
jaargang 19 nr. 185                                   mei 2013 

  verantw. uitgever : Paul Bossuyt, Kuipersstraat 4, Waregem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Jezus houdt van alle kinderen ! 

 

Eerstecommunicantjes bereiden zich voor … feest op donderdag 9 mei. 

                                                      

 

 

 

Moederdag 12  mei ! 

 

  Een gelukkige moeder is voor haar kinderen meer waard 

  dan honderd boeken over opvoeding. 
                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                            Martin Luther 
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Jubileumconcert 40 jaar Gaverkoor 
 

Een twintigtal repetities zijn nodig geweest om uit 40 liederen een selectie 

te maken om een mooi gevarieerd programma te brengen voor onze bijna 

200 toehoorders.  Als dirigent kon ik rekenen op 38 enthousiaste koorleden 

die een grote inspanning deden om zowel profane als liturgische liederen in 

te studeren tijdens de repetities in de Händelklas van de academie. 

 

Om ons 40 jarig jubileum te kunnen vieren hadden we een grotere ruimte 

nodig dan het stedelijk ontmoetingscentrum De Roose omdat we daar na 

het concert een barbecue wilden organiseren.  Onze Pastoor Luc Goethals 

was bereid onze kerk te laten gebruiken voor dit cultureel evenement 

waarvoor we hem dank verschuldigd zijn. 

We zijn de leden en bestuursleden heel dankbaar voor het vele voorberei-

dende werk dat voorafgegaan is aan dit concert waarop mensen werden 

uitgenodigd om met ons samen te zingen. 

Onze repetities gaan door op vrijdagnamiddag van 14u tot 15u30 in de 

kunstacademie en iedereen die graag zingt en met vrienden wil samenwer-

ken is welkom, ongeacht de muzikale kennis.  De enige voorwaarde is de 

leeftijd van minstens 55 jaar te hebben bereikt.   
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Zingen verhoogt de weerstand en is goed tegen stress. Mensen zingen 

graag in de badkamer, in het voetbalstadion of op feestjes. Dat verhoogt 

de feestvreugde.  Door het zingen wordt je adem gestimuleerd en dus ook 

je bloedsomloop, en dat werkt reinigend en stressverlagend. Dingen doen 

die je leuk vindt zullen altijd helpen om gezond te blijven. 
Paul Kindt 

 

 

Molenpark gezinsfietstocht 

Uitnodiging  tot… de 25ste (!) Molenpark gezinsfietstocht 

 

Joseph heeft een vlakke tocht uitgestippeld langs landelijke 

wegen richting Gavers, ideaal voor zelfs niet getrainde fietsers om met het 

ganse gezin een gezonde zondagnamiddag te beleven. 

 

Verzamelen op zondag 26 mei 2013 vanaf 13u30 
 

aan café “ de Oude Molen”. 

Vertrek : om 14u15 stipt. 

 

Kostprijs : 2,5 € per persoon of 6 € per gezin vanaf 3 personen. 

Er is halfweg een  stop voorzien met gratis drankje en we staan weer onder 

de kundige begeleiding van de WTC Nieuwenhove Spurters zowel voor de 
wegbewijzering als voor de pechverhelping. 

Na de rit krijgt men nog een gratis verfrissing in ons wijkcafé. 

      Het Molenparkbestuur 

 

Feesten Wijk De Korenbloem 
 

Beste bewoners van De Korenbloem, 
 

Om organisatorische en praktische redenen kiest het 

wijkbestuur dit jaar een andere formule. 
 

Het 16e burenfeest zal doorgaan op zaterdag 30 november 2013 

Locatie : Sportkafee Jeugdcentrum Waregem. 

Hou alvast deze datum vrij. 

Meer nieuws volgt ! 
Het bestuur 



 4 

 

De Waregemse Gordel is op zondag 14 juli aan zijn 12de editie toe.   

 

Hoewel het concept gedurende al die jaren wei-

nig is gewijzigd, is het telkens een ganse puzzel 

die moet samengesteld worden en die een 

mooie prent vormt op de 2de zondag van juli. 

 

Naast de 56 eigen vrijwilligers en een 6-tal vrij-

willigers van het goede doel moeten er heel wat 

mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten 

gesloten worden met verscheidene personen of instanties. Gezien het voor 

veel deelnemers en zelfs medewerkers moeilijk in te schatten is welke or-

ganisatie dit jaarlijks vergt kan je in ‘t Biesteneirke een overzicht lezen.   

 

Allereerst moet vzw Waregemse Gordel (WG) de goedkeuring van stad Wa-

regem krijgen om het fiets- en wandelevenement in te richten.  Meestal 

ontvangen we die goedkeuring in het begin van ieder jaar, dus ruim 6 

maanden op voorhand.  Ook de verkeers-, info- en milieudienst worden 

hiervan op de hoogte gebracht.   

Ook vzw Sportbeheer wordt gecontacteerd voor de sportverzekering voor 

de deelnemers die verkregen wordt van Bloso. 

 

Naast het eigen stadsbestuur worden alle schepencolleges van de gemeen-

ten waar de tochten passeren aangeschreven.  Dit jaar zijn er 10 gemeen-

ten die een e-mail ontvangen hebben, iedere gemeente heeft intussen po-

sitief geantwoord.  

 

Voor de technische hulpverlening kan de WG voor 

de 10de keer op rij rekenen op de welgekomen 

hulp van de gedreven medewerkers van de sociale 

werkplaats Veloods.  Wie minder geluk heeft en 

kennis maakt met het asfalt wordt dit jaar ver-

zorgd door de heren en dames van het Vlaamse 
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Kruis.  Gevaarlijke oversteken worden steevast beveiligd door een seinge-

ver die op de drukste uren van de dag tot ieders tevredenheid zijn werk 

verricht.  

 

Nieuw dit jaar is de samenwerking met de wandelsportfederatie Aktivia.  

Concreet betekent dit dat Aktivia-wandelaars 0,50 euro korting krijgen op 

de normale deelnameprijs, uiteraard op vertoon van hun lidkaart.  Ook een 

stempel voor het wandelboekje kan verkregen 

worden.   

Wandelclub De Mirakelstappers uit Nieuwenhove 

neemt het beheer van de wandelstopplaats op 

de school van de Jager op zich. 

De routes uittekenen is één zaak, een geschikte 

stopplaats vinden een andere.  Ieder jaar wijzi-

gen de routes (wat zeer geapprecieerd wordt 

door de deelnemers), maar dat betekent ook 

dat jaarlijks moet afgesproken worden met de directeurs van de scholen 

waar halt wordt gehouden.  In totaal zijn er 5 stopplaatsen.   

Gelukkig kan de vzw rekenen op trouwe voorverkooppunten.   

Op 8 plaatsen in Waregem (mooi verdeeld 

over alle deelgemeenten) kun je je Gordel-

kaart in voorverkoop kopen aan slechts  

3 euro.   

De dichtste voorverkooppunten rond de 

Biest zijn:  

optiek Jan Vererfven in de Stormestraat  

en dagbladhandel 't Ninovietje  

in de Nieuwenhovestraat. 

 

Om alle materialen vlot te vervoeren en de dranken koel te houden worden 

jaarlijks maar liefst 5 koelwagens en een bestelwagen gehuurd.  Een seri-

euze kost, maar een grote luxe voor de medewerkers.  En een drankje bij 

25 graden drink je als deelnemer graag fris. 

In het volgende Biesteneirke lees je meer over de Waregemse Gordel. 

Rik Verhaeghe 
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Lidy’s tip 

 

Paardenbloemgelei 
 
4 handen vol mooi opengebloeide paardenbloemen,  
1 liter water,  
sap van 1 citroen,  
geleisuiker. 
 
Breng de paardenbloemen samen met het citroensap aan de kook. Laat het 
geheel een nachtje rusten om vervolgens alles door een neteldoek te gieten. 
Nadat alles goed uitgelekt is brengen we het sap samen met de geleisuiker 
ongeveer 5’ aan de kook. (1 liter sap = 1 kg geleisuiker).  
 
Vul de bokaaltjes met ijzeren dekseltje boordevol en laat omgekeerd afkoelen. 
Lekker op de boterham, in cake of in vinaigrette. 
 

         Lidy 
 

Welkom op de website van 
 

 

 

 

 
 

We kunnen niet achterblijven.  Vanaf heden vind je je vertrouwd wijkblad 

ook op het internet.   

 

Met je PC, laptop, computer, tablet, I-pad of je ‘kweetniewat’ surf je naar 

www.biesteneirke.be.  Je vindt er alles over de werking van ‘t Biesteneirke 

en je kan er de vorige nummers nog eens nalezen. 

We danken Stefaan Huits die dit voor ons gerealiseerd heeft. Proficiat ! 

 

 

http://www.biesteneirke.be/


 7 

Verrassingsreis KWB 
 
          KWB de Biest nodigt uit: 
 

       Zaterdag 25 mei 2013 
 
Een dag vol verrassingen … wat we wel weten: 
 
 Start om 8u met ontbijt in De Roose.  

 Bezoek aan Bambi + degustatie van … 

 ’s middags een volkse bedoening met … 

 als dessert – koffie of andere klets. 

 Bezoek uitgieterij met degustatie. 

 Afsluiter met aperitief en avondmaal met drank. 
 
     ALL-IN met gewone consumpties: leden €45 – kinderen €32 

     niet-leden €55 – kinderen €40  

         inschrijven via overschrijving vóór 18 mei op rekening 

979-3369667-86 van KWB St-Jozef de Biest met mededeling voornaam en 

familienaam + aantal deelnemers. 
 

Meer info: debiestkwb@skynet.be  of tel 056610834 

 

Burendag 
 

Niet vergeten ! 

 

Op vrijdag 31 mei is het burendag. 

 

Doen jullie ook mee ? 

 

 

 

mailto:debiestkwb@skynet.be
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Op weg naar Torrevieja 
 

Vorig jaar hebben we in ons Biesteneirke een oproep gedaan tot de lezers om 
ook eens een artikel te schrijven.  We hebben één reactie ontvangen, maar wat 
voor één !  Een pittig geschreven reisverhaal van Dirk Depuydt.  Te uitgebreid 
echter, we zouden er meerdere Biesteneirkes volledig mee kunnen vullen.  

Daarom zullen we er slechts enkele passages uit publiceren. Wie geïnteresseerd 
is in het volledige reisverhaal : meld het ons, we zullen je de integrale tekst, in-
clusief foto’s, doormailen. 

 

Gewoonlijk gaan wij zowel in het voorjaar als in het najaar voor enkele we-

ken naar Torrevieja. Met het 

vliegtuig (vanuit Oostende, 

Brussel of Charleroi) ben je er 

in een goeie 2 uur. Zowel Jet-

air, Thomas Cook of Ryanair 

vliegen met rechtstreekse 

vluchten naar de (totaal) ver-

nieuwde luchthaven van Ali-

cante. De afstand over de 

weg bedraagt, naargelang je 

via Lyon of via Pa-

rijs/Clermont-Ferrand rijdt 

tussen de 1860 en 1930 km. 

Die afstand doen we met de 

auto in een dag of drie omdat 

we meestal halt houden in 

een of ander Frans en/of 

Noord-Spaans stadje. 

 

Dus half september was het weer zover en vertrokken we richting zuiden. 

Alle mogelijkheden opgezocht op internet om toch maar Parijs te vermij-

den. Zeker als je niet op zaterdag- of zondagmorgen vroeg door Parijs rijdt 

mag je je altijd verwachten aan serieuze ‘bouchons’, zoals radio Traffic 

(107,7 FM) je weet te vertellen.  

 

Gezien we voor een paar dagen een hotel hadden geboekt in Issoire, een 

vredig stadje vlak langs de autoweg van Clermont-Ferrand naar Millau, 

zouden we deze keer eens alternatief rijden. Dat wil zeggen de autoweg via 

Lille, Reims, Troyes en dan de ‘nationale’ naar Auxerre en zo verder naar 

Moulins en Vichy om in de omgeving van Clermont-Ferrand weer op de au-

toweg uit te komen. Issoire ligt in de Auvergne-streek met zijn uitstekende 
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kazen : Cantal, Saint-Nectaire, Fourme d’Ambert, Bleu d’Auvergne, en di-

verse, ook hier bekende, waterbronnen, sommige met thermale baden.  

 

Een nieuwe wegenkaart (uitgave 2012) gekocht (deze keer ‘indéchirable’, 

zal dus niet te rap verslijten in het Vlaams) en de GPS ingesteld en vooruit. 

Tamelijk vlot door Lille gereden (het kan daar wel ook anders zijn) en met 

de septemberzon op de voorruit naar Reims. We hadden geen nieuwe kaar-

ten opgeladen in de GPS en door het feit dat sindsdien een nieuwe ringweg 

rond Reims open is voor het verkeer wist het arme wicht niet meer waar ze 

het had. De keren dat we gehoord hebben : ‘herberekening’, ‘indien moge-

lijk keer om alstublieft’ waren van die aard dat we ze toch een tijdje het 

zwijgen hebben opgelegd.  

 

Enfin (we zijn in Frankrijk, hé), tijd voor een koffietje. Voor de eerste dag 

hebben we onze boterhammen mee (het zijn de laatste keren dat we bbb - 

Bellegems bruin brood - kunnen eten) en we stoppen niet om een warme 

maaltijd onderweg te gebruiken. Kwestie ook dat ik graag de  wagen in het 

oog kan houden want misschien kennen sommigen ook de verhalen van 

onderweg …..  

 

Dus even halt houden aan een dorpscafeetje met terras. We zitten daar 

een minuutje of tien en niemand komt buiten, blijkt dat niet alleen de deur 

maar ook het ganse ‘etablissement’ gesloten is. Terwijl ik terug de parking 

op wandel vraagt mijn vrouw aan een ‘monsieur’ met hondje of hij niet 

weet waar we een koffie kunnen drinken.  ‘Monsieur’ legt uit dat er enkele 

honderden meter verder wel iets open is, tot hij onze wagen en de num-

merplaat ziet. “Alors, vous n’êtes pas des Hollandais mais des Belges. Al-

lez, je vous offre un café”. Blijkt het de patron van die zaak te zijn die zijn 

hond aan het uitlaten was, maar niet van plan was om open te doen, indien 

we Nederlanders waren geweest !? De koffies waren excellent. Die patron 

was een (jaren terug) geëmigreerde Spanjaard uit de streek van Valencia 

die zijn werk en zijn geluk blijkbaar hier had gevonden. 

 

Terug de weg op voor de laatste kilometers voor vandaag. Gezien het een 

gewone weekdag is, is er nogal veel zwaar vrachtverkeer onderweg. Maar 

we zijn niet gehaast. 

 

Issoire : hotel Le Parriou met restaurant Le Jardin, ge-

vonden en geboekt via het plaatselijk reisagentschap 

(merçi Guilio !).  Het beantwoordt meer dan ten volle aan 

onze verwachtingen : grote ruime moderne kamers, rui-

me afgesloten privé parking recht tegenover de kamer, 

zeer goeie keuken, vlotte bediening en dienstverlening, 
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apart uitgebreid ontbijtbuffet, grote tuin met zwembad. Heel aangenaam 

om zo een verblijf (toch voor een dag of drie) te treffen, zeker als je al de 

ganse dag in de wagen hebt gezeten en je per slot van rekening al een 

tijdje voorbij de 3 x 7-klasse bent.  

 

Even te voet naar het centrum (ong. 300 m. van het hotel). Zoals iedere 

Vlaming en met dit warme weer ‘wree goeste’ naar een frisse pint. Ons 

‘geplaçeerd’ op het terras van het eerste beste café, de patron komt vra-

gen wat we drinken, een goeie pint vaneigens !  

“Heineken of Amstel !?”  

“Monsieur, vous n’avez pas des bières belges svp ?” is ons schuchtere ant-

woord uit een stilaan droger wordende keel. “Ah non, mais ici en face, là, 

vous pouvez boire des bieres belges.”  

Omdat hij ons zo goed op weg geholpen heeft (voor straks) durven we het 

niet nalaten ons sigaarke op te roken met een ‘Amstelbierke’. 

Aan de overkant hebben ze inderdaad ‘Grimbergen’. Blijk-

baar moet je er al een stuk of drie, vier gedronken hebben 

eer je ‘Grimbergen’ op zijn ‘issoirees’ kunt uitspreken, 

maar het lukt ons toch zo een bokaal of twee te krijgen.  

’s Anderdaags, na het uitgebreide ontbijtbuffet, terug naar 

het centrum. Inmiddels zijn de foorkramers bezig de kermis op te zetten, 

die dit weekend plaats heeft. Even binnenlopen in de plaatselijke super-

markt. We komen daar nooit buiten zonder het een of ander streekproduct. 

Deze keer de streekwijn, enkele kaasjes en ‘marrons cuisinés à la forestiè-
re’.  

De dienster waar we ’s middags de ‘plat du jour’ zijn gaan eten (in het 

grimbergenkafeeke vaneigens), was zo vriendelijk om de namen van typi-

sche kazen van de streek, die we na het hoofdgerecht geserveerd kregen, 

op te schrijven, met de mededeling dat er ’s anderdaags markt was en al 

die kazen daar te koop waren. Sommige kramen waren niet meer dan een 

plank op 2 schragen met uitsluitend 1 soort kaas, die ze dan ook zelf heb-

ben gemaakt en ze verkochten vlot!   

Ook op de markt stonden bijenhouders met diverse soorten honing, een 

twaalftal verschillende soorten heb ik daar geproefd. Hoe ze die bijen kun-

nen opleiden om alleen die bepaalde bloemen te bezoeken is me een raad-

sel. Toegegeven, er zijn bloemen die pas beginnen te bloeien als andere al 
zijn uitgebloeid, maar toch.  

Vervolg in latere Biesteneirkes 

D.C. Larana
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 Speelpleinwerking ’t Pleintje 2013 

 
De paasvakantie is weer voorbij gevlogen en ook dit jaar 

was het weer een succes voor onze speelpleinwerking.  

’t Pleintje gaat al vele jaren door op de Biest en elk jaar 

mogen wij veel oude leden opnieuw verwachten en nieu-

we leden van harte welkom heten.  

Ik zou graag in naam van de voltallige leiding eerst en vooral de ouders die 

hun kinderen aan ons toevertrouwen tijdens deze twee weken bedanken! 

Zonder hen zou onze speelpleinwerking niet veel zijn. Wij zouden ook graag 

de leden bedanken die elk jaar opnieuw met veel plezier en enthousiasme 

naar de speelpleinwerking komen en ook nieuwe vriendjes en vriendinnetjes 

meebrengen. Tenslotte willen we ook het bestuur van het SOB bedanken. 

Met jullie hulp en steun kunnen we er elk jaar weer iets tofs van maken. 
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     activiteitennamiddag vormelingen                   20 april 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteitenkalender  
 

  OC ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke              mei       Elie De Clercq                    0474926568 
  juni       Sabine Odent               0474926568 
 
 
  

 
 

 donderdag   23 mei  19u30 redactievergadering 
 donderdag   30 mei  19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten juninummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 21 mei 

 

     Info    0496 23 94 68 
 

dinsdag    7 mei  14u00 hobby in ‘De Roose’ 
maandag    13 mei  14u00 kaarting  in ‘De Roose’   
donderdag  16 mei  bedevaart 
dinsdag  28 mei  14u00 kaarting  in ‘OCN’ 

  
 
 
 
 
   woensdag    8 mei  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 

woensdag  22 mei  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 
 

                      Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 
 

woensdagen    1 - 8 -15 - 22 en 29 mei   wandelen - start om 18u30 aan de kerk 
zaterdag     25 mei      verrassingsreis - zie pag. 7 

 

 Molenpark 
zondag       26 mei   13u30  gezinsfietstocht – zie pag. 3 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                    Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


