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’t Biesteneirke is een gelimiteerd 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 340 exemplaren digitaal verstuurd. De 

volledige organisatie wordt gedragen door 

vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen 

Christiaens, Elian Coussement, 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 

 

 
tekening: Thomas Vanhoutte (@vato_art1) 

 

Beste Biestenaar 

 

Halloween.  Dat staat synoniem voor 

pompoenen, het hellevuur en duivels.  Die 3 

elementen heeft creatief brein Thomas 

Vanhoutte op schitterende wijze gecombineerd 

in bovenstaande pentekening.  En hij heeft nog 

veel meer in zijn mars.   

 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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1 jaar mini Bie(b)st 
tekst: vzw Project Biest 

 

Herfst, winter, lente, zomer… 

4 seizoenen rond, 1 jaar is onze boekenkast op de 

Biest. 

Zoals de seizoenen en het weer is het aanbod van 

boeken gevarieerd: de ene keer zien we meer 

kinderboeken, de andere keer vinden we ook 

kookboeken terug,… 

Fijn om te zien hoe zorgzaam jullie Biestenaars 

met de boeken omgaan. 

Een dikke duim en dankjewel hiervoor !!! 

Iedereen mag nog altijd zijn boekje bijdragen om 

de kast te vullen en er ook gebruik van te maken.  

Heel veel leesplezier. 

De boekenkast is nog altijd te vinden naast de 

ingang van het ontmoetingscentrum de Roose. 

 

 

Allerheiligen: gedachtenis aan alle overledenen 

 

Overledenen sinds Allerheiligen 2020 waarvan de uitvaart of nadienst plaats had 

op de St.-Jozefsparochie (Biest) – afgesloten op 21 oktober 2021 

 

• de heer Serge Dejaeger ° 20/10/1964  20/01/2021 

• mevrouw Christiane Van Neder ° 26/11/1941    24/04/2021 

• de heer Daniël Verbeke ° 12/10/1932  19/05/2021 
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Biestenaars tegen vergrijzing 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Thomas Vanhoutte en Sylvie Algoet 

 

Wie af en toe in het centrum gaat wandelen en daarbij zijn of haar ogen 

laat dwalen op het straatmeubilair, heeft het vast al opgemerkt: een aantal 

grijze, doffe elektriciteitskasten hebben een opvallend laagje verf 

meegekregen.  Ook een aantal bewoners van de Biest mogen zich de trotse 

ontwerper van een gepimpte kast noemen.   

 

Thomas Vanhoutte ontvangt me bij hem thuis.  Het valt onmiddellijk op dat er 

een kunstenaar in spe woont. De leefruimte wordt getooid met allerhande 

kunstwerkjes. 

 

Thomas, hoe is de bal aan het rollen 

gegaan ?  

Enkele maanden terug was er een oproep 

van het kunstenaarscollectief Treepack.  Ze 

willen lokale en professionele artiesten 

meenemen op Tour Elentrik, een 

streetartproject waar kunstenaars samen 

aan de slag gaan om monotone en doffe 

elektriciteitskasten te voorzien van een 

knappe laag kunst.  Mijn moeder had die 

oproep gelezen en mij hierover 

aangesproken.  Lang moest ik niet 

nadenken, ik heb me onmiddellijk kandidaat 

gesteld. 

 

Studeer je in het kunstonderwijs ?  

Ja, ik studeer momenteel het 5de jaar Beeldende Vorming in de Sint-Lucas 

Kunsthumaniora in Gent. 

 

Waren er veel kandidaten die een grijze nutskast wilden beschilderen ?  

Treepack kiest ervoor om een mix te maken van lokale en professionele 

artiesten.  Ook in Waregem is dit het geval.  Naast de 10 profs, waren er 20 

lokale kandidaten.  Dit aantal werd tot de helft herleid door een jury die er de 
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sterkste ontwerpen uitkoos.  In de jury zaten ondermeer schepen van cultuur 

Pietro Iacopucci en Elke Verhaeghe, stafmedewerker bij Avansa (voorheen 

Vormingplus), burgerinitiatieven en bovenlokaal cultuurwerk bij De Federatie. 

 

Met welk ontwerp heb je de jury kunnen overtuigen ? 

Het thema lag sowieso vast: diversiteit.  Ik heb geprobeerd om dit op een 

moderne manier te vatten, door monsters te schilderen met een aantal 

gevangenisstrepen als achtergrond.  Ik heb een voorkeur voor streetart, maar 

dan wel de legale versie.  Hiervoor werk ik graag met verf, graffiti of stiften voor 

buiten. 

 

Je woont in de Lebbestraat, maar de kast die je beschilderd hebt staat in 

deelgemeente Desselgem.  Waarom heb je voor die locatie gekozen ?  

Iedere kunstenaar kon de locatie zelf kiezen.  De volgorde werd bepaald door 

jouw aankomst op de workshop in de Schakel voor alle lokale winnaars.  Gezien 

ik daar niet als één van de eersten toe kwam, was mijn keuze beperkt.  Mijn oog 

viel dan op de Proximuskast in de Nieuwstraat omwille van de visibiliteit.  De 

kast staat t.h.v. bakkerij Biebuyck, pal naast hun broodautomaat.  

 

Je krijgt dan toestemming om 

de kast te bewerken.  Hoe ga je 

dan te werk ? 

Eerst heb ik een graffitilaag als 

achtergrond gespoten, die 

uiteraard een tijdje moest 

drogen.  Daarna heb ik de 

monsters zelf aangebracht en 

deze afgewerkt met dikke stiften 

met onuitwisbare inkt.  Dergelijke 

stiften zijn enkel in 

gespecialiseerde zaken te koop.  

Daarna heb ik het geheel 

afgewerkt met graffiti om 

verschillende texturen in het 

ontwerp te verkrijgen. 
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Hoeveel uren werk steekt er in jouw streetartproject ?  

Ik ben verschillende keren langsgegaan: zo moesten verschillende lagen drogen 

om een mooi resultaat te verkrijgen.  Ik vermoed dat ik zo’n 12-tal uren gewerkt 

heb aan de kast. 

 

Je hebt vermoedelijk veel bekijks tijdens het proces.  Hoe waren de reacties 

van de passanten ?  

Zeer lovend !  Werkelijk niemand vond het niet kunnen.  Het was wel opvallend 

dat niemand op de hoogte was van het initiatief van Treepack.  Zelfs de politie 

niet.  Ze kwamen ook langs en vroegen me wat ik aan het doen was.  Gelukkig 

kon ik mijn doel bewijzen a.d.h.v. een brief van Treepack die het concept uitlegt.  

Vermoedelijk was ik niet de eerste die aan de politie gemeld werd als nen 

graffitispuiter      .  

 

Hoe kijk je terug op deze ervaring ? 

Ik vond het een goede leerschool.  Ik heb een toffe tijd beleefd en terug wat 

ervaring opgedaan.  Mochten er nog dergelijke initiatieven komen, dan zal ik 

terug op de kar springen.  Na mijn studies wil ik mij verder specialiseren in kunst, 

als kunsthandelaar of -docent, ik zie het wel. 

 

De kast van Thomas vind je terug in de Nieuwstraat 123 (rechtover bakkerij 

Biebuyck) - volg Thomas op Instagram: @vato_art1 

De kast van Biestenaar Sylvie Algoet staat op de hoek Zuiderlaan-

Schakelstraat (t.h.v. het welzijnshuis) 

Alle locaties:www.waregem.be/tourelentrik  
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Soep met babbeltjes en regen met blaasjes  
tekst: vzw Project Biest 

 

Tussen 1 en 10 oktober zette stad Waregem het belang van 

geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker. Dit jaar 

stond sociale verbondenheid en ontmoeting centraal. Want: 

contact met anderen, dat hebben we nodig. Warme, 

bevredigende contacten laden onze batterijen op, geven 

ons de kans om te troosten en getroost te worden als het 

minder gaat, zorgen ervoor dat we gemeenschappelijke 

herinneringen opbouwen, … En steun van anderen is één 

van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer 

de veerkracht in het gedrang komt. Na al die maanden 

coronapandemie weten we meer dan ooit: veerkrachtig 

zijn, dat doen we samen. 

Met soep met babbeltjes wilde stad Waregem ontmoeting in de buurt 

stimuleren. Project Biest werkte hier graag aan mee.    

 

Stad Waregem zorgde voor een gratis 

groentenpakket en 3 nieuwe mannen van 

Project Biest maakten de heerlijke soep.  

Ondertussen werd decoratie voorzien.  

Ondanks de hevige regen op zondag 3 

oktober genoot iedereen van een leuke 

babbel met 

overheerlijke 

soep.  

 

De tassen mochten mee naar huis als herinnering 

… samen veerkrachtig ! 

 

 

  



8  ’t Biesteneirke 269 

Nieuwe buren in de wijk: familie Mielczarek 
tekst en foto: Koen Christiaens 

 

Damian (36) en Iwona (33) Mielczarek wonen met hun 3 zonen Jakub (10), 

Ksawery (8) en Ignacy (3) in de Kleithoekstraat. 

Iwona staat me te woord in voortreffelijk Nederlands omdat ze veel boeken 

lezen en naar de bib gaan. Zij heeft inmiddels dezelfde familienaam als Damian. 

Bij een huwelijk neemt men in Polen meestal de familienaam van de man over. 

Zij is afkomstig van Stalowa Wola, een stad 

zo’n 1 600 km verwijderd van Waregem.  

Damian is van Czetochowa, dat is zo’n 250 km 

dichter. Czetochowa is gekend als 

bedevaartsoord. Het gezin is gelovig en gaat 

naar de eucharistievering in Zulte. En toch 

hebben ze elkaar leren kennen in België want 

Damian deed hier een vakantiejob in 2009 en 

2010. Doordat ze dezelfde werkgever hadden, 

is de bal aan het rollen gegaan.  

Damian werkte eerst bij Herve Transport uit 

Zulte om in 2017 aan de slag te gaan bij de 

firma Wolfcarius uit Wakken, gespecialiseerd 

in appelen en peren. Zo heeft hij een drukke 

periode achter de rug met – om het met de 

woorden van Waldek uit Thuis te zeggen – de 

ploekdagen. Iwona werkte sinds 2015 bij GIS 

Europe in Gent en is intussen als boekhoudster 

aan de slag bij Imog in Harelbeke.  Ze 

studeerde economische wetenschappen en kan haar talent toepassen op het 

werk. 

In Polen woonden ze in bij hun ouders. Damian en Iwona hebben op de Biest 

een huis gekocht, na eerst enkele jaren in Zulte te hebben gewoond. Hun 

eigendom willen ze stap voor stap mooier maken… maar ze hebben weinig vrije 

tijd.  

Ze vinden de mensen uit de omgeving heel vriendelijk en behulpzaam, ook de 

dokters, leerkrachten etc…  Enkele buren kennen ze zoals de familie Deketele, 
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hun zoon Arne en ook Fred. Hij is altijd klaar voor een babbeltje en ze noemen 

hem Opa.  

Hun kinderen gaan naar de Don Boscoschool op een boogscheut van hun huis.  

Daarnaast volgen ze teken- en muziekles en spelen ze piano en gitaar. Ksawery 

voetbalt in de Soccer School. 

Qua weer is het hier een stuk warmer.  Tijdens hun jeugd in Polen kenden ze 

temperaturen van -15 tot -20 graden. In Polen zijn ze heel spaarzaam op water 

en elektriciteit en is de nieuwe regering bereid om het pensioeninkomen 

omhoog te trekken. Op gebied van corona is 57% gevaccineerd in hun thuisland.  

 

 

Burendag in de Vlasbloemstraat  
tekst en foto: Joseph Himpe 

 

 
 

’t Biesteneirke ontving eind vorige maand deze foto van de jaarlijkse Burendag 

op 24 september in de Vlasbloemstraat. 
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De GR129: wandelen dwars door België ! (deel 7) 
tekst: Maxime Korber – foto’s: Tim Declercq 

 

Eind 2020 begonnen we aan een tocht dwars door België: de GR129. Een 

wandeltocht die ons zal leiden van Brugge in het noordwesten tot Aarlen 

in het zuiden van ons land. In de vorige editie van ’t Biesteneirke kon je 

lezen hoe we onze 6de etappe afwerkten. Starten deden we in Ath, vlakbij 

het station, waar in 1966 de laatste Belgische stoomtrein voor 

reizigersvervoer vertrok. Rond de middag verscheen dierenpark Pairi Daiza 

op onze radar, maar een bezoekje zat er wegens tijdsgebrek niet in. De plek 

waar nu reuzenpanda’s verblijven, was ooit een oord van gebed en 

bezinning. De oude abdijtoren is een stille getuige van deze bijzondere 

geschiedenis. Eindigen deden we in de provinciehoofdstad van 

Henegouwen: Bergen (Mons). Vandaag trekken we verder over de Waalse 

wegen richting het kleine dorpje Solre-sur-Sambre.  

 

etappe 7: Bergen – Solre-sur-Sambre (36 km) 

 

De stad Bergen staat vermoedelijk niet hoog aangeschreven bij de Biestenaar, 

maar onbekend is onbemind. De culturele hoofdstad van Europa van 2015 kent 

een sterke heropleving. We pikken terug in op de GR-route vlakbij de Sint-

Waltrudiskerk. Op het pleintje voor de kerk bevindt zich een prachtig 

beeldhouwwerk van een jong meisje: 

Lucie et les papillons. Met dit kunstwerk 

beeldt de kunstenaar zijn eigen dochter 

uit omgeven door vlinders. Een mooie 

plek om onze nieuwe dagtocht te 

beginnen. De belforttoren duikt al snel 

op in het landschap. De 87 meter hoge 

toren werd gebouwd in de 17de eeuw en 

bevat een beiaard met 49 klokken. Voor zij die een bezoekje willen brengen aan 

Bergen raad ik zeker aan om het pad te nemen naast de belforttoren richting 

het kasteelpark (Parc du Château). Je vindt er een verrassend mooi groen plekje 

van Bergen met vergezichten over de stad. Een ideale plek voor een picknick of 

om even helemaal tot rust te komen. 
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De charmante straatjes in de binnenstad brengen ons naar de Jardin du Mayeur 

(de tuin van de burgemeester). We houden even halt bij het standbeeld van de 

kwajongen (Le Ropieur) opgesteld aan de fontein. Deze staat erom bekend dat 

hij de bezoekers aan de tuin tracht nat te spuiten. We nemen vervolgens de 

voetgangerstunnel richting het stadhuis en de Grote Markt van Bergen. 

Momenteel kent het stadhuis een grondige renovatie. We hadden ons laten 

vertellen dat aan de voorgevel een beeld van een aapje zou staan (le Singe du 

Grand Garde). De legende zegt dat wie met zijn linkerhand over het hoofd van 

het aapje wrijft, geluk zou ervaren. Helaas voor ons is het aapje door de 

renovatiewerken tijdelijk onbeschikbaar. We zullen ons geluk elders moeten 

beproeven ! De vredigheid waarin we de Oude Markt aantreffen, staat 

bovendien in schril contrast met de drukte die er heerst tijdens het jaarlijkse 

Doudou-festival. Voor zij die daar nog nooit over gehoord hebben, raad ik aan 

om eens een filmpje op YouTube op te zoeken. Je zal versteld staan ! 

We kronkelen door een aantal smalle straatjes om uit te komen bij een drukke 

verkeersader. Even verderop wandelen we langsheen de Waux-Hall, een gezellig 

landschapspark met beeldhouwwerken. Ooit was dit het privédomein van een 

aantal welstellende burgers, inmiddels een openbaar park toegankelijk voor 

iedereen. We kunnen ons voorstellen dat dit bij goed weer een lokale 

trekpleister is voor jong en oud. De stad Bergen – die eigenaar is van het domein 

– heeft de nodige faciliteiten voorzien (een speeltuin, een joggingpiste, 

tennisvelden, een basketterrein, etc.) Voor elk wat wils. 

We verlaten de drukte van de stad. Op 

weg naar het Bois de Mons worden we 

getriggerd door het geluid van 

kletterend water. We wijken even van 

onze route af en ontdekken een mooi 

idyllisch plekje, de Cascade d’Hyon. We 

wandelen over de oude (doch recent 

gerestaureerde) brug die ons leidt over 

de rivier de Trouille. Onder ons stroomt 

het rivierwater trapsgewijs naar beneden 

(cascade). De brug is gelegen vlakbij een 

groene oase. Een fijne plek om te 

pauzeren en meer dan de moeite waard om de GR-route even te verlaten. De 

extra meters nemen we er wel bij. 
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We zijn op weg naar het dorpje Spiennes, een naam die velen waarschijnlijk 

weinig zegt. Vreemd, want dit kleine Waalse dorp herbergt werelderfgoed. De 

reden daarvoor moet worden gezocht in de ondergrond. Op deze plek werden 

in de 19de eeuw een aantal merkwaardige vondsten gedaan. In eerste instantie 

door arbeiders van een nabijgelegen steengroeve, later tijdens graafwerken 

voor een lokale spoorlijn toen 25 mijnschachten bloot kwamen te liggen. Nader 

onderzoek wees uit dat het gaat om vuursteenmijnen uit de prehistorie. In de 

periode van 4300 tot 2300 v. Chr. zou hier vuursteen zijn ontgonnen en bewerkt. 

De mijnen behoren tot de oudste en grootste vuursteenmijnen van Europa en 

prijken sedert 2000 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Van Spiennes gaat het via Beugnies naar Givry. Ook daar kronkelt de rivier de 

Trouille zich een weg door het 

straatbeeld. Deze waterweg 

zullen we vandaag regelmatig 

tegenkomen. We bevinden ons 

bovendien vlakbij de grens met 

Frankrijk. We worden een lange 

rechte aardeweg ingestuurd. 

Plots worden we opgeschrikt 

door een verdwaalde viervoeter. 

Even inzoomen met de camera. Met wie hebben we hier te maken? Tot onze 

grote blijdschap blijkt het om een vos te gaan! Gelukkig heb ik een topfotograaf 

meegenomen als wandelgezel. Deze ontmoeting moet uiteraard op beeld 

worden vastgelegd.  

Het dorpsplein van Grand-Reng is onze volgende stop. We nemen plaats op een 

bankje voor een korte pauze. Het ziet er helaas naar uit dat het lokale Café des 

Sports definitief zijn deuren heeft gesloten. Gelukkig is de kleine supermarkt op 

de hoek wel open om een drankje te kopen. We kunnen de energie gebruiken 

om aan de slotkilometers van onze dagtocht te beginnen. Deze zullen we voor 

een groot deel over landelijke paden mogen doorbrengen. Toch worden we 

opgeschrikt als plots een gedeelte van de GR-route overwoekerd blijkt te zijn 

en bezaaid met brandnetels. Hoe lang zou het geleden zijn dat iemand hier 

passeerde? We banen ons een weg door de wildernis. Onze eindbestemming is 

immers vlakbij, Solre-sur-Sambre. Deze plaatsnaam heeft een Keltische 

oorsprong en betekent Water met modder aan de Samber. Veel water treffen we 

er inderdaad aan. Eerst kruisen we de Samber via een smalle sluisbrug, iets 
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verderop volgt een tweede brug over een zijarm van de rivier. We houden er 

geen natte voeten aan over. We besluiten om onze dagtocht te beëindigen aan 

de plaatselijke Sint-Medarduskerk. Genoeg kilometers voor vandaag. Tijd voor 

een afsluiter in het plaatselijke café la Clé de Sol (de solsleutel) na een meer dan 

geslaagde etappe. Wordt vervolgd… 

 

 

Beelden van onze zevende etappe kunnen worden gevonden op mijn YouTube 

kanaal. Surf naar www.youtube.be en typ in de zoekbalk “Maxime Korber” om 

mijn kanaal te vinden. Rechtstreekse link naar het filmpje van onze zevende 

etappe: https://youtu.be/j9A1Tqe9qBg 

 

Wist je dat…  

 

… wielrenner-junior Thiemen Vandersteene op 9 oktober 

het seizoen mooi wist af te sluiten in Ploegsteert met een 

3de plaats op 42 deelnemers ? 

… de zetduivel zegevierde in het vorig Biesteneirke ?  De 

kippenbillenkaarting met open café t.v.v. de Kerstloop 

gaat door op zondag 5 november vanaf 16 uur in het 

Koninklijk Atheneum, Westerlaan 69 Waregem 
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16de Kerstloop Waregem  

zondag 5 december 

 

• inschrijving en prijsuitreiking: OC De Roose 

• kleedkamers dames: OC De Roose 

• kleedkamers heren: zijvleugel kerk 

• start en aankomst ter hoogte van de parking kerk Biest 

 

Loop Afstand Uur Bedrag 

Jeugdlopen 250-1000 m 13.30-14.00 VVK 2 euro - ADD 3 euro 

Jogging 4,3 km 14.30  VVK 4 euro - ADD 7 euro 

Prestatieloop 9,7 km 15.30 VVK 5 euro - ADD 8 euro 

 

Vooraf inschrijven kan tot zondag 28 november bij 

Vincent Baert, Bieststraat 2b -  0498 10 23 26. 

 

bijkomende info op www.kerstloop-waregem.be 

 

 
 

  



november 2021 15 

Nieuwe bar in oc De Roose 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Door de coronacrisis was het 

maandenlang stil in het oc De Roose in 

de Smedenstraat.  Enkele weken terug 

kwam er toch leven in de brouwerij.  De 

toog in de kleine zaal verdween om 

plaats te maken voor een ruimer, 

moderner exemplaar.  Nu er meer ruimte is, werden ook 3 barfrigo’s 

geïnstalleerd.  De verlichting rond de toog werd tevens onder handen genomen.  

Het geheel werd afgerond met een fris likje verf.  

De vernieuwing van de toog is het startschot 

voor een heuse opfrissing van de kleine zaal.  

Naast het schilderen van de muren, zal ook 

de verlichting een make-over krijgen.  

Ook in 2022 staat het team paraat.  Ruim 2 

maanden vóór de start van het nieuwe jaar 

hebben 8 (vaste) verenigingen al meer dan 

100 activiteiten vastgelegd.  Meestal zijn dit bestuursvergaderingen, kaart- of 

yoganamiddagen. 

Bijna 20 privéactiviteiten vinden in de eerste maanden plaats.  Evenveel 

privépersonen mogen binnenkort een goedkeuring van hun feest in hun 

mailbox verwachten. 

Het oc De Roose wordt volledig gerund door een team vrijwilligers.   

 

 

Wist je dat…  

 

… er CO2-meters opgesteld staan in het oc De Roose ?  In elke zaal vind je een 

exemplaar.  Blauw is oké, geel betekent de zaal verluchten en rood ?  Dan ga je 

best buiten een luchtje scheppen terwijl de deuren wagenwijd open staan 

… de bestuursleden van het oc een nieuwe maandverantwoordelijke zoeken ?  

Heb je zin in wat lokaal vrijwilligerswerk binnen een leuke vriendengroep ?  Ben 

je sociaal en maak je graag kennis met de huurders van het oc ?  Dan ben jij de 

geknipte kandidaat !  Mail naar ocderoose@gmail.com voor alle info 
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

 reservaties: www.waregem.be/ocderoose  

 info: ocderoose@gmail.com – 0474 92 65 68  

 verantwoordelijke november: Franck Moerman – 0474 92 65 68 
 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van Samana opgeschort 
 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 tot het einde van dit jaar zijn alle openbare activiteiten van Okra opgeschort 
 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com 

 donderdag 11 november : flensjeswandeling 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen - verzamelen op het kerkplein 

 

OK Waregem – www.samen-na-kanker.be 

 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 643 374 - waregem@samen-na-kanker.be 

 iedere donderdag van 14 tot 15 uur: yoga (oc De Roose) 
 

vzw Project Biest – projectbiest@gmail.com 

 info: projectbiest@gmail.com of Facebook 
 

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

 iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering (Sint-Jozefkerk) 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 25 november: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 270 – december ‘21 

 teksten decembernummer binnen vóór 18 november, bij voorkeur via e-mail  

 


