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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 

 

 
foto: Mya Verleye 

 

Beste Biestenaar 

 

De winter is in het land.  We hebben lang moeten 

wachten op een portie sneeuw.  Voor sommigen 

een kleine marteling, voor anderen een zalige 

speeltuin.  Ook weerfotografen maken dezer 

dagen een vreugdesprongetje. 

 

De bedelers van ’t Biesteneirke hebben geen schrik 

van een laagje sneeuw en bezorgen u graag dit 

gloednieuwe nummer, doorspekt met allerhande 

leuke onderwerpen.  
 

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke februari 2014 ?  
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Project Biest: geslaagde startvergadering 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Sophie en Alexander, 2 jonge recente bewoners 

van de wijk, namen onlangs het initiatief tot het 

oprichten van een werkgroep die zorgt voor meer 

leven in de wijk Biest.  De startbijeenkomst, die 

doorging op maandag 7 januari in het SOB De 

Roose, kon op een onverwacht grote opkomt 

rekenen.  35 enthousiastelingen namen het goede voornemen om mee te helpen 

tot een aangename wijk voor iedereen.   

De kleine zaal bleek net iets te krap, maar dat kon de gedrevenheid niet 

temperen.  Velen verlangden terug naar de goede oude tijd met de Ponykoersen 

en de Biestkermis.  Maar zo’n vaart zal het voorlopig niet lopen. 

Op een 2-tal uurtjes werden heel wat kleine en grote - al dan niet haalbare - 

ideeën voorgesteld.  Ongeveer de helft van de aanwezigen gaf te kennen zich te 

willen engageren als organisator van een evenement.  Iedere aanwezige was 

bereid om een handje toe te steken waar nodig. 

Begin februari komen de organisatoren terug samen om de krijtlijnen voor het 

1ste (nog niet gekende) 

evenement op de rails te zetten.  

Ze hebben hierbij een ruime 

keuze uit de voorgestelde ideeën: 

een (natuur)wandeling door en rond de wijk, een fietstocht, een Halloweentocht, 

een paaseierenraap, een wandelzoektocht, één of meerdere speelstraten, een 

biomarkt en/of zadenruil, workshops in het ontmoetingscentrum, tornooien van 

allerhande aard: minivoetbal, petanque, kubb, volksspelen,… kunstinstallatie voor 

en door bewoners van de wijk, rommelmarkt,… 

In ieder geval zal het 1ste initiatief kleinschalig, maar daarom niet minder gezellig 

zijn.  Verwacht dus niet onmiddellijk een heuse kermis op het kerkplein en een 

reuze barbecue met Vlaamse vedettenparade eraan gekoppeld !   

Wie trouwens meer info wenst of een handje wil helpen bij toekomstige 

evenementen, mailt naar projectbiest@gmail.com.  Ook op Facebook kan je de 

ontwikkelingen volgen.   

’t Biesteneirke steunt dit initiatief volledig, het spreekt voor zich dat je ook hier 

op de hoogte blijft. 
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Ten huize van… Luc Alluyn en Magda Verbauwhede 
tekst: Marnix Pruvoost – foto’s: John Vervaecke 

 

“Aan wie heb ik dat te danken dat jullie nu eens langskomen. Allez, kom 

binnen, pakt een stoel en zet ulder 

en… de beste wensen hé.” 

Och ja, beste Biestenaar, we zijn 

vanavond voor een babbel bij Luc 

Alluyn en Magda Verbauwhede. 

“Wie zijn dat ?” hoor ik velen onder 

jullie nu tegen elkaar zeggen. 

Luc stel je even voor. 

Wat wil en wat moet je horen van mij ?  We wonen in de Industrielaan en hebben 

een zoon Nico.  Je zou beter af zijn met Magda, die is een geboren en getogen 

Biestenaar, ik ben een inwijkeling, ik ben afkomstig van het Oudenaardse.  

Ik ben geboren, pikt Magda verder in, op het hof hier achterliggend. De ouderen 

op de Biest zullen waarschijnlijk nog m’n vader, Valère gekend hebben.  

 

Is er daar iets speciaal mee met die boerderij ?  

Het is een beschermd monument. Het is een bouwkundig erfgoed geworden om 

het met schone woorden te zeggen. De bergschuur is een vakwerkconstructie, 

het dak en al de verbindingen zijn van olm en eik. Alles zit met een pen-en-

gatverbinding vast. Er is daar geen nagel of vijs aan te pas gekomen. Ik heb me 

laten vertellen dat er in het landboek van Waregem uit 1758 een beschrijving van 

de hoeve staat. 

 

Luc, jij bent een rolstoelgebruiker. Hoe is het om als rolstoelgebruiker in 

Waregem rond te toeren ? 

Moet ik eerlijk zijn…?  Erbarmelijk. Ik zeg dat dikwijls tot mezelf, dat diegenen die 

voetpaden aanleggen, beter ook eens in een rolwagen zouden kruipen, ik ben er 

zeker van dat het hier en daar er toch anders zou uitzien. Iets simpels, een schuin 

voetpad, ben je daar al eens overgereden met een rolstoel? Laat staan als je er 

op kunt, maar je hebt het gevoel dat je gaat omkeren, zonder van de obstakels 

te spreken, lantaarnpalen, verkeersborden. Vaak ben ik genoodzaakt om op de 

openbare weg te rijden. En ik mag je verzekeren, menig automobilist vindt dit 

niet aangenaam. 
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Je bent ernstig ziek geweest ? 

Klopt. ‘k Weet nog dat het begon met banale buikpijn op zondagnamiddag. 

Maandagmorgen, om 10 uur bestierf ik het van de koorts. Magda verwittigde de 

huisarts die me doorstuurde naar ‘t spoed. Daar werd ik huiswaarts gestuurd met 

als diagnose verrekte buikspieren. De pijn was niet te harden dus ik terug. Een 

gesprongen appendicitis sloot men aanvankelijk niet uit maar de uiteindelijke 

diagnose was een gescheurd buikvlies. De revalidatie verliep niet zoals het 

hoorde en ik werd dan in allerijl overgebracht naar het UZ Gent.  Daar onderging 

ik een tweede spoedoperatie en daar ik zo verzwakt was hield men mij gedurende 

zes weken in een kunstmatige coma. Later kreeg ik te horen dat ik een septische 

shock doorgemaakt had. Dat is eigenlijk het stilvallen van de bloedcirculatie in 

het lichaam. Met als gevolg dat mijn beide voeten geamputeerd werden en al 

m’n vingers. 

 

Was je uit op wraak ? 

Aanvankelijk wel. Maar als je van de ene 

procedure in de andere valt en dan na 

tien jaar te horen krijgt dat de zaak 

geseponeerd wordt…, ja dan zou je 

moedeloos worden en ‘t vraagt 

verdomd veel moeite om jezelf op te 

krikken. Weet je wat wraakroepend is ?  

Dat zulke verstandige mensen je niet de erkenning geven waar je uiteindelijk 

recht op hebt.  Ik heb het moeten laten berusten en op vandaag ben ik content 

dat ik nog kan rondtoeren met m’n elektrische rolstoel.  

 

Waarmee wil je, uw verhaal afronden? 

Och, met niks zeker, of weet je wat je ne keer moogt opschrijven. In zijn miserie 

leert een mens zijn echte vrienden kennen, je hoort dat veel, ewel manneke, dat 

is waar hoor.  ‘k Zou gaarne hebben dat je toch de naam Jean-Marie Dalewyn 

vermeldt. Die komt me al 16 jaar ononderbroken ophalen op zondagmorgen en 

we rijden samen naar ons stamcafé voor ons pintje en een babbel. De 

kaartnamiddagen op de Biest, ja daar kijk ik ook wel naar uit. 

 

Magda, Luc, bedankt omdat we even bij jullie mochten langskomen, het ga 

jullie goed. 
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Wist je dat…  
 

… er op zondag 24 maart een nieuwe wielerwedstrijd voor 

nieuwelingen doorgaat met aankomst in de Henri Lebbestraat ?  Meer info, onder 

andere over het parcours, in het volgende Biesteneirke 

… bestuurders uit de Kuipersstraat voortaan voorrang moeten verlenen aan 

bestuurders in de Bieststraat ?  Deze maatregel werd goedgekeurd tijdens de 

gemeenteraad van 6 november 2018 en was ook te lezen in ’t Biesteneirke van 

december 

… er 390 aanwezigen waren op de stedelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 6 

januari in het SOB De Roose ?  

 

Zeg het met een bloemetje van Bloemelien  
 

Verliefde koppeltjes, opgelet !  Op donderdag 14 

februari is het terug de hoogdag van de Liefde: 

Valentijn.  En hoe kan je dit beter vieren dan met een grote 

ruiker bloemen ?  Bloemelien, uw bloemenspeciaalzaak op 

de Biest, heeft een ruim assortiment voor elk budget.  Neem 

ook eens een kijkje op www.bloemelien.be of Facebook, waar 

je tientallen schitterende creaties kan bekijken. 

 

Naar aanleiding van Valentijn schenkt Bloemelien 2 ruikers 

t.w.v. 35 euro.  Deelnemen kan eenvoudig via 

www.biesteneirke.be/wedstrijd, waar je het volledige wedstrijdreglement 

terugvindt. Veel succes ! 
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Remco Evenepoel wint Trofee Igor Decraene 
tekst: Koen Christiaens – foto: Marc Van Hecke, sportfoto.be 

 

Op 19 december werden in Oosterzele tijdens een ruim 2 uur durende show tal 

van wielrenners en 

ploegleiders gehuldigd 

tijdens de Belgian Cycling 

Youth Evening omwille van 

hun prestaties in 2018. 

Daarbij ging de uitreiking van 

de  Trofee Igor Decraene bij 

de juniores naar Remco 

Evenepoel. Remco was - door 

een stage met Deceuninck-

Quick Step - niet aanwezig op 

deze voorstelling maar 

vertelde via een filmpje wel dat hij trots was deze trofee te hebben gewonnen en 

hoe de vriendschapsbanden zijn ontstaan tussen de beide families.  Intussen 

heeft het supertalent er zijn 

eerste kilometers bij de 

profs afgemaald tijdens de 

Ronde van San Juan in 

Argentinië. Op de foto de 

ouders van Igor Decraene 

en van Remco Evenepoel, 

met bondscoach van de 

junioren Carlo Bomans. 

 

Remco kan je aan het werk 

zien op woensdag 20 maart 

tijdens Danilith Nokere 

Koerse.  De 5de editie van de 

Memorial Igor Decraene op 

de Biest gaat door op 

zondag 8 september. 
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tekst: Geert Desmet 

 

Nooit zou ik andermans eigendom moedwillig beschadigen. 

Dacht ik. 

 

Zes jaar geleden startte ik bouwwerken aan mijn huis. De Telepret kabel die aan 

mijn gevel bevestigd was zou daarvoor hinderen. Na een telefoontje met een 

vriendelijke Telepret telefoniste kwam enkele dagen later een team van Telepret 

langs om de kabel los te maken, uit te lengen, een groene beschermbuis aan te 

brengen en de kabel tot op het voetpad te laten zakken. 

 

Om redenen die niet van belang zijn in dit verhaal sleepten de werken nogal lang 

aan. Nu, zes jaar later, zijn de werken aan de straatkant afgewerkt en besloot ik 

Telepret te contacteren om de kabel op zijn oude plaats onder de dakgoot vast te 

maken. 

 

Rap de website van Telepret doorwrocht, maar niet direct een Telepretfoonnummer 

gevonden. Dan maar het contactformulier, dat minder goed in de menu’s verstopt 

was. Braafjes ingevuld: Aanspreektitel, Naam, Voornaam, Straat, Nummer, 

Gemeente, Postnummer en het volgende vakje was: Klantennummer !  

Wacht eens even, ik ben geen klant van Telepret, wat nu ? Het rode sterretje liet 

niets aan duidelijkheid te wensen over: verplicht veld ! 

Dan maar iets proberen: Mijn rijksregisternummer, lukte niet. Geboortedatum, geen 

succes, combinatie van de winnende nummers van de laatste Gogo-trekking, 

ongeldig. Zelfs de datum van Sinterklaas zijn naamdag werd door het verplichte 

veldje niet doorgeslikt. 

 

Uiteindelijk gaf ik die piste op, en na elfendertig menu’s en submenu’s opengeklikt 

te hebben vond ik het uiteindelijk dan toch: het Telepretfoonnummer !  Gered ! 

Nummer getikt, na twee beltonen werd al opgenomen: voor Nederlands, druk 1, 

voor Frans, druk 2, voor Baskisch, druk… 

Nee, geen ellenlange rij keuzemogelijkheden: tweede vraag was: geef nu je 

Klantennummer in. Ach zo, juist, inderdaad, daar gaan we weer.  

Kabel 
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Het ligt niet in mijn aard bij de pakken te blijven zitten. Ik moest, wilde en zou 

iemand te spreken krijgen. Natuurlijk: de Telepret winkel in de Stationsstraat. Ik 

erheen, rap € 7 in de parkeermeter geramd want dit kon wel eens langer dan 10 

minuten duren. Kort mijn probleem uiteengezet aan de geduldige en bereidwillige 

medewerkster achter de balie. Of ik dit niet on-line kon regelen ? Nee dus, of 

telefonisch ? Ook al niet. “Dan maak ik wel even een dossiertje op”. Graag je 

Naam, Voornaam, Straat, … Klantennummer ? Neen mevrouw, ik ben geen klant 

bij Telepret.  

O, juist, ja, hmm, dit is wel een 

verplicht veld, maar wacht, ik 

bel even.  

Een heerlijk wachtmuziekje van 

zes minuten later, Corelli denk 

ik, of waren het toch de antieke 

dansen van Respighi, mocht ik 

mijn geval nog eens 

uiteenzetten , neen, online lukt 

niet, telefonisch ook niet. Mag 

ik even je klantnummer ? Ik 

ben geen klant van Telepret 

meneer. Enfin, na nog drie concerto’s van Corelli kreeg ik toch nog iemand aan de 

lijn die me beloofde, we sturen iemand langs meneer. 

Intussen heeft al iemand gebeld om te vragen wanneer ik thuis was, en is een 

vriendelijke technieker komen kijken hoe de kabel bevestigd kan worden, de kabel 

die nu, zo een maand later, nog altijd vrolijk over de stoep bungelt. 

 

Een lieve buurvrouw aan wie ik mijn relaas deed, kwam met een oplossing die nooit 

in me opgekomen zou zijn: knip gewoon de kabel door ! 

Dat noem ik nu out of the box denken. Soms maken we alles veel moeilijker dan 

het is. Het leven kan zo simpel zijn, zo leuk, zo eenvoudig. 

 

Dus lieve buren, als je vanavond geen ontvangst hebt op TV, het ligt niet aan jullie 

toestel, bel gewoon even naar Telepret en het wordt onmiddellijk opgelost. 

Je houdt wel best je klantennummer bij de hand. 
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Woareghem ! 
tekst: Koen Christiaens 

 

De oudere lezers onder ons zullen bovenstaande titel wel herkennen: vroeger 

heette onze voormalige gemeente immers Woareghem.  Wij van Woareghem 

met dat onnavolgbaar dialect.  Als ik 

bijvoorbeeld in het buitenland vertoef en er 

wordt gevraagd “Van waar ben je ?”, antwoord 

ik resoluut: “van Woareghem” en heb het 

meteen over de sportieve successen van 

Essevee uit het verleden. 

Ieder jaar vinden in Woareghem tal van mooie 

(sport)evenementen plaats: onder meer Dwars 

door Vlaanderen, Waregem Koerse, de Cyclocross Masters en Hype-O-Dream dat 

uit zijn voegen barst en dit jaar naar een nieuwe locatie verhuist. In het verleden 

vonden hier ook toporganisaties plaats: het WK wielrennen in 1957 op de piste 

van het Regenboogstadion. Het BK Wielrennen in 1989, waarbij Carlo Bomans 

het haalde in de sprint tegen Eddy Planckaert.  In 2007 hadden we de start van 

de Tourrit naar Compiègne en in 2014 de organisatie van het BK veldrijden. In 

2021 gaat het BK wielrennen door in oes Woareghem. Ik ben al maanden aan het 

brainstormen over een mogelijks parcours. Woareghem : koersstad, voetbalstad, 

paardenstad en nog zo véél meer. 

Er is de laatste jaren toch veel veranderd in de stad van burgervader Kurt 

Vanrijckeghem : Obama, die 

hier in 2014 nog op bezoek 

was, zou zich niet meer 

herkennen. Appartementen 

rijzen als paddenstoelen uit 

de grond, de Ring werd 

vernieuwd, er zijn recent 

fietsstraten gecreëerd, het 

station is niet meer hetzelfde, het O.-L-.Vrouw van Lourdesziekenhuis 

specialiseerde zich nog meer en onderging ook een facelift, we hebben het 

intussen gedeeltelijk vernieuwde Regenboogstadion (zie foto), er is de Treffer 

waar er onder meer gebasket wordt, het Waregem Sportcenter, het Sport 

Vlaanderen Centrum, de Muziekacademie, Flanders Fields American Cemetery 
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and Memorial , het Hippo War bezoekerscentrum, de Gaverbeekhippodroom, het 

oefencomplex van Essevee met aanpalende atletiekterreinen, de supermooie 

bibliotheek met 150 000 bezoekers in 2018, Waregem Business Park, de 

Zuidboulevard waar heel wat mee te doen valt en Waregem Expo dat nog zo’n 

uithangbord van onze stad is. En ‘t is nog niet gedaan want het Pand is blijkbaar 

aan verandering toe, ‘t Peerdeke blijft niet meer op zijn huidige plaats. Op de 

Biest hadden ze in 2018 in SOB De Roose ruim 300 reservaties. De naam van ons 

ontmoetingscentrum komt trouwens van Roger De Roose zaliger. Ik heb hem niet 

zo lang gekend maar Roger had een 

vlotte pen. 

In feite hebben we niet zo veel bakkers en 

beenhouwers meer in Woareghem, wie 

daarentegen een frietje wil stekken heeft 

keuze in overvloed.  

Tot slot nog dit: in feite mogen wij met ‘t 

Biesteneirke toch fier zijn: al 25 jaar brengen we een maandblad van minstens 12 

bladzijden uit, we zijn toch met ruim 2000 Woareghemnaars op de Biest. Als er 

dan toch eens uitzonderlijk een niet-Biestgerelateerd interview bij zit is dat in feite 

niet meer dan normaal. Er zijn immers minder verenigingen dan vroeger en er 

zijn ook minder evenementen. Maar daar willen Sophie en Alexander in de (nabije) 

toekomst verandering in brengen. Eén ding staat vast: I love Woareghem and I 

am proud to be a farmer ! 
 

 

Wist je dat…  
 

… Tania Derudder één van de 10 gelukkige winnaars was die uit de 

handen van het stadsbestuur een winkeltrolley kreeg omdat ze van de 

marktkramers op de Olm deelnemingsloten had verkregen ? 

… de 4 Waregemse vinkenmaatschappijen van gewest 

Waregem A in 2019 allen hetzelfde parcours krijgen en 

dit in de Groenbek ? 

… Patrick Dewaele al voor de 14de keer tapper van 

dienst was tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Roose ?  

Op de foto bemerk je Patrick naast Erik Vercruysse 

… Bernard Dewaele kaartkampioen werd bij Samana ? 

Zij komen wekelijks samen in het SOB De Roose om te kaarten of UNO te spelen  
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Kerstsfeer in de Sint Jozefskerk 
 

 

 
Kinderen gedoopt in de Sint Jozefskerk sinds februari 2018 

 

 Mories Lambrecht, kindje van Gert & Noor Lams, geboren op 14 april 

  Anastasia Jaloul, kindje van Issa & Marach Alayek, geboren op 15 april 

  Charbel Jaloul, kindje van Issa & Marach Alayek, geboren op 15 april 

  Jessica Wahibi, kindje van Zyad & Sofia Al-Nadar, geboren op 9 juni 

  Tuur Glorieux, kindje van Bert & Leen Vandekerckhove, geboren op 25 

november 

 

 

UW RECLAME IN MEER DAN 1 000 BRIEVENBUSSEN ?  DAT KAN ! 

 

  Contacteer ’t Biesteneirke: 

• mail je bericht en contactgegevens naar redactie@biesteneirke.be 

• vul het contactformulier in op www.biesteneirke.be 

• bel onze publiciteitsverantwoordelijke op 056 61 59 01 (na 18 uur) 
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Tist van der Biest: voorrang van links, rechts of averechts ?  
tekst: Tist van der Biest  

 
Een tijdje geleden dat jullie nog iets van mij hoorden hé, dus hoog tijd om nog eens 

een stukske voor mijn favoriet gazetse te schrijven.   

’t Is nieuwjaarsmaand en dat betekent op bezoek bij de opa’s, doopmeters, 

suikertantes en zoutnonkels om al dan niet natte kussen in ontvangst te nemen.  

En na het nuttigen van een druppelke (en voor de jeugd is dat nu blijkbaar ne 

Beelienie of zoiets), gaan de decibels aan de tafel de hoogte in en heeft iedereen 

wel ergens een mening over.  De gespreksonderwerpen die bijna verplicht 

langskomen op een gezellig familieonderonsje: politiek, het weer en… het verkeer 

(in willekeurige volgorde).   

Laat ons ne keer over het laatste babbelen: voorrang van rechts.  Het is zo’n 

maatregel die iedereen wel kent maar eigenlijk maar weinigen 

toepassen.  Het was nog een handig financieel hulpje voor 

advocaten die ongevallen zo konden betwisten, maar gezien er 

veel voorrangen van rechts gewijzigd worden in omgekeerde 

driehoeken, valt hierover nu maar weinig te discussiëren. 

Wist ge dat er op den Biest een voorrang van rechts afgeschaft 

is, nl. die op het kruispunt Kuipersstraat-Bieststraat ?  Een beetse verder, met de 

kruising van de Mottestraat aan Cindy’s friture, is het ook voorrang van rechts.  Ja, 

zelfs voor diegenen die van de parking komen, want eigenlijk is dit officieel de 

Bieststraat, die doorloopt links van de kerk.  Tenander, een 

parking is deel van de openbare weg en dus… En wetegijwa, 

‘k heb vernomen dat er daar een Belgische (en misschien wel 

wereld) primeur in de maak is: een kruispunt half voorrang van 

rechts, half voorrang verlenen.  Om het kort te houden: wie de 

parking afrijdt, zal binnenkort voorrang moeten verlenen.  Kom je 

echter uit de Mottestraat (aan de overzijde van de parking), dan heb je wel 

voorrang.  Noemen ze dat nu wafelijzerpolitiek of gewoon een reden om nog iets 

sneller door de Bieststraat te rijden ?  

Snapt ge ’t nie ?  Kan gebeuren, maar zoals eerder gezegd: smijt bovenstaande eens 

op tafel bij een eerstvolgende nieuwjaarsbijeenkomst als de druppels al goed 

gevloeid hebben en… bingo: ambiance en decibels verzekerd.  En geef nu toe: dat 

is nog altijd leuker dan dat iedereen en elk apart op zijne smartfoon naar domme 

katten die van de tafel vallen zit te kijken.  Tot de volgende ! 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke februari: Bart Withoeck – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 5 februari: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 11 februari: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 dinsdag 19 februari: pannenkoekennamiddag (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 13 en 27 februari: 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 – www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 vrijdag 8 februari om 19 uur: Jongeren op Weg (JOW!)  

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 28 februari om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten maartnummer binnen vóór 21 februari, bij voorkeur via e-mail 
 

 


