze wedstrijd. Ik zie deze Kerstloop een 

beetje als een training voor de Kerstcorrida in Deerlijk van 

23 december. Desondanks ben ik tevreden met een tijd 

net onder de 50 minuten. Het was 3 jaar geleden dat ik 

deelnam aan de Kerstloop, deed dit dan in 45’38”. Bjorn, 

een collega, liep vandaag geruime tijd in mijn omgeving.  Eind 

september deed ik met de collega’s een aflossingswedstrijd namelijk Brussels 

Ekiden. Dit is met 6 man. De 1ste loopt 5 km, de 2de 10 km, de 3de 5 km, de 4de 10, 

de 5de 5km en de laatste 7 km.  Er namen bij deze editie 1 000 teams deel van 6 
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lopers. Start en aankomst waren aan het Koning Boudewijnstadion. Leuk om daar 

te vertoeven, de goede herinneringen aan de Bekerwinst van Essevee kwamen 

weer naar boven. Ik ga nu nog een beetje bijtrainen en loop nog tot thuis want 

meestal loop ik 15 tot 17 km. 

 

Organisator Vincent Baert kon tevreden terugblikken: er was veel kwaliteit 

aanwezig met veel aangeslotenen die aan de start kwamen. 

Vele ogen waren op de Biest gericht op Nina Lauwaert: de 

week voordien had ze nog de Crosscupmanche in Roeselare 

gewonnen en de Kerstloop in Waregem (1ste vrouw, als 15de 

geëindigd) was voor haar de opstap tot het EK cross in 

Tilburg in Nederland van 9 december.  

En de laatsten zullen de eersten zijn: Karlien Vansteenbrugge 

uit Heusden was 284ste en allerlaatste in een tijd van 1 uur, 6 minuten en 38 

seconden omdat ze… dringend een toilet had moeten opzoeken. 

 

Sven Vanthourenhout: ”BK veldrijden wordt een 

vermogenscross” 
tekst: Koen Christiaens  

 

Een opvallende toeschouwer tijdens de 

Kerstloop op het Biestplein was nationaal 

veldritcoach Sven Vanthourenhout. “Nee, ik kom 

niet om mee te doen”, wist hij. “Ik ben mee met 

Lindsay Degroote uit Sijsele (latere winnares bij 

de vrouwen op de 4,3 km, KC) waarmee ik veel 

ga lopen. Het was toch een minder druk 

weekend in het veldrijden.  Gisteren ben ik wel 

naar Hasselt geweest en deze voormiddag naar 

een jeugdcross in Koekelare.” 

 

Sven, het veldrijden trekt dit seizoen niet meer de grote massa. Dit heeft 

ongetwijfeld te maken met het feit dat zowat alle crossen op tv komen én 

de suprematie van Mathieu van der Poel ? 

In het verleden waren er altijd duels waar het publiek naar uitkeek. Denken we 

maar aan Liboton met Stamsnijder, Herygers met Groenendaal, De Clercq met 
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Nys, Nys met Albert, Nys met Wellens en vorig jaar nog Van Aert met van der 

Poel.  Het valt misschien wel op dat er dit seizoen minder toeschouwers zijn op 

de crossen maar ik denk dat dit terug goed komt in de toekomst. Ik kan ook 

genieten van de manier waarop Van der Poel het veldrijden naar zijn hand zet. 

 

We naderen stilaan de kampioenschappen. Het Belgische in Kruibeke op 13 

januari, het WK op 3 februari in Bogense (Denemarken). Welke soort 

omlopen krijgen we daar ? 

In Kruibeke wordt het een poldercross.  Er is een weide en een beetje flanken. 

Veel zal natuurlijk afhangen van de weersomstandigheden maar het kan een 

zware cross worden. Het wordt een vermogenscross met ook veel lange stukken. 

Niet alleen een parcours voor Wout van Aert maar ook voor Toon Aerts die dit 

seizoen een hoog niveau haalt en Michael Vanthourenhout (neef van Sven, KC) 

die de laatste weken goed bezig is en ook een kampioenschapscoureur is. In 

Bogense valt het parcours wat te vergelijken met dat van Kruibeke. Er wordt ook 

langs water gereden. 

 

Enkele weken terug kreeg je het aanbod van Frederik Broché van de 

Wielerbond om bondscoach te worden op de weg, een taak die Rik 

Verbrugghe finaal zal waarnemen… 

Ik stond daarvoor open maar ik vond het een brug te ver. Uiteindelijk ben ik pas 

2,5 jaar gestopt als wielrenner en had nog niet gedacht om op zo’n niveau te 

staan als ik denk aan mijn functie als nationaal coach bij het veldrijden. Stel dat 

ik diezelfde vraag krijg binnen enkele jaren zal ik misschien wèl ingaan op dat 

aanbod. 

 

 

Wist je dat…  
 

… er een heuse pop-up winterbar staat op het randje van de Biest ? Je kan terecht 

in Der Tilorer tot zondag 13 januari op het bedrijventerrein van Renson, net aan 

de afrit van de autosnelweg in de Flanders-Fieldweg (oud Schenkerterrein) 

… onlangs de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe politiegebouw voor de 

politiezone Mira gestart zijn ?  Het nagelnieuwe gebouw komt aan de oprit van 

de autosnelweg op de site van 17 WEST.  Over ruim 2 jaar moeten alle 

politiediensten daar gecentraliseerd worden 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke januari: Roos T’Jollyn – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 8 januari: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 14 januari: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 9 en 23 januari: 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 

 

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 

 vrijdag 11 januari om 19 uur: Jongeren op Weg (JOW!)  

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 31 januari om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten februarinummer binnen vóór 24 januari, bij voorkeur via e-mail 

 

’t Biesteneirke wenst alle lezers een aangenaam, betaalbaar, creatief, 

dynamisch, eerlijk, fantastisch, gedreven, heerlijk, inspirerend, juist, krachtig, 

levendig, meesterlijk, nuttig, onweerstaanbaar, positief, respectvol, 

sensationeel, tevreden, uniek, verrassend, waardevol en zorgzaam 2019 ! 


