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Op stap naar het secundair     VBS Biest 
 

Het 6de leerjaar is voor onze leerlingen niet alleen afscheid ne-

men van de lagereschooltijd. Het is ook het moment om een 

keuze te maken n.a.v. hun belangrijke ‘stap naar het secundair’. 

Op onze school VBS Biest doen we dan ook onze uiterste best 

om de leerlingen en hun ouders hierbij optimaal te informeren 

en te begeleiden. Gedurende verschillende lesmomenten ver-

werven de leerlingen inzicht in het studiekeuzeproces en leren 

ze over hun studiekeuze na te denken. Onder de deskundige 

begeleiding van medewerkers van het CLB leren ze ook het se-

cundair beter kennen: het eerste leerjaar, tweede leerjaar, 

tweede en derde graad. Tijdens verschillende activiteiten maken 

ze kennis met de beroepenwereld. Hiervoor organiseerden we 

bv. in de klas een ‘beroependag’ en namen we deel aan de ‘On-

derwijsvakmansroute’.  

Ook het kiezen van de ‘juiste school’ is erg belangrijk. Sommige 

kinderen zijn beter af in een creatieve school, anderen hebben misschien 

wel nood aan meer discipline, nog anderen willen graag naar een school 

dicht bij huis. Of misschien zoeken ze wel een gezellige, warme, dynami-

sche school. Of een school die praktisch is voor het hele gezin. Of gaan ze 

op zoek naar een strenge school waar vooral de leerstof centraal staat? Of 

naar een school die rekening houdt met de sterke en zwakke punten van 

elk kind, met enthousiaste leraren, met aandacht voor sport en spel, met 

een goede sfeer, waar men respectvol is voor elkaar, waar iedereen mag 

mee denken en beslissen, met een goede reputatie, duidelijke regels, goe-

de voorbereiding voor later, zelfstandig leren werken, gemakkelijk en veilig 

te bereiken, studie voor en na de school, extra begeleiding voor leerpro-

blemen, leuk ingericht, warme maaltijd,…. Kortom, iedereen moet 

voor zichzelf uitmaken welke school het best bij de eigen verlan-

gens  aansluit. De keuze moet er vooral voor zorgen dat het wel-

bevinden en de betrokkenheid van de leerling optimaal zijn, dat 

zij/hij er ‘zich goed voelt’. M.a.w. een school die op het lijf ge-

schreven is. Niet zo eenvoudig. Ook hier proberen we de leerlin-

gen te helpen. We bezoeken jaarlijks een 4-tal scholen in de 

buurt: H.H.-College, O. L. V.-Hemelvaartinstituut en VTI uit Wa-

regem en het St.-Vincentiusinstituut te Anzegem. De leerlingen 

maken tijdens deze bezoekmomenten kennis met het secundair 

onderwijs, de eigenheid van de school en nemen er deel aan een 

aantal activiteiten die aansluiten bij het eerste leerjaar secundair. 

Telkens een boeiende uitstap die heel wat oogjes doet opengaan. 

 

meester Peter – 6de leerjaar – VBS Biest 
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Biestenaars                            in de kijker 
 

 

Open VLD bekroont elk jaar een vrijwilliger met een Blauwe Pluim.  

Dit jaar kreeg John Vervaecke deze pluim en hij gaf ze door aan zijn 

vriend/collega brandweerman Benito Mahieu. 

 

 

John Vervaecke uit de Mottestraat is reeds meer 

dan 25 jaar brandweerman en tevens ambulan-

cier.   

Daarnaast is hij nog actief als vrijwilliger op de 

Biest, vooral op de St-Jozefsparochie  

en … bij ’t Biesteneirke. 

 

 

Benito Mahieu uit de Kuipersstraat was al meer 

dan 10 jaar brandweerman toen hij vorig jaar  

levensgevaarlijk gewond werd bij een interventie.  

Bij het blussen van een brand vielen bakstenen op 

de rug van Benito, waardoor hij verlamd geraakte. 
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31 mei Dag van de buren 
 

Kom met je stoel op straat tijdens de ‘dag van de buren’  

dit jaar op vrijdag 31 mei 2013. 
 
Wie zijn mijn buren ? 

Sms'en, mailen en chatten is voor velen een 

alledaagse bezigheid. In een handomdraai 

mailen we naar de andere kant van de we-

reld of sturen we berichtjes naar een verre 

vriend.  

In deze vluchtige wereld vergeten we echter 

al te vaak onze buren. We kennen elkaar nog 

nauwelijks. Het concept is eenvoudig:  

elk jaar op de laatste vrijdag van mei komen 

de mensen in diverse landen op straat om 

hun buren te ontmoeten. Niet tijdens een groot feest of groots opgezet 

evenement maar gewoon in de straat. En daar willen we graag aan mee-

doen. Of tenminste, we zouden graag hebben dat ook jouw straat deel-

neemt. 
  
Hoe ga je tewerk ? 
Spreek met je buur of buren af om deel te nemen met je straat. Meld dit in 

het stadhuis en wij bezorgen je gratis promotiemateriaal. Je kan bij ons 

affiches en uitnodigingen krijgen om de buren op de hoogte te brengen. 

Uur en plaats van ontmoeting kan je invullen op de uitnodiging. Afspreken 

kan je overal, zolang het maar ergens in de straat is: dit kan in een gara-

ge, een voortuin, een achtertuin, in een tent of onder een boom, op het 

voetpad,...  

De dag zelf, vrijdag 31 mei, zorg je ervoor dat iedereen zijn of haar eigen 

stoel meebrengt. Zorg er ook voor dat iedereen iets kleins meebrengt om 

te eten of te drinken.  

Groot voordeel is dat je vooraf niets moet klaarzetten en bovendien is alles 

ook opgeruimd als iedereen weer vertrekt.  
 
Meer info 
Infodienst Waregem  tel. 056 62 12 52 of via feestelijkheden@waregem.be  
 
 

Biestenaars die de burendag samen vieren kunnen ons een foto + eventu-

eel een kort verslagje bezorgen.  Dit wordt dan in het volgende nummer 

gepubliceerd en zo stimuleer je ook andere Biestenaars om jullie voorbeeld 

te volgen. 

Te bezorgen : Kuipersstraat 4 of via mail naar Biesteneirke@boss.be 

mailto:feestelijkheden@waregem.be
mailto:Biesteneirke@boss.be
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OKRA Biestkaarters 

 
Twee keer per maand, telkens op een woensdagnamiddag, komen zowat 

56 à 68 manillen-kaarters bijeen en vormen 14 tot 17 tafels.  Tussen 14 u 

en 17 u werken ze hun boompjes af.  Inhaalbeurten zijn eveneens mogelijk 

zodat iedereen de kans krijgt om, in functie van het eindklassement, een-

zelfde aantal spelbeurten te verzamelen. 

De plaats is ideaal bereikbaar, nl. het ontmoetingscentrum O.C. De Roose 

dat met de steun van de stad Waregem alle nodige faciliteiten biedt, inclu-

sief een ruime parking in de directe omgeving, nl. aan de kerk van de 

Biest.  

Tijdens de kaartingen kan men uit een mooie keuze van dranken zijn dorst 

lessen; koffie en thee ontbreken zeker niet.  Een 14-tal vrijwillige mede-

werkers zorgen voor een gepaste omkadering en een aangename bedie-

ning. 

 

Waarom deze mooie en sociale tijdsinvulling niet eens proberen ?  

Individuele kaarters worden zo snel mogelijk aan een tafel geïntroduceerd 

en als je met vier personen samen afkomt, dan kan je je een eigen tafel 

vormen. 
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De sfeer is relax en ongedwongen : plezier hebben aan het kaarten staat 

bovenaan de lijst en het klassement zorgt voor een positieve inzet en een 

dosis gezonde spanning.  

 

Hoe verloopt de inschrijving voor deze kaartingen ? 

Iedereen is welkom; hoofdzakelijk omwille van een verzekering is het lid-

maatschap bij Okra een vereiste : voor 20 euro per jaar krijg je dan ook 

meteen een waaier van activiteiten aangeboden, waaronder diverse spor-

ten, reizen, culturele evenementen etc…. 

Wat de kaartingen zelf betreft betaal je 5 euro voor 4 drankbonnetjes en 

daarmee kan je ook een keuze maken uit het aanbod koekjes en chocola-

des; daarnaast is er 0,50 euro inleggeld per 3 bomen.  Dit geld wordt inte-

graal aangewend om de werking van deze deelvereniging gaande te hou-

den én om je speciaal te verwennen rond Valentijnsdag, Pasen, Sinterklaas 

en Nieuwjaar.  Het werkingsjaar wordt afgesloten met een kampioenenvie-

ring en een verzorgd meergangen etentje voor jou en je partner : de kaar-

ters betalen daarvoor slechts 4 euro; de niet-kaarters ca. 17 euro, dranken 

inbegrepen ! 

 

Per maand geniet je van 6 uur plezier en van een zinvolle tijdsbe-

steding tijdens dewelke je een pak medekaarters leert kennen ! 

We zien graag de nieuwkomers tegemoet en je wordt snel opgenomen in 

de groep. 

De moeite waard om het te doen ! 

 

Contact kan je nemen met Luc Verleyen (056.603937) of Jan Toye 

(056.604861).  Graag zijn we bereid tot een gesprekje vooraf ! 

 
Luc en Jan 
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  Biesttrappers klaar voor nieuw seizoen 

Met de zegen van pastoor Luc trokken een 25-tal sportievelingen de weg op … 

 

 

Lidy’s tip 
 

Brandnetelsoep 
 
2 grote uien, 1 grote aardappel, 1x wit van prei, 1l water,  
2 handen vol jonge brandnetels, peper, zout, 1 bouillonblokje. 
 
Stoof de fijngesneden groenten in wat boter, voeg het water en 
het bouillonblokje erbij en laat het geheel 20 minuten koken. 
Voeg de brandnetels toe en laat het geheel nog 2 minuten 
verder koken. Mix de soep, breng op smaak met peper en zout.  
Serveertip : voeg wat gebakken broodkorstjes toe.  
Brandnetels hebben een zuiverende werking voor lever, nieren en gal.  
Pluk je brandnetels op een veilige plek !!!     
 

         Lidy
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Voor wie zich niet wil vervelen in de paasvakantie... 

SSPPEEEELLPPLLEEIINNWWEERRKKIINNGG    

’’TT  PPLLEEIINNTTJJEE  
Iedereen van het 1e kleuter tot en met het 3e 

middelbaar is welkom bij ons tijdens de paasvakantie  

van maandag 1 april tot en met vrijdag 12 april! 

ENKEL OP WEEKDAGEN! 

De groepen zijn ingedeeld per leeftijdscategorie met  

minimum 2 monitoren per groep. 

Onder de 12 jaar: €1.5/dag  fiscaal aftrekbaar 

en een vergoeding van het ziekenfonds (zelf formulieren aanvragen). 

De eerste week zijn er 2 tarieven:  

- Een hele dag van 7u tot 17u = €8 

 ontbijt en opvang van 7u – 9u inbegrepen; 

 van 9u – 12u zijn er activiteiten voorzien. 

Tussen 12u en 13 uur genieten we van de meegebrachte boterhammetjes.  

Om 13u starten we opnieuw met een opvang voor de namiddagwerking.  

Om 14u gaan de activiteiten terug van start tot 17u ;  

daarna opvang tot 18u. 

- Een halve dag van 14u tot 17u = €5 

!! LET OP !!: de tweede week zijn het enkel halve dagen !! 

Speciale activiteiten per week: 

De eerste week: 

- op woensdagnamiddag gaan we zwemmen ! vanaf 1e leerjaar ! 

voor de jongsten worden er op het pleintje zelf activiteiten voorzien !  

De tweede week: 

op woensdag gaan we met z’n allen naar een pretpark! Hiervoor zijn de 

plaatsen beperkt.  Wie mee wil zal zich zo vlug mogelijk moeten inschrijven 

en betalen! De eerste die betalen mogen mee!  Prijs: € 20 ??? 

 

Kom jullie inschrijven op de infodag op: 

 zaterdag  30 maart 2013 van 9u00 – 16u00 
 

in ‘De Roose’ op de Biest, Smedenstraat 4, 8790 Waregem. 

Info: 
Timothy Pruvoost     0471/58.43.21   e-mail: pruvoost.t@hotmail.com 

Charlotte Van Neygen    0475/57.93.55    e-mail: charvanneygen@gmail.com 

mailto:pruvoost.t@hotmail.com
mailto:charvanneygen@gmail.com
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Francky DURY : ”Bij Europees voetbal hebben we een  

uniek seizoen gespeeld.” 
 

Een verademing is het om Zulte Waregemtrainer Francky Dury te intervie-

wen. De 55 jarige Hulstenaar - die dis-

cipline hoog in het vaandel draagt - is 

een vakman die voetbal ademt en zijn 

team dit seizoen naar ongekende suc-

cessen leidde. Met Anderlecht, Stan-

dard, KRC Genk, Club Brugge en Loke-

ren vat Essevee tijdens het paasweek-

end de play-offs aan. Een ideaal ogen-

blik om onze coach voor de microfoon 

van ‘t Biesteneirke te halen. 
 

Francky, hoe fier ben je als coach 

op hetgeen jouw spelersgroep in de reguliere competitie presteer-

de ? 

Ik ben zeer fier. Ik heb het al een paar keer gezegd maar het is een spe-

lersgroep waar je als coach voor door het vuur gaat. Vanaf trainingsdag 

één heb ik geen enkel moment een verzwakking gezien van die groep. De 

jongeren beseffen dat Zulte Waregem een moment is in hun talentontwik-

keling. De ouderen hebben ervaring en gaan daar verstandig mee om. De 

start van de competitie met 10 op 12 gaf vertrouwen en we haalden 14 op 

30 tegen de toppers. Als we dat cijfer kunnen herhalen in de play-offs zul-

len we dicht bij een Europees ticket zitten. We haalden 29 punten in de 

eerste ronde en Anderlecht pakte de herfsttitel.  

Tijdens de stage in Marbella heb ik een powerpoint gemaakt over het eer-

ste deel en gesteld ‘we willen 58 punten op het einde van de rit’. Dat was 

een scherpe doelstelling maar we haalden zelfs 63 punten. We staan al 

maanden op de tweede plaats, vorig seizoen stonden we 14e.  
 

Komt de groep stérker uit de verliespartij tegen Club Brugge ? 

We staan als groep dicht bij de top. De analyse van de match tegen Club 

Brugge leerde ons dat wij hoog druk zetten maar Junior Malanda verloor de 

duels van Donk en Odjidja.  Maar zij kregen in de eerste helft ook geen 

kansen. In de tweede helft wél en dan heeft Brugge die ervaring om dat 20 

minuten aan te houden. Zij hadden die match bij ons ook als een topper 

voorbereid. Het laatste kwartier zijn wij teruggekomen, hebben gedurfd en 

kansen gekregen.  

De topploegen hebben altijd een sterke 12e man en op bepaalde momenten 

het geluk aan hun zijde. Maar wij gaan de uitdaging aan, hebben ambitie 
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en willen een Europees ticket afdwingen. 63 punten is een unicum naar 

Zulte Waregemnormen. 
 

Vond je het vervelend dat de pers de laatste weken – en dan zeker 

na de winst op Anderlecht – het woord titelkandidaat in de mond 

nam als het over Essevee ging ? 

Neen. Dat is part of the game. Indien we goed zouden starten in de play-

offs wordt het weer zo. Als je wint op Anderlecht na 16 matchen ongesla-

gen te zijn, beteken je sowieso een gevaar voor die ploeg ; alleen hebben 

wij het nooit zo gezien. De week nà Anderlecht verhoogde ook de persaan-

dacht. 
 

Hoe belangrijk vind je het als trainer dat Zulte Waregem quasi al-

tijd met zeven of acht Belgen aan de aftrap komt ? 

Het was de filosofie toen we in het nieuwe seizoen van start gingen : jonge 

spelers, een ploeg met een identiteit naar de supporters. Het was ook mooi 

dat ik vijf spelers onder de 21 jaar heb laten spelen als Hazard, Malanda, 

Godeau, Verboom en Naessens (Jens wordt op 1 april 22 jaar). Ik denk dat 

we heel tevreden moeten zijn. We hebben veel bereikt : we creëerden 

weer een identiteit, zijn winnaar geworden en hebben een geweldig resul-

taat bijeengespeeld. 
 

De jongeren hebben het voorlopig schitterend gedaan maar erva-

ringrijke spelers van het genre Colpaert, D’Haene, De fauw, Berrier, 

Bossut etc… zullen we hier altijd nodig hebben… 

Ik heb dat altijd gezegd tegen Patrick Decuyper. Ik blijf erbij dat je moet 

gaan voor jongeren die met winst kunnen doorverkocht worden. Die jonge-

ren krijgen nooit die aandacht als je 13e staat. Maar als je in de linkerko-

lom staat en af en toe een topclub kan kloppen komen ze in het uitstal-

raam. Die jongeren hebben gidsen nodig, sturing en de ervaring van de 

Leyes, Berriers, De fauws, D’Haenes en Skulason want het is belangrijk om 

dat evenwicht te houden. 
 

Ondanks het feit dat er weinig gestalte in ons team zit krijgen we 

op stilstaande fases weinig tegengoals (nà Anderlecht de 2de beste 

defensie) en scoren we zelf vaak uit zo’n standaardsituaties… 

Dat heeft te maken met een stuk voorbereiding in verband met  de tegen-

stander en hun zwaktes. Ook met vertrouwen. Met Berrier en Hazard heb-

ben we twee spelers met een geweldige trap, het vertrouwen is dan ook 

groter om in duel te gaan. Dat kan in de eerste bal zijn, in de tweede bal; 

zoals op Cercle. Wanneer scoor je op het einde van een match ? Als je ver-

trouwen hebt. Dan kan je je uiten op fysisch, mentaal en tactisch vermo-

gen. Leye scoort zo in het slot op Charleroi en dat zal je nooit doen als 13e 

in de stand. We stonden bij die fase ook met zeven, acht man in de box. 
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Nog een positief gegeven : Essevee is zowat de braafste leerling 

van de klas en pakt weinig kaarten … 

Wij zijn een ploeg die voetbal speelt. Het probleem in Charleroi was dat je 

door het zand geen voetbal kon spelen. Door ons voetbal staan we in de 

statistieken van de overtredingen op de laatste plaats. Toen ik hier toe-

kwam was het net omgekeerd. Als je moet fouten maken is het dat je niet 

goed staat. Ik heb daar altijd het accent op gelegd. 
 

Tegen Club Brugge speelde Jens Naessens een verdienstelijke 

match. Toch wil je hem – door zijn blessure – zo veel mogelijk spa-

ren voor de play-offs. Hoe is het met die blessure ? 

In de fase met Koulibaly thuis tegen KRC Genk heeft die knie van Jens een 

draai gekregen. Na KV Mechelen kreeg hij een infiltratie. Na Nieuwjaar 

kreeg hij weer last bij het spurten. Ik vond dat Jens tegen Lierse en Cercle 

wat minder was. Ik heb hem gezegd dat ik hem wat langs de kant zou 

houden maar dat hij voor zijn conditie moest blijven meetrainen. Op An-

derlecht was Leye dan geschorst en heb ik hem gevraagd of hij kon spelen. 

Hij heeft zowel op Anderlecht als tegen Club Brugge twee goede matchen 

gespeeld; op Charleroi liet ik hem een helft invallen. De blessure kan wel 

niet erger worden. Ik hoop dat ze na het seizoen niet in die knie moeten 

gaan, ik denk persoonlijk van niet. 
 

Nu volgen de play-offs. Worden de ondertussen gekende tegen-

strevers nogmaals gescout ? 

We gaan een permanente scouting doen in verband met hun vorm van het 

moment. Anderlecht is hors categorie; dat is de beste ploeg met de beste 

spelers en uitstraling. Ik gun het hen ook. Eigenlijk zitten we dicht bij die 

topploegen. We zullen top moeten zijn en op 75% van onze teamkwalitei-

ten. Dan kunnen we heel veel ploegen kloppen. De prestaties op Club, An-

derlecht en Genk thuis moeten we herhalen om competitief te blijven en de 

ploeg weet dat wel. We hebben 45 punten nodig om Europees voetbal te 

halen. Maar het worden play-offs met alle topploegen. Vorig seizoen pakte 

KV Kortrijk 11 punten en KAA Gent 12 punten op 30; de niet-topploegen 

hebben nooit méér punten gepakt. 
 

Standard, KRC Genk en Club Brugge worden drie serieuze concur-

renten. Wie eindigt het dichtst volgens jou ? 

Dat kan je niet zeggen. Twee jaar geleden pakte Standard 26 op 30 en 

won het enkel de laatste match op Genk niet waardoor de Limburgers 

kampioen speelden. We zullen top moeten zijn. Misschien is het doel van 

die drie ploegen die tweede plaats en het bijhorende Champions Leaguetic-

ket. Ons doel moet de Europa League zijn. Als dat lukt heeft Essevee een 

uniek seizoen gespeeld ! 
 



 13 

Laatste vraag : Denk je al aan het feit dat bepaalde sterkhouders 

volgend seizoen geen deel meer zullen uitmaken van jouw kern ? 

Ik denk daar voorlopig niet aan want het is het verhaal 

van én .. én. Ik stel vast dat de top in België met buiten-

landse trainers niet zit te wachten op Francky Dury.  

Hazard is niet van ons. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld 

en ik zou hem willen houden. Ik wou ook dat hij niet 

meer als ‘de broer van’ werd bestempeld en daar is hij in 

geslaagd want hij verwierf naambekendheid. Malanda is 18 jaar en kan 

vertrekken maar ik ben daar nog niet zo zeker van. Nu zijn de onderhande-

lingen met Bossut eindelijk gestart en met Joe Delaplace wordt dat mis-

schien het moeilijkst omdat hij mogelijks naar de Franse competitie wil. 

Met Sammy Bossut als streekjongen wordt het misschien makkelijker.  

Ik zie Berrier, Leye en de routiniers blijven. Je hebt in België de top vier 

plus KAA Gent en dan komen mooie ploegen als Lokeren, KV Mechelen en 

wijzelf. Misschien kan een Europees ticket hun beslissing beïnvloeden. 
 

Koen Christiaens 
 

Uit de gemeenteraad van 5 maart : 
 

Naar aanleiding van de werken voor de verkeersvei-

ligheid in de Deerlijkseweg en de herinrichting van 

het kruispunt Deerlijkseweg-Vichtseweg heeft de gemeenteraad beslist 

om een snelheidsbeperking  (50 km/uur) in te voeren in de Deerlijkse-

weg en de Vichtseweg op 100 meter vóór het kruispunt.  
 

Wanneer vrachtwagens op de gelijkgrondse berm ter hoogte van het 

bedrijf Cras (Industrielaan) parkeren belemmeren zij het zicht op het 

aankomend verkeer voor de voertuigen die het bedrijf verlaten.  

Op voorstel van de verkeerscel heeft de gemeenteraad beslist om in de 

Industrielaan (tussen de 2 inritten van Cras) enkel personenwagens, 

auto’s voor dubbel gebruik en minibussen op de berm te laten parke-

ren.   
 

verzakte inspectieputten in de Industrielaan 

werd goedgekeurd. 
 

 Ter info : 

In wijk de Korenbloem werd (na overleg met de bewoners en wijkbe-

stuur) op de groenzone een pingpongtafel en een vogelnestschommel 

geplaatst.  Ook de zitbank werd vernieuwd. 
 

Op het speelpleintje naast O.C. De Roose werd op vraag van ouders van 

de spelende kinderen een (gewone) schommel geplaatst.   
Bart Kindt, schepen stad Waregem
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’t Is dan toch waar … 
 

Reeds maanden lopen er geruch-

ten dat onze kerk zou verkocht 

zijn aan … een funerarium.  

Bij navraag werden we steeds ge-

rustgesteld : ’t is roddel !  

Niets van waar ! 

Maar, waar rook is is vuur.   

Er waren vergaderingen in het 

zaaltje Kamiano op de wijk ‘de 

Jager’ over de toekomst van alle 

parochies van de federatie Ware-

gem.  Ook daar geen krasse uitspraken.   

 

Maar er waait een nieuwe wind in Rome en klokken brachten de verande-

ring naar hier mee.  Ja, we vernamen het uit goede bron, …  de kogel is 

door de kerk !  De toekomst van onze kerk is geregeld. 
 

De kerk van de Biest blijft kerk, maar wordt omgevormd tot een polyva-

lente zaal.  De missen zullen vooral opgedragen worden in de vleugel aan 

de doopkapel.  Met een systeem van geluidswerende verplaatsbare deuren 

zal de ruimte vergroot kunnen worden volgens noodzaak.   
 

De hoofdbeuk wordt zo ingericht dat ze voor verschillende doeleinden kan 

gebruikt worden.  Bv 

 als hightechzaal voor de school, waar de kinderen leren werken met 

de allerlaatste snufjes op het gebied van elektronica, cybernetica, 

informatica, robotica,… 

 als danszaal voor de damesclub ‘hop met de beentjes’ 

 voor de opvang van rondtrekkende zigeuners die een tijdelijk on-

derkomen zoeken (maximum 3 weken) 

 als filmzaal met uitsluitend leerrijke, educatieve of informatieve 

programma’s 

 als toneelzaal voor een nog niet bestaande toneelvereniging 

 als turn- en sportzaal voor de school 

 ook met de mogelijkheid voor videoconferentie met alle uiteinden 

van de wereld. 

 

In de overeenkomst werd ook opgenomen dat er geen eetfestijnen mogen 

gehouden worden in de zaal.  Enkel wordt er een uitzondering gemaakt 

voor de week na Waregem Koerse : die week mag er paardenvlees geser-

veerd  worden.  Het Federaal Agentschap Voedselveiligheid (FAVV) zal erop 
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toezien dat er zeker geen rundsvlees geserveerd wordt onder de naam van 

paardenvlees. 

 

Tot slot is er nog het probleem van de klokkentoren.  Er stellen zich tal van 

juridische vragen.  Hebben de peters en meters van de klokken recht op 

winstaandelen, die via al-of-niet-frauduleuze constructies, belastingsvrij 

kunnen doorgesluisd worden naar dubieuze bestemmingen ?  Of zou men 

de klokken liever smelten en naar ArcelorMittal sturen ?   

Het liefst zouden we hebben dat de klokken hier het uur blijven aangeven.  

In elk geval ziet de toekomst  van onze roddelende klokkentoren er niet 

rooskleurig uit.  

 

Aangezien deze wending erg belangrijk is voor de samenleving in onze wijk 

wordt een informatievergadering georganiseerd voor de inwoners.   

Deze gaat door op paasmaandag om 15u in OC De Roose.   

Iedere Biestenaar is welkom.  Stel zeker al de vragen die op je hart liggen 

en verdedig de belangen van onze Biest !  De inkom is vrij en er wordt een 

gratis drankje aangeboden. 
 

 

Harder than Hell Quiz 
 

Eddy Baetens uit de Koetsierstraat organiseert op zater-

dag 20 april een muziekquiz over het hardere genre : 

“Harder than Hell Quiz”.   

Deze gaat door in café ‘The Steeple’ in de Holstraat. 

Elke ploeg bestaat uit maximum 4 deelnemers. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 16 € per ploeg. 

De deuren gaan open om 19u30.  

De quiz begint om 20u30.   

Inschrijven via harderthanhellquiz@telenet.be 

 

Wist u …. 
 

dat het zomerfeest op het Molenpark dit jaar voor de tiende keer plaats 

heeft en dit op zaterdag 13 en zondag 14 juli 2013 ? 

Op zaterdag 13 juli zorgt, naast DJ Danny Van Vliet, onze gekende zanger 

en biestenaar Kurt Crabbé voor de nodige ambiance na de barbecue.    

 

Noteer alvast deze datum in je agenda.   Meer info in de volgende edities 

van ‘t Biesteneirke. 

mailto:harderthanhellquiz@telenet.be


 

Activiteitenkalender  
 
 

  OC ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke             april       Erik Vercruysse    0474926568 
 mei       Elie De Clercq                   0474926568 
 
 
  

 
 

 donderdag   18 april  19u30 redactievergadering 
 donderdag   25 april  19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten meinummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 15 april 

 

     Info    0496 23 94 68 
 

maandag    15 april  14u00 kaarting  in ‘De Roose’   
dinsdag  16 april  14u00 hobby in ‘De Roose’ 
dinsdag  23 april  14u00 kaarting  in ‘OCN’ 

  
 
 
 
 

woensdag  17 april  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 
woensdag  24 april  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 

 

                      Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

 
maandag         1 april      voorjaarswandeling 
woensdagen    3-10-17 en 24 april           wandelen - start om 18u30 aan de kerk 
         

 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                    Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


