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Winter 
 

 

Ja, hij komt er toch nog aan … de winter! 

De schaatsgekke Nederlanders dromen reeds van hun Elfstedentocht. 

Bij ons volop sneeuwpret – koud – stoep vegen – voorzichtig op de weg – 

nog enkele ‘ijsdagen’ – dagen worden stilaan langer – verlangen naar de 

lente – toch nog seizoenen ? 

 

 

 

Op weg naar school … eerst nog wat oefenen in de sneeuw. 
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Maria, Moeder Gods, 

met het beste van onszelf 

willen wij ons inzetten voor ons kind. 

Wij vertrouwen hierbij op U, 

die vol genade zijt … 

En als we soms niet weten wat te doen of hoe, 

wees Gij dan voor ons de Moeder van goede raad, 

en de oorzaak van veel blijdschap 

voor ons kind en voor heel ons gezin. Amen. 

 

 

Maria Lichtmis in de Sint-Jozefskerk op de Biest 
 

Zondag 3 februari 2013 om 10u 

Deze mis wordt opgeluisterd door het kinderkoor 

‘JOLIKO’ o.l.v. Mireille Bovijn. 

 

Kinderen gedoopt in de Sint-Jozefsparochie sinds februari 2012 

waarvan de ouders op de Biest wonen. 

  

 Cyraiko Verbraeken  zoon van Daniël en Sarina De Strooper 

 Flor Dewaele zoon van Diederiek en Sabrina Verschelde 

 Tiel De Boever zoon van Peter en Isabelle Soete 

 Jef Douterloigne zoon van Jurgen en Lies Goeminne 

 Raven Losfeld zoon van Frederik en Tina Van Wymelbeke  

  Nore Van Gansbeke dochter van Wim en Julie Raes 

 Arthur Mahieu           zoon van Jo en Lieselot Simaeys 

 Geo Gilbert zoon van Stijn en Inge Declercq  

  

  

Wij wensen hun ouders van harte proficiat ! 

 
 

Luc Goethals, pastoor  
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Instapviering 
eerste communicantjes  

en vormelingen 
 

zaterdag 23 februari 17u30 in de St.-Jozefskerk 
 

Noteer nu reeds: 

eerste communie op donderdag 9 mei 2013 om 10u 

vormselviering op zaterdag 25 mei 2013 om 14u30 

 

 

             Biestenaar                                     in de kijker 
                     

 

De Waregemse sportraad kende de Dries Seghersprijs toe 

aan Biestenaar Michel Vereecke. 

Deze onderscheiding wordt toegekend aan een nog actief 

clublid dat binnen zijn vereniging als een voorbeeld van 

fairplay en clubliefde kan aangezien worden. 

Michel is actief in de krachtsport. 

 

 

Sportieve fietsers gezocht ! 
 

Biestenaar Joseph Himpe nodigt de andere Biestenaars uit om samen met 

hem deel te nemen aan de 

 

     7de Flanders Field VELDTOERTOCHT 

                 afstanden : 20 km – 40 km – 60 km 
 
                                      of de  

                              OPENINGSRALLY 

            afstanden : 25 km – 50 km – 75 km - 100 km 

 

          zondag 24 februari 2013 
 

                  Inschrijving en start : OC Nieuwenhove 

 

Info bij Joseph Himpe 056/61.25.61 of 0474.45.47.92 
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 Wie is wie …  
 

Mag ik mij even voorstellen ? 

Mijn naam is Hans Torbeyns, geboren op  

2 oktober 1954 en afkomstig uit St-Eloois-

Vijve. 

 

Samen met echtgenote Rita Coucke woon ik 

reeds 26 jaar op de Biest, Bieststraat, 120, 

één van die locaties waar menigeen soms 

vruchteloos naar zoekt. 

Dries (30) en Daan (25) zijn onze zonen en oogappels, elk op hun eigen 

manier en we smelten weg bij de aanblik van Lou, zoontje van Dries. 

Ik ben industrieel ingenieur textiel van opleiding maar beroepshalve sta ik 

nu al bijna 36 jaar in het onderwijs, nl. in het Provinciaal Technisch Insti-

tuut te Kortrijk. Met moeder, nonkels, tantes, groot- en voorouders als 

voorbeeld zit onderwijzen letterlijk in mijn genen.  

Ondanks dat sta ik al 3 jaar niet meer voor de klas. In de plaats daarvan 

ben ik verantwoordelijk voor alles wat op school met techniek te maken 

heeft en dit in de ruimste zin van het woord. Aankoop van grondstoffen en 

machines, opvolgen van leerplannen en deze implementeren, contact met 

bedrijven en regelen van stages, op de hoogte blijven van nieuwe technie-

ken en de mogelijkheid scheppen voor de bijscholing van technische leer-

krachten, veiligheid in de werkplaatsen, enz. ... . Het lijkt zeer administra-

tief maar het is uiteindelijk een zeer afwisselende job waarbij een strikte 

planning onmogelijk is.  

In mijn vrije tijd ben ik nogal actief als doe-het-zelver en ga ik graag op 

stap (niet wat je direct denkt, maar wel 'wandelen', maar dan wat rapper)  

bij voorkeur in een zonnige streek met mooie natuur zoals bv. de kustlijn 

van Noord-Frankrijk. Daarnaast ben ik ook reeds 25 jaar medebestuurslid 

van de jeugdwerking van Essevee en bedeel ik van bij de start 't Biesten-

eirke in de Bieststraat. 
Hans 

 

 

Kom allen naar ons kinderdorp Amuse Biest 

op zondag 28 april 2013 vanaf 11.30 u. 

Welkom op het voetbalplein naast het sob voor een pick-

nick met lekkere amuses en heel wat kinderactiviteiten. 
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   Lidy’s tip 
 

Wortegemsen of citroenjenever 
 

1 liter jenever 30° 

sap van 6 citroenen  

20 klontjes suiker 
 

Pers de citroenen en voeg het sap bij de jenever. Voeg de 

suikerklontjes erbij, laat het geheel op kamertemperatuur  

staan tot de suiker gesmolten is. Nadien kan je de fles gerust bewaren in 

de koelkast. 
 

         Lidy 
 

   Het groene hoekje 
 

Doorgaans is februari  geen  maand die uitnodigt om lekker wat klusjes in 

de tuin op te knappen. De temperatuur is vaak rond het vriespunt en de 

dagen zijn vrij kort, toch zijn er wel werkzaamheden te doen die eigenlijk 

niet veel langer kunnen wachten : o.a. snoeien.  
 

Er kan gedurende de hele winter gesnoeid worden. Let wel 

op, strenge vorst kan schade aanrichten. De wonden kun-

nen invriezen.   

Druif, kiwi, linde, berk en acer (esdoorn) moeten juist nu 

worden gesnoeid. Let op met later snoeien! De sapstroom 

is vaak al vroeg in het jaar op gang en de boom kan dan 

doodbloeden ! De druif kan ook al worden gesnoeid, selec-

teer een paar takken die als hoofdtakken worden aange-

duid. De zijtakken kunnen worden teruggesnoeid tot op 2 

of 3 ogen. 
de tuinman 
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De prehistorie 

Back in time ! 

In de periode maart-mei van 

het jaar 1996 berichtten onze 

collega’s van de nationale pers 

onder andere over volgende 

onderwerpen.  

 In 1996 fusioneerde de 

Belgische bank ‘Ge-

meentekrediet’ met een 

Franse bank om samen ‘Dexia’ te vormen.  Een ongelukkige sa-

menwerking die ons land later vele miljarden zal kosten en waarvan 

het einde van de problemen nu nog niet in zicht is. 

 Yasser Arafat werd president van de nieuw gevormde Palestijnse 

Nationale Autoriteit (PNA). 

 In april 1996 werd men in Europa geconfronteerd met de gekke-

koeien-ziekte.  Duizenden dieren werden preventief afgemaakt. 

 Guido Carron was in die tijd burgemeester van Waregem.  Hij was  

onze burgervader van 1992 tot eind 2000. 

 Nadat SV (toen nog zonder Zulte) in 1995 gepromoveerd was naar 

eerste, degradeerde de ploeg na één jaar reeds in 1996 samen met 

Beveren terug naar tweede. André Van Maldeghem was trainer ge-

worden na het ontslag van Aimé Anthuenis. De afgang was ingezet 

en enkele jaren later zakte SV door financiële problemen naar vier-

de klasse. 

 De Belgen speelden geen grote rol in de ronde van Vlaanderen.  Mi-

chele Bartoli won voor Fabio Baldato.  Musseeuw redde de eer en 

stond als derde op het podium. 

Ondertussen gaf ’t Biesteneirke jullie een beeld van wat zich op de Biest 

voordeed.  Herinner je je het nog ? 

 

We brachten verslag uit van verschillende activiteiten op de Biest : 

 Pauline was presentatrice van dienst op het Don Boscofeest dat ein-

digde met een spetterende modeshow. 

 Ziekenzorg ging op bezoek bij het museum ‘Steengoed’.  De inkom 

was 50 frank.  

 De KWB’ers lieten de ballen rollen op een bowlingavond. 
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 Pieter en Nele Destoop organiseerden gedurende de paasvakantie 

speelplein  ’t Pleintje in het GOB. 

 Jong-KAV gaf een demonstratieavond over “feestvieren met kinde-

ren” en ook nog een avond over “het klaarmaken van originele des-

serts”. 

 Paul Kindt verzorgde een mis in de St-Jozefskerk samen met niet 

minder dan 12 muzikanten uit de wijk : Eveline, Caroline en Wouter 

T’joen, Stijn Devolder, Greet Ruysschaert, Roland Vanhauwaert, Evy 

Desmet, Lies en Tom Dalewijn, Benito Mahieu, Emmanuel Vande-

wynckel en Thijs Vanthuyne.  

 Biestkermis was weeral een succes geweest : kaarting, karaoke-

avond, minivoetbaltornooi, buikspreker Gert Boullart, rommelmarkt 

en traditionele barbecue. 

 De Molenparkers fietsten met heel het gezin richting Oeselgem. 

Onze reporter ging ten huize van : 

 Frans Roobrouck, medestichter van KWB de Biest, bezeten door de 

‘ponymicrobe’ en actief in de Sint-Jozefsparochie. 

 Tonny Demuytere, die toen al ‘inzet voor de natuur’ als een roeping 

zag. 

 Roger Vandewalle, met wit haar en baard, in witte kiel met hier en 

daar een verfplek op : kunstschilder, letterzetter, medestichter van 

kunstkring Sint-Lucas. 

We leerden ook enkele Biestenaars beter kennen : 

 Twee jonge ambitieuze renners, nl. Stefaan Neyrinck, een eerste-

jaars-junior met veel ambitie en … bij de dames, Jorisa Verhaeghe 

die na een halve triatlon overschakelde naar het wielrennen. 

 Op een foto van het bestuur van het GOB herkenden we : Yvan 

Vanhoucke, Roger Vanassche, Eric Vercruysse, Jozef Vanden Brouc-

ke, Achiel François, Christiane Vanneder, Paul Kindt, Annie Debae-

remaeker en Arnold Lavaert. 

En ook nog : 

 In ons 1-april-nummer zochten we naar een uitbater voor het GOB.  

Slechts één kandidaat kwam opdagen.   

 De oorsprong van de naam ‘Biest’ werd ons duidelijk gemaakt door 

Sofie Malfait die dit zelfs illustreerde met een tekening. 

 Walter Deruyck had het over “pesten… wat een pest !” 

 Patrick Demaeght leerde ons ‘lemmingen’ kennen. 

 De uit Brabant afkomstige Sonja vertelde hoe ze het Waregemse 

woord “pret” leerde kennen. 
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Ten huize van … 
 
’t Is nu eens niet wat je normaal van ons kan of mag verwachten. 
We mogen eens binnen kijken op een bijeenkomst van de lokale 
KWB. Op hun agenda staat ‘koken voor mannen’.  
Laten we snel eens naar binnengaan en zien of de boel niet is aangebrand.  
 

(De eerste die ik hier mag aanspreken is Marnix.)  
Marnix, ik hoor dat men je hier aanspreekt met ‘voorzitter’. 
Ja, dat klopt, maar wees gerust, voor mij is dat enkel een formaliteit. Ik 
weet dat ik omringd ben door een groep mensen die nog om elkaar 
geven. Vrienden zal wel een goede en terechte omschrijving zijn.  

 
Dat ‘koken voor mannen’ hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk ? 
 
‘k Meen te mogen zeggen dat dit de langstlopende activiteit is bij onze KWB.  
De formule is waarvoor ze staat… mannen koken. Voor vanavond zal de score van de 
gasten niet hoog zijn, je raadt het al, ’t is de voorzitter zelf die achter het fornuis staat 
maar … hij zal zijn uiterste best doen, want sta mij toe dit te zeggen: binnen onze 
groep beschikken we werkelijk over echte ‘cracks’ aan het fornuis. We proberen in de 
mate van het mogelijke om zoveel mogelijk leden tijdens de activiteit aan het werk te 
zetten. 
 
Koken kost geld ? 
 
We vragen 6 euro met daarin begrepen een drankje naar keuze. Akkoord, de ene keer 
zitten we binnen het budget en een andere keer gaan we erover, maar wees gerust, 
de uiteindelijke balans is in evenwicht.    
   
John, jij houdt het financiële voor vanavond bij ?  
 

 
Ik ben de secretaris van de groep, dat is juist. Maar sta me toe te zeggen 
dat ik liever wat dichter bij de keuken sta. ‘k Ben een hobbykok met een 
lichte voorkeur voor het wokken. 
 
  

 
 
Jullie zijn hier naarstig de groenten aan het snijden? 
 
Waarom niet eigenlijk. Vele handen maken licht werk en 
terwijl we bezig zijn babbelen we wat over de actualiteit.  
We vinden niet altijd onmiddellijk een oplossing voor veel 
zaken maar naarmate de avond vordert en het ‘traditioneel 
heiligennat’ uitgedronken geraakt mogen we stellen dat we 
menig politieker zouden kunnen adviseren en inspireren. 
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Wat wordt jullie taak ?  
Vanavond zijn wij de zaalverantwoordelijken. De 
tafels en de stoelen die moeten geplaatst worden 
en in functie van het recept moeten we al dan 
niet op voorhand de borden en de couverts op 
tafel plaatsen. Bij het afruimen moet iedereen z’n 
bord tot bij de afwasbak brengen. De meesten 
onder ons hebben nog legerdienst vervuld, en 
dat ging daar ook zo. Zie je, jong geleerd is oud 
gedaan. 
 

 
 
Wat schaft de pot vanavond ? 
 
Gehaktballetjes  
in pittige tomatensaus met …  
 
 
 
 

Ik ga hier moeten afsluiten met deze babbel, bedankt dat ik bij jullie even mocht bin-
nenwippen, het is hier echt gezellig.                                            de reporter en fotograaf 

 
Interesse in onze vereniging? Kom het ook eens proberen! 

Alle inlichtingen vrijblijvend bij debiestkwb@skynet.be of tel. 056610834

mailto:debiestkwb@skynet.be


Activiteitenkalender  
 

  OC ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke             februari       Bart Withoeck    0474926568 
 maart             Sylvie Baert                    0474926568 
 
 
  

 
 

 donderdag   21 feb  19u30 redactievergadering 
 donderdag   28 feb  19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten maartnummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 18 februari 

 

    Info    0496 23 94 68 
 

maandag      4 feb  14u00 kaarting  in ‘De Roose’                         
dinsdag    5 feb  14u00 hobby in ‘De Roose’ 
woensdag  20 feb  14u00 pannenkoekennamiddag  in ‘De Roose’ 
dinsdag  26 feb  14u00 kaarting in ‘OCN’ 

  
 
 
 
 

woensdag  13 feb  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 
woensdag  27 feb  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 

 

                      Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

 
woensdagen  6-13-20 en 27 feb              wandelen - start om 18u30 aan de kerk 
zaterdag  16 feb  19u00 Valentijnsavond 

 

  Parochie St.- Jozef 

 

zaterdag    23 feb  17u30         instapviering eerste communicantjes 

 en vormelingen  zie pag 3 

 

 

 

Als ieder mens een ander mens gelukkig zou maken, 

was de hele wereld in een mum van tijd gelukkig. 

 
                                                                                                      Wim Kan 
 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                    Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


