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Colofon 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel 

maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt 

op 1 070 exemplaren voor en door de bewoners 

van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden 

meer dan 330 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 

redatie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke 

uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 

Waregem 

 

 
 

Beste Biestenaar 

 

Op zondag 22 september vond het straatfeest 

Biestival plaats in de Bieststraat.  Een geslaagde 

organisatie van Project Biest, de jongste 

vereniging op de wijk die meer sociale contacten 

wenst tussen de bewoners.  Of ze daar in geslaagd 

zijn, kom je te weten van onze meest eigenzinnige 

lezer: Tist van der Biest.  Zijn wedervaren lees je 

op bladzijden 16 en 17. 

 

Veel leesplezier !  

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke van november 2017 ?  

 

 



november 2019 3 

Zou het toch waar zijn ?  

 

Lang, lang lang geleden woonden mensen in de nabijheid van de Gaverbeek, ze 

kregen de naam van Biestenaars. Daar hun woonomgeving zo mooi was 

doorkliefde men deze met de ringweg. Een E.H deken Verzele liet een kerk 

bouwen, Heilige Jozef genaamd. Een school, ontmoetingscentrum, woonwijken 

schoten uit de grond. 

Kijk, dat wisten we allemaal wel, wat wil je nu aankaarten? 

Wel enkele maanden 

geleden was ’t Biesteneirke 

te gast bij onze huidige 

deken, daar konden we onze 

bezorgdheid kwijt in 

verband met het al of niet 

voortbestaan van onze Sint 

Jozefskerk. Men was toen 

bezig met het uitwerken van 

het meerjarenplan 2020-

2025. Voor een buitenstaander… het is een kostenraming van de kerken, of nog 

anders: het gaat erom wat het stadsbestuur dient te betalen voor de 

werking/onderhoud van die kerken. 

Insiders, Biestenaars vrezen nu dat het slechtste scenario, met andere woorden 

het verdwijnen van onze kerk met de dag dichterbij komt en zijn uiteraard 

daaromtrent bezorgd. Dat het aantal praktiserenden de laatste decennia er sterk 

op achteruit gaat, dat weten we al langer dan vandaag. Wie ervan overtuigd is 

dat er binnenin onze kerk alleen maar gedoopt, getrouwd en begraven wordt 

heeft het danig mis. Neenee, de activiteitenlijst van de Sint-Jozefskerk is langer 

dan een A4-blad.  Dat een stadsbestuur wil bezuinigen op uitgaven is voor iedere 

burger aanvaardbaar.  Maar als je weet dat de onderhoudskost van onze Sint-

Jozefskerk de laagste is van allemaal, terwijl de kost voor andere kerken stukken 

hoger oploopt...  Zoiets is voor een belastingbetaler moeilijk te begrijpen. Meer 

nog, heel wat financiële privé-initiatieven hebben ertoe bijgedragen tot wat deze 

kerk op vandaag is, wie gaat hen straks vertellen dat ze ook een verkeerde 

belegging gedaan hebben ? Goed … we kijken angstvallig en kritisch naar de 

toekomst. 

(ingezonden in naam van vele Biestenaars)  
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De 3 hobby’s van Vincent Baert 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Vincent Baert 

 

Vincent Baert kennen de Biestenaars als organisator van de Kerstloop, die 

doorgaat op zondag 1 december. De atletieksport is één van de 3 passies 

van Vincent. Verder is hij ook verknocht aan het voetbal en de 

paardensport.  

 

Voetbal: supporter van Anderlecht 

Mijn grootvader Marcel Baert kwam goed overeen 

met Eddy Merckx en Paul Van Himst. Als goed loper 

mocht ik op die manier een 1ste keer meegaan naar 

Anderlecht. Ik was al Anderlechtsupporter toen 

Essevee er ging winnen met 2-5 en in datzelfde jaar 

ook Standard en Club Brugge in eigen huis versloeg.  

Ik herinner me ook de periode later met Radzinski, 

Köller, Stoica…  

Vroeger ging ik met supporterslokaal ’t Boldershof uit 

Zwevegem naar de thuismatchen.  Ik heb een abonnement op Anderlecht. Dit 

seizoen speelde Anderlecht al iedere keer een goede 1ste helft ; individueel doen 

ze het goed maar hun uithouding staat niet op punt. Tegen Club Brugge kan er 

dit seizoen niets meer gedaan worden, ze zijn oppermachtig en hebben een 

ruime kern. En toch is het géén zwakke Belgische competitie: ik zag Antwerp-

Standard.  Dat was een mooie match met veel kwaliteit.  Er keerden heel wat (ex)-

Rode Duivels terug, er moet genoeg privégeld zitten in België. De punten die 

verloren werden in de eerste 10 matchen kunnen zwaar doorwegen maar 

Anderlecht is het aan zijn status verplicht om Europees voetbal te halen. Op 8 

november zou de verplaatsing naar Zulte Waregem wel een cruciale match 

kunnen worden met het oog op Play Off één. 

 

Paardensport 

Die microbe kreeg ik te pakken toen ik nog jong was, mijn vader is altijd 

paardenliefhebber geweest. Vanaf 18 jaar had ik een koerspaard.  Mijn 1ste paard 

Candy Koetshoeve behaalde heel mooie resultaten waaronder ook een deelname 

aan Waregem Koerse. Op Kerstdag won het paard ook een koers in Mons. Het is 

ook 2 keer 3de geweest in de reeksen van den Derby, dat zijn de beste 4-jarigen 
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die strijden onder mekaar. Dries 

Devolder is driver van dienst. Iedere 

zaterdagnamiddag zit ik ook in de 

sulky; op de piste in Adegem, dat is 

het trainingscentrum van Dries. Mijn 

huidige paard Icare T., dat 7 jaar is, 

heeft al 3 keer meegedaan aan 

Waregem Koerse en vorig jaar de 5de 

plaats behaald. We zitten met een 

veelbelovende volle zus van Icare T: 

Kantucky T.   Het was in het begin een 

beetje groen achter de oren maar is 

een paard voor volgend jaar. 

Momenteel zit het paard aan 2 

overwinningen, maar ik ben er zeker 

van dat er nog volgen. Heb dan ook 

nog een tweejarige zitten, Noblesse 

VB, dochter van Candy Koetshoeve, 

die wordt klaargezet voor kwalificatie 

voor de officiële wedstrijden. 

 

Stratenloop: 15de Kerstloop 

Vorig jaar waren er 515 aankomsten, het record is 524 aankomsten. De Kerstloop 

is de voorlaatste wedstrijd van het regelmatigheidscriterium Lopen in het 

Molenland. Dit geeft telkens extra lopers.  Bij de korte afstand nemen Hans Omey 

en Cedric Vandeputte het tegen elkaar op. Bij de lange afstand Tommy Kinders 

tegen Sander Verminck. Bij de vrouwen start met zekerheid Nina Lauwaert, top 

van België en wordt het een duel tegen Charline Vanneste. 

 

Technische info 15de Kerstloop op zondag 1 december: 

* vanaf 13.30 uur: jeugdlopen (250 m, 500 m en 2 reeksen van 1000 m) 

* 14.30 uur: ereprijs Kantoor Logghe (4,3 km) 

* 15.30 uur: Ford Matcars-run (9,7 km) 

Meer info op de website www.kerstloop-waregem.be. Vooraf inschrijven kan tot 

29 november. Start en aankomst ter hoogte van het Biestplein. 
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Het Molenpark op jaarlijkse tweedaagse uitstap  

tekst: Bernard Fraeye – foto: Myriam Demeyer 

 

We vertrokken op zaterdag 14 september om 6 uur stipt in de Boterbloemstraat 

met 45 vrolijke vrienden voor een 2-daagse naar de streek van Valkenburg waar 

we hebben overnacht in hotel Atlas.  We hadden een eerste stop in Tessenderlo 

voor een gereserveerd ontbijt waar ze ons niet verwacht hadden.  Daarna reden 

we door naar Beringen voor een bezoek aan C-mine met een zicht op het 

ondergrondse leven. Daarna bezochten we het prachtige kasteel Hoensbrouck. 

Via het stadstreintje naar een restaurant waar we verschillende tapas verorberden 

om daarna te gaan slapen in ons hotel. De zondag vertrokken we voor een kort 

bezoek aan een prachtig onderhouden Amerikaanse begraafplaats.  Vlug nog 

een wandeling in het pittoreske dorpje Thorn (alle huisjes in het wit geschilderd). 

Rond 14 uur in de namiddag dineerden we in restaurant ‘t Sprookjesbos waar we 

getuige waren van een 4 uur durende prachtige sprookjesmusical, waar de 

opdien(er)sters ook de dansers en danseressen waren. Lang geleden dat 

Sneeuwwitje zich op onze schoot nestelde !  Na deze spetterende show 

huiswaarts. 

 

Wijk Korenbloem nodigt uit… 

Nieuwjaarsreceptie vrijdag 17 januari 2020  

Après Congé                 vrijdag 21 augustus 2020  

Wijkfeest Peirdewijk    zaterdag 17 oktober 2020 

Alle activiteiten vinden plaats in Sportcafé Jeugdcentrum 
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Wist je dat…  

 

… bij vinkenmaatschappij de Torenzangers (Avibo) Patrick Dewaele met 

vogel Sammy gehuldigd werd als laureaat, Koen Christiaens met Tarfi als koning 

en Jacques Vroman met De Witten als kampioen ? 

… de duif van Rik Vandendriessche, Liselotte, Provinciaal kampioen van West- 

Vlaanderen werd op Châteaudun en dit op 4755 deelnemers ? Liselotte haalde 

een gemiddelde van 120 km/uur en vloog in minder dan 3 uren. De duiven van 

Rik worden nog altijd goed gesoigneerd door vader Aurèle 

… Julie De Wilde uit Kalken, op de Biest de winnares in haar categorie tijdens de 

Memorial Igor Decraene,  op 27 september de zilveren medaille pakte tijdens de 

wegrit bij de dames-juniores ? 

… het Molenparkkerstfeest doorgaat op zaterdag 14 december in de zaal de 

Roose ? 

… er sinds een aantal weken een Automatische Externe Defibrilator (AED) aan de 

buitenmuur van het oc De Roose hangt ?  Een AED is een draagbaar toestel dat 

een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende 

hartritmestoornissen  

… de rioleringen in de Industrielaan zullen gereinigd worden ? 

… Jean-Pierre Aelbrecht één van de 11 hoofdlaureaten was van de 

bebloemingsactie ? 

… er geruchten zijn dat onze drie Biestklokken naar de Markt zouden verhuizen 

mocht de kerk sluiten ?  

 

 

Emiel-Henri en Ella-Elise in Amerika  

 

Emiel-Henri en Ella-Elise De Bruyne zijn 2 kinderen die tot vorig 

schooljaar les volgden in de Sint-Jozefschool.  Hun mama en papa zijn om 

professionele redenen naar Amerika verhuisd.  Maar ook in de Verenigde Staten 

zijn de schoolpoorten sinds een aantal weken terug open.   

De school ontving van beide kinderen een brief uit Amerika en wij stuurden een 

brief terug.  In het vorig Biesteneirke kon je de brief van Emiel-Henri lezen.  Deze  

maand komt zijn zus Ella-Elise aan bod en in het decembernummer kun je het 

antwoord van de 4de klas lezen.  
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Dag iedereen, 

Hoe gaat het met jullie?  Met mij gaat 

alles goed. Ondertussen zit ik 4 weken op 

mijn nieuwe Amerikaanse school. Het is hier 

zeer leuk, maar ik mis jullie.  

 

Graag wil ik jullie wat vertellen over mijn 

nieuwe school. Wij wisselen vaak van klas. 

Iedere dag heb ik Wiskunde, Lezen en 

Schrijven. Daarnaast heb ik iedere 7 dagen, 1 van de onderstaande 

lessen: 

1. Art (knutselen en tekenen) 

2. PBL (samen al lerend oplossingen zoeken) 

3. STEM (Sience Technology, Engineering & Mathematics) 

4. Guidance (studie uurtje) 

5. PE (sporten) 

6. Music 

7. PE ( sporten) 

 

Dit zijn mijn nieuwe klasgenootjes. 

Ik heb 2 juffrouwen, Mrs. 

Anderson & Mrs. White. Van Mrs. 

Anderson krijg ik lezen & schrijven 

en van Mrs. White krijg ik 

Wiskunde & Wetenschappen 

 

In het midden van onze school vind je het Media Center. Dit is een 

grote bibliotheek, vol met boeken en computers. Hier mag ik altijd 

naar toe gaan indien ik iets wil gaan opzoeken voor mijn taakjes. We 

lezen ook veel boekjes en kunnen hiermee punten verzamelen. Na ieder 

gelezen boekje dien ik over het boek een paar vragen te 

beantwoorden op de computer. Indien ik alle vragen juist beantwoord, 

krijg ik punten. Als beloning mogen de leerlingen die veel lezen gaan 

bowlen op het einde van het schooljaar.  
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Andere kindjes gaan met de bus naar 

school. De schoolbus pikt je op aan je 

huis . Zodra de bus op de weg stopt, 

beginnen zijn rode lichtjes te flikkeren 

en gaat het stopbord omlaag. Alle 

auto’s in beide richtingen moeten dan 

stoppen totdat de kindjes veilig in de 

bus zitten.  

Ik word ‘s ochtends door mama naar 

school gebracht (7u30).  Papa haalt 

me op. Alle auto’s moeten mooi 

aanschuiven. Ze vormen aan school 

telkens een rij van 8 auto’s. De juffrouwen staan klaar om de 

autodeur voor ons te openen. Wij springen er dan uit en mama rijdt 

verder. De school is om 14u30 gedaan.  

Papa staat dan ook weer aan 

te schuiven met zijn auto. 

Iedere auto heeft een 

nummer. Wij hebben nummer 

48. 1 persoon roept de auto 

nummers af in een megafoon 

en zegt bij welke kleur we 

moeten gaan staan op de 

stoep. Ik ga samen met mijn 

broer op de kleur staan en 

dan stopt papa bij deze kleur. De juffrouw doet dan weer de deur 

voor ons open en wij springen terug in de auto. 

 

Ik hoop dat jullie mij ook terug schrijven. Ik ben heel nieuwsgierig 

hoe het is in jullie nieuwe klas. Jullie mogen me ook altijd ‘s avonds na 

school skypen ;-) 

 

Tot snel! 

Ella-Elise 
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Ouderenweek 2019: van 18 tot en met 24 november 

 

Ik ben nog fit van lijf en verstand, 

Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. 

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. 

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog. 

maar ik ben nog fantastisch goed... zo op 't oog 

 

Met de steunzolen die ik heb gekregen, 

loop ik weer langs 's Heerens wegen, 

kom ik in de winkels en ook weer op het plein. 

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen 

en over vroeger te kunnen dromen. 

 

Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was 

en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las. 

Ook heb ik wat last met mijn ogen 

en mijn rug raakt meer en meer gebogen. 

De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. 

Maar ik ben nog fantastisch... zo op 't oog. 

 

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij, 

als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij. 

Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. 

Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen. 

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen, 

en ik kende geen moeheid, zo het scheen. 

 

Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart 

en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart. 

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog. 

U bent nog fantastisch... zo op 't oog. 

 

- Annie M.G. Schmidt – 
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’t Biesteneirke op reis 
foto: Marc Vandenbroucke 

 

De redactie ontving 

spontaan een foto van 

Marc Vandenbroucke en 

zijn echtgenote.  Op de 

terugweg van een lange 

reis in Bulgarije 

verpoosden ze even in 

onze zusterstad Szekszárd 

in Hongarije. 

 

 

Allerheiligen: gedachtenis aan alle overledenen 

 

Overledenen sinds Allerheiligen 2018 waarvan de uitvaart of nadienst plaats had 

op de St.-Jozefsparochie (Biest) – afgesloten op 18 oktober 2019 

 

Paula Verbauwhede  86 jaar 

Camiel De Groote 85 jaar 

William Vandevoorde      65 jaar 

Nicole Derammelaere 75 jaar 

Alphons Baert 91 jaar 

Erik Bultynck 58 jaar 

Frans Bossuyt 90 jaar 

Rosa Depoortere 84 jaar 

Eugène Staelens 88 jaar 

Frans Beirlaen 84 jaar 

Georges Van Braekel 89 jaar 

Georgette De Vos 73 jaar 

Gaby Devos 95 jaar 

Anna Furniere 86 jaar 

Bashir Bishar 75 jaar

 

 

Rechtzetting 

 

Het mag dan nu pas Halloween zijn, de zetduivel was er vroeg bij in het vorig 

Biesteneirke.  Daar stond vermeld dat het vormsel op de Biest doorgaat op 21 

mei 2020.  Dit moet zaterdag 23 mei om 14.30 uur zijn.   
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Biestenaar neemt deel aan Blokken 

 

Sebastiaan Callens uit de Bieststraat nam op donderdag 

17 oktober als kandidaat deel aan een opname van 

Blokken.  Hoe hij het ervan af gebracht heeft, zie je 

binnenkort op 1.  

 

 

 

 

Sportieve dames 

 

Heb je op zondagvoormiddag zin om in groepsverband aan je conditie te 

werken ?  Sluit je aan bij de leukste damesfietsclub van Waregem: 

 

DE NIEUWENHOVESPURTERS - GROEP DAMES. 

 

Wil je ons leren kennen ? Neem dan een kijkje op de website 

www. nieuwenhovespurters.be.  

Bij aansluiting vragen we dat je beschikt over een racefiets of lichte fitnessfiets. 

Bij interesse of voor meer info, stuur een mailtje naar Linda Van Den Driessche 

(sef.himpe@gmail.com) of Rita Vervaeke (rita.vervaeke@telenet.be) 

Inschrijving op zondag 1 december 

 

 

Oproep: 250ste Biesteneirke 

 

Volgende maand rolt het 250ste Biesteneirke van de pers.  Het spreekt 

voor zich dat de redactie dit heuglijk feit niet zomaar aan zich voorbij laat gaan.   

We plannen een uniek nummer waarin de Biestenaars zelf hun zegje kunnen 

doen.  Wat betekent ’t Biesteneirke voor jou ?  Kijk je maandelijks uit wanneer de 

bedeler langskomt om uw favoriet wijkblaadje te verslinden ? Heb je een leuke 

anekdote over ’t Biesteneirke ?  Trap je jaarlijks in de aprilgrap ? …  Kortom, we 

zoeken mooie verhalen voor het jubileumnummer.  Mail vóór 15 november naar 

redactie@biesteneirke.be of bel 056 61 64 19. 
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Tist van der Biest: Straatfeest vs. regeringsvorming 
tekst: Tist van der Biest – foto’s: Pol Dalewyn – Cherly Vanbecelaere – Sophie Cocheteux-Depraeter 

 

't Zijn straffe gasten... en dan bedoel ik niet de politiekers die trachten een regering 

te vormen, maar wel de vrijwilligers die onlangs het straatfeest in de Bieststraat 

organiseerden.  Project Biest, zo heet de vereniging die nog geen jaar geleden een 

geslaagde infovergadering hield.  Niet politiek georiënteerd, sterker nog: ze zijn 

béter dan de politiek (alhoewel dit eigenlijk niet zo moeilijk is).  Zo werden de eerste 

plannen pas gesmeed op 4 juli, terwijl de politiek al meer dan een maand aan het 

zagen was van “een regering vormen zal zeer moeilijk zijn, zo niet 

onmogelijk”.   Die van Project Biest zullen gedacht hebben: “een straatfeest 

organiseren zal zeer moeilijk zijn, maar zeker mogelijk”.  En of ze erin geslaagd 

zijn... 

 

Na amper 80 dagen was het in 

kannen en kruiken.  En nachtelijke 

vergaderingen – waarom moeten die 

politiekers toch altijd in ’t weekend 

vergaarn ? – waren er zeker niet bij, 

hoogstens een aantal bijeenkomsten 

waarop iedereen met goede ideeën 

welkom was.  Stel je voor dat ikke zou 

binnenvallen in het Vlaams 

parlement en mijn ideeën zou spuien 

aan pakweg Bart en Tom, die toen nog goede maatjes waren.   

 

Een kleine maand vóór het straatfeest doken affiches en flyers op.  Zomaar, zonder 

dat er een extra journaal aan te pas kwam of een horde journalisten stond te 

wachten aan de voordeur van de voorzitter.  Op een blauwe vrijdag (het hoeft niet 

altijd een maandag te zijn hé) kwamen zelfs 2 bestuursleden de schoolkindjes 

warm maken om deel te nemen aan de ludieke fietskoersen.  Laten we stellen dat 

het 2 lokale verkenners waren, door de koning aangesteld. 

 

Het straatfeest zelf: ik ben ook eens een kijkje gaan nemen. Ik had mijn wielertruitje 

van Lotto Soudal aangetrokken in de hoop er misschien Victor Campenaerts of Tim 

Wellens tegen het lijf te lopen.  Het was toch een fietskoers, had ik vluchtig gelezen.  
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Victor en Tim heb ik er niet gezien, wel Sagans en van Vleutens in spé.  Het moet 

gezegd: de fietskoersen waren ludiek en een plezier voor de jonge deelnemers.  De 

organisatie had zelfs een speaker op de kop kunnen tikken, een opvallende 

combinatie van vrt’er Michel Wuyts (gelukkig mét haar) en vtm’er Merijn Casteleyn 

(gelukkig mét proper gebit).   

 

Ook de bar draaide op volle toeren.  Een 

400-tal toeschouwers volgens de 

rijkswacht, de organisatie hield het op 

minstens 500.  Veel lachende gezichten, 

voorstellen over het afschaffen van de 

woonbonus, de zoveelste hervorming 

binnen het onderwijs en de verstrenging 

van de inburgering waren hier niet aan de 

orde.   

 

In de Oudstrijderslaan waren de kinderen koning.  Er was een 

stoepkrijtkleurwedstrijd met als thema “Het vervoermiddel van de toekomst”.  

Gelukkig bleven discussies over het gebrek aan laadpalen of het uitmelken van de 

dieselrijder uit zodat de wedstrijd halverwege de middag op een apolitieke manier 

kon afgesloten worden: iedere deelnemer, jawel echt iedere deelnemer, ging met 

dezelfde prijs huiswaarts.   

 

Jaja, waar de politiek niet in slaagt, 

lukt wel voor Project Biest: de mensen 

samen brengen met een pintje en een 

pannenkoek. Net toen het half-

Waregems rockgroepje Johnny Got 

Fat zijn eerste tonen inzette, deed een 

hevige regenbui het straatfeest abrupt 

stoppen.  Maar zullen we dat dan maar op een of andere politieker steken ?   

 

Oh ja, een bezig bestuurslid van Project Biest heeft een woordzoeker over het 

straatfeest in elkaar geflanst.  Reacties op het straatfeest zijn welkom op 

projectbiest@gmail.com.  Liever reageren op mijn gebrabbel ?  Mail mij: 

tist@biesteneirke.be. Jaja, ‘k zin mee met mijnen tijd zulle ! 
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Woordzoeker straatfeest Biestival 
ontwerp: Cherly Vanbecelaere 

 

 
 

Met de overblijvende letters vorm je een zin.  Heb je die zin gevonden ?  

Mail dit dan vóór 14 november – samen met je contactgegevens – naar 

projectbiest@gmail.com en win een lekkere fles cava, ideaal voor de 

komende feestdagen ! (maximum 1 deelname per huisadres). 



november 2019 19 

 



20  ‘t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke november: Elie De Clercq – Jacques Vroman – 0474 92 65 68 
 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 5 november: hobby (SOB De Roose) 

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

 dinsdag 19 november: infonamiddag 
 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 13 en 27 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, iedereen welkom 
 

OK Waregem – www.samen-na-kanker.be 

 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 64 33 74 - waregem@samen-na-kanker.be 

 iedere woensdag van 13.45 tot 14.45 uur: yoga (SOB De Roose) 
 

Project Biest – projectbiest@gmail.com 

 maandag 18 november om 20 uur: algemene vergadering, iedereen welkom 
 

Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering in de kerk 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

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

 teksten decembernummer binnen vóór 21 november, bij voorkeur via e-mail  

 


