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Eerstecommunicantjes netjes in de rij 

en de vormelingen nog even samen op de foto 
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Waar : op en rond De Biest,  rolstoel- en kinderwagenvrien-

delijke tocht, een afstand van 5 km met start  

aan het S.O. De Roose – Smedenstraat 1,  8790 Waregem. 
 
Wanneer : inschrijven kan per e-mail of telefonisch  vanaf 

3/06/13 tot 30/06/13. 

De wandelzoektocht kan gestart worden als u in het bezit 

bent van de nodige formulieren.  

                  Kostprijs : 3 euro per formulier. 

De formulieren moeten binnen zijn ten laatste tegen 18/08/13 op het in-

zameladres Bieststraat 32.       
 
Inschrijven per e-mail. 

Schrijf  3 euro per deelnemingsformulier  over op onderstaand  rekeningnr.  

Daarna stuur je een e-mail, vermeld de na(a)m(en) van de deelnemers  

( voornaam + familienaam). Na 8 dagen ontvang je per mail het aantal 

deelnemingsformulieren. 
 
Inschrijven per telefoon.  

Schrijf 3 euro per deelnemingsformulier over op onderstaand rekening-

nummer.   Bij een telefoontje naar het onderstaand telefoonnummer  ver-

meld je de na(a)m(en ) van de deelnemers ( voornaam + familienaam).  

Na 8 dagen mag je het aantal deelnemingsformulieren afhalen op het af-

haaladres. 
 
Praktische proeven:    

Ludieke volksspelen gaan door op zaterdag 28 september tussen 14 en 17u   

in en om het S.O. De Roose.  

Vanaf 19 u gezellig samenzijn met mededeling van de uitslag. 
 
Wat is er te verdienen: 

Gezelligheid, leute, familiale samenhorigheid, een geschenkje, sociale con-

tacten, pintje of een koffietje drinken, mensen ontmoeten. 
 
e-mailadressen: debiestkwb@skynet.be    alainww@telenet.be 
 
telefoonnr 0478244811 - afhaaladres: Tjollensstraat 32 Waregem (na 17u) 
 
rekeningnr KWB de Biest BE78 9793 3696 6786 
 
inzameladres: Bieststraat 32  8790 Waregem

mailto:kwbdebiest@skynet.be
mailto:alainww@telenet.be


 3 

 

10de Zomerfeest Molenpark 

 

Zaterdag 13 juli 

 
APERITIEF  vanaf  18u.   

REUZENBARBECUE  tussen 19u en 21u30. 

 
A volonté : brochetten, worsten, kipfilet, beenhesp, 

 groenten, sauzen, frieten. 

 

Prijs  : Volwassenen € 15 

            Kinderen tot 12 jaar € 10   

      

Alle wijkbewoners en sympathisanten kunnen kaarten bestellen  

bij het bestuur, bij Kurt Crabbé en in café de Biest. 

 

!!! Kaarten enkel in voorverkoop !!! 

 

Aansluitend op de barbecue en vóór DJ Danny Van Vliet: 

 

 

 
Vlaamse ambiance met biestenaar Kurt Crabbé 

 

 

Zondag 14 juli 

     
Vanaf 10 u voor alle Molenparkbewoners en sympathisanten: 

 

MOLENPARKAPERITIEF m.m.v. Brouwerij BRUGSE ZOT 
 

Organisatie vriendenkring Hoogmolen : 
 

ALLE INFO OP   WWW.MOLENPARKFEESTEN.BE 

 

 

Alle molenparkbewoners worden bezocht met kaarten voor de BBQ op 

woensdag 5 juni en donderdag 6 juni, telkens tussen 18 u en 20 u.   

Daarna zijn kaarten beschikbaar bij alle bestuursleden en in café De Biest. 

 

http://www.molenparkfeesten.be/
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WAREGEMSE GORDEL             ZONDAG 14 JULI 2013 
 

 

 

 

 

 
In het vorige nummer kon je lezen met welke personen en instanties de Ware-

gemse Gordel een overeenkomst moet bereiken.  

Vandaag krijg je het vervolg. 

Met de afvalintercommunale Imog verloopt de samenwerking perfect. De 

Waregemse Gordel (WG) maakt er een erezaak van om het afval én de 

impact op het milieu zo veel als mogelijk te beperken. Zo zijn er geschei-

den afvalbakken voor restafval en pmd, wordt de koffie niet in plastic be-

kertjes geschonken en geldt een flyeruitdeelverbod. Met de jaarlijkse actie 

Zwerfvuil in de vuilbak proberen we dit duidelijk te maken aan de deelne-

mers. 

Van afval gesproken: naast de logistieke steun van stad Waregem (nadar-

karren, parkeerverboden, enz), wordt enkele dagen vóór de hoogdag het 

parcours zwerfvuilvrij gemaakt door de groendienst. Chapeau ! 

Wie wandelt, brengt een bezoek aan de Hippodroom van Waregem.  Kom 

je er langs in de namiddag, dan kan je nog een van de vele drafrennen 

meepikken.  En misschien ook een gokje wagen…! 

En dan is er nog de randanimatie: wie zijn stalen ros nog niet heeft geper-

sonaliseerd met zijn rijksregisternummer, krijgt daar op 14 juli vanaf 9 uur 

de kans toe. Politiezone Mira zorgt voor een vlekkeloze én gratis service. 

Ook dit jaar kunnen de kinderen zich vanaf 11 uur uitleven op het Isabo-

springkasteel op de Markt. Het 11 juli Komitee Waregem komt terug 

Vlaamse hapjes bereiden vanaf 16 uur. En om 16.30 uur weerklinkt de 

sound van de Waregemse Band 89 over het Gordelterras. Ook voor de ge-

luidsinstallatie dient de vzw WG in te staan. Wie intussen honger heeft, kan 

terecht bij het ijsjes- of hamburgerkraam. 

VAB zal iedereen wel kennen van de witte bestelwagentjes met de gele 

streep die meestal een gestrande chauffeur terug op weg helpen.  Zij zijn 

heel recent gestart met pechverhelping… voor fietsers.  In de namiddag 

kan iedereen info hieromtrent verkrijgen van een aantal fietswachters die 

op de Markt uitleg komen geven.  Bovendien verloten ze een elektrische 

fiets van 1600 euro!  

Rond 17.30 en 18.30 uur worden prachtige prijzen verloot. Het geheel 

wordt aan elkaar gepraat door Joost Van de Kerkhove, de winnaars van de 

hoofdprijzen krijgen kussen van Stadsambassadrice Stefanie Demeyere. 
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Bewonderenswaardig hierbij is dat beiden dit compleet kosteloos doen ! 

Ook de kleine, maar noodzakelijke partners mogen niet vergeten worden: 

de leveranciers die tafels en stoelen voor de Markt en de stopplaatsen leve-

ren, de bakker die de broodjes belegt voor de vrijwillige medewerkers, de 

dame die koffie bezorgt, de computerzaak die laptops ter beschikking stelt 

om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, de Biestenaar die de website 

onderhoudt, de drankenhandelaar die zijn weekend opoffert om dranken te 

leveren én op te halen (op zondag), de jonge weerman die zijn voorspelling 

zal neerpennen op www.weerstationwaregem.be, enz. 

En tenslotte zijn er tientallen kleine en grote sponsors, die de fiets- en 

wandelhappening financieel en/of logistiek steunen. De Waregemse Gordel 

krijgt dit jaar de steun van Toerisme Leiestreek en dit samen met 10 ande-

re fietsevenementen in de regio. Wie aan minstens 3 fietsfeesten deel-

neemt en telkens een stempel weet te verzamelen, krijgt een fietsbel en 

maakt kans op 1 van de 4 fietsen die achteraf verloot worden. 

In totaal zijn meer dan 150 personen of instanties van ver of dichtbij be-

trokken bij de voorbereiding van de Waregemse Gordel. Een serieuze puz-

zel waarvan er ieder jaar zeer weinig, zoniet geen, stukjes ontbreken.  

En dat is maar goed ook.                                                   

In volgende Biesteneirke alle details.                                
Rik Verhaeghe            

Info: www.waregemsegordel.be      en op de plooifolder (begin juni) 
www.twitter.com/waregemsegordel  
www.facebook.be/waregemsegordel 

http://www.weerstationwaregem.be/
http://www.waregemsegordel.be/
http://www.twitter.com/waregemsegordel
http://www.facebook.be/waregemsegordel
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Lidy’s tip 
 

Aardbeienconfituur met banaan 

 

1 kg aardbeien, 2 rijpe bananen, 1 kg geleisuiker,  

sap van ½ citroen. 

 

Snij de gewassen en afgedroogde aardbeien in stukjes.  

Snij de banaan in schijfjes. Breng het geheel aan de kook 

met de suiker en het sap van de ½ citroen. Laat ongeveer 5 minuten al 

roerend koken. Vul de potjes en draai deze onmiddellijk om.  

Werk je met gewone suiker? Laat dan de aardbeien geheel en laat ze on-

geveer 20 minuten doorkoken. 
         Lidy 

 

 

 Een verrassende daguitstap met KWB 
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Drie sportieve Biestenaars, Joseph Himpe,  Kurt Van Autryve 

en Dieter Amez, nodigen alle Biestenaars uit op de 

           28 ste  FLANDERS FIELD classics 

         zaterdag 8 en zondag 9 juni  

 
Dit is een tocht met afstanden van 25 - 45 - 75 - 100 - 120 - 160 km.  

Zowel voor de wekelijks fietsende wielertoerist als voor de eerder liefheb-

bende gelegenheidsfietser. Op zaterdag ook weer lady fun cycling tour. 

 

Start aan voetbalplein Racing Waregem vanaf 7 uur. 

Meer info: www.nieuwenhovespurters.be 

 

Een verrassende 

Zondag 26 mei - Molenparkers gingen fietsen … 
 daguitstap met KWB 

 

Ondanks minder goede voorspellingen viel het weer nog best mee. 

Het werd een gezellige uitstap met ‘alles erop en eraan’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nieuwenhovespurters.be/
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De prehistorie 
 

Back in time ! 

Terug in de tijd ! We gaan nu eventjes 

47 jaar terug, naar het jaar 1966 ! 

Herinner je je nog ? 

 Eerste geslaagde "zachte" landing op de maan door het onbemande 

Russische ruimtevaartuig Luna IX.  

 Mao Zedong roept de jongeren van de Rode Garde op om de Com-

munistische Partij te zuiveren van 'bourgeois-elementen'. Dit is het 

startsein van de Culturele Revolutie. 

 De Belgische bisschoppen verwerpen de Vlaamse eisen in verband 

met de universiteit van Leuven.  Dit was het begin van enkele woe-

lige jaren onder het motto ‘Leuven Vlaams !’ en leidde in 1968 tot 

een splitsing van de universiteit. 

 In het seizoen 1965-1966 speelde KSV Waregem kampioen in twee-

de klasse en mocht het zo voor het eerst naar de hoogste klasse. 

 Op de Biest werd de parochie Sint-Jozef opgericht. 

 Julien Verhelst was burgemeester van Waregem. 

 Rudi Altig werd wereldkampioen wielrennen en Lucien Aimar won de 

ronde van Frankrijk. 
 De zomer van 1966 was de natste zomer sinds 1901. 

Maar wat je niet zal opgevallen zijn is dat een vliegtuig boven onze wijk 

vloog en dat men van daaruit een foto nam van onze Biest.  Je vindt deze 

foto op de volgende bladzijde.   

 

Waaaw ! Je herkent onze wijk niet meer.  Onze wijk is sindsdien enorm 

gegroeid.  Daarom hebben we een aantal punten aangeduid. 

 

We vonden nog geen spoor van : 

 De autosnelweg E17.  

De E3, zoals de snelweg destijds heette, was pas volledig open voor 

het verkeer vanaf 1972. 

 De Expressweg N382. 

Deze werd in verschillende fasen aangelegd.  Pas rond 1980 was hij 

voltooid. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtevaartuig
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luna_IX&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Garde_(China)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Culturele_Revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
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 Het kerkhof. 

De aanleg begon in 1969. 

 

Vele Biestenaars zullen hun huis of zelfs hun straat niet terugvinden.  Pas 

vanaf 1970 kende de Biest een zeer grote groei met de aanleg van enkele 

nieuwe wijken of straten : 

 

 De wijk ‘Molenpark’. 

Men begon in 1972  in de Hoogmolenstraat, daarna in de Stijn 

Streuvelsstraat en laatst in de Boterbloemstraat (in 1974). In de 

Vlasbloemstraat bouwde men in 1983. 

 De wijk ‘Kuipers-, Smeden-, Schapers- en Boeversstraat’. 

De straten werden aangelegd in 1970, de eerste bewoners kwamen 

in 1972. 

 De wijk ‘Korenbloem’. 

Aangelegd in de jaren 90 van vorige eeuw. 

 De wijk ‘Zavelberg’. 

Men begon in 1973 met de bouw van de eerste huizen.  In 1974 

kwamen de eerste bewoners. 

 De ‘Oudstrijdersstraat’ en de ‘Langebrugstraat’ kwamen er pas in het 

begin van de 21ste eeuw. 

 De Mottestraat liep in 1966 nog tot aan de Deerlijkse weg. De Indu-

strielaan kwam er pas in 1990.   

 

Op de foto merken we enkele hoeven op die verdwenen zijn omdat ze 

moesten wijken voor de aanleg van E17 of N382 : 

 de hoeve Messiaen 

 de hoeve Degroote 

 de hoeve Degezelle 

Ook de bloemenzaak Florex heeft plaats gemaakt voor de Langebrugstraat. 

 

Ten slotte ook nog :  

 Een straat veranderde zelfs van naam : de Stijn Streuvelsstraat 

heette vroeger “Geitenbaardstraat”, een veel originelere naam die 

verwijst naar de plant ‘Geitenbaard’ (Aruncus dioicus). 

 Waar nu een fietspad ligt, parallel met de Industrielaan, lag vroeger 

een spoorweg. Bij de aanleg was dit een spoor naar het station van 

Anzegem, later enkel tot aan het industrieterrein Vijverdam.  Tot 

1985 kwam er af en toe nog een trein voorbij.  Vanaf 2000 werd het 

een fietspad. 

 In de Hoogmolenstraat vind je nog de ‘Hoogmolen’, afgebroken in 

1971 en verplaatst naar Huise. 
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Nieuwsjes uit de gemeenteraad 

 

Vervanging verroeste OV-palen in de Vredestraat 

Er werd aan Eandis opdracht te gegeven om de verroeste OV-palen (open-

bare verlichting) te vervangen in de Vredestraat.  Deze opdracht werd eind 

april uitgevoerd.    

 

Herstelling betonvakken Bieststraat 

Op 7 mei heeft de gemeenteraad de herstellingswerken goedgekeurd aan 

de betonvakken in de buurt van de Gaverbeekbrug in de Bieststraat. 

Zodra de aannemer aangeduid is, zal de datum van de uitvoering bepaald 

worden. 

Na uitvoering van de werken (opbreken en vernieuwen betonvakken) moet 

het beton gedurende 28 dagen uitdrogen en harden.  Pas daarna kan de 

rijweg terug volledig gebruikt worden. 
 

Bart Kindt, schepen van openbare werken 

 

 

Mijn vadertje – hij was rechtvaardig. 

Hij had de goede liefde tot de still’ en ware dingen. 

                                                                                  Marnix Gijsen 

PROFICIAT AAN ALLE VADERS 

 

Langs de expressweg op De Biest moesten ‘de paardjes’ plaats maken  

voor de succesrijke ‘voetbalboeren’.  PROFICIAT ESSEVEE ! 
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En hoe presteerden de jonge voetballers van de Biest ? 

 

In 3e provinciale Oost-Vlaanderen kon E. Machelen (de ploeg van Klaas 

Vermeulen) op de voorlaatste speeldag al kampioen spelen als het zelf 

won in Bottelare en als hun rechtstreekse concurrent niet won in de derby 

in Kluisbergen. En zo geschiedde, dankzij een doelpunt van Klaas en het 

gelijkspel van Kluisbergen kon de kampioenstitel gevierd worden en was de 

promotie naar 2e een feit.  

 

Voor de Groene Duivels Ingooigem van speler-

hulptrainer Jo Mahieu en Maxime Korber was 

de competitie minder aangenaam. Na de eerder 

onverwachte titel vorig jaar was de promotie toch 

een vergiftigd geschenk, want na de laatste ver-

loren thuismatch tegen Deerlijk kon de degrada-

tie niet vermeden worden en moeten ze hun 

plaats in 3e terug innemen. 

 

In 4e provinciale mocht het Jong Vijve van Jarne Haerens, Brecht Lefe-

vere en Maarten Vermeulen op de laatste speeldag thuis aantreden te-

gen de rechtstreekse kandidaat-kampioen Dottenijs met de titel als inzet. 

Ze moesten winnen om te promoveren, maar na een 1-0 ruststand werd de 

voorsprong nog uit handen gegeven en was 1-3 het eindverdict.  Maar om-

dat de ploeg het 2e periodekampioenschap had gewonnen mochten zij nog 

aantreden in de eindronde tegen SV Kortrijk maar daar ging het ook mis. 

Na verlies in de 1e wedstrijd met 1-2 was de winst in de terugmatch met 0-

1 onvoldoende omdat de goals op verplaatsing dubbel tellen. 

 

Tenslotte beleefde de jonge bende van trainer Charly Bettens uit OG Sta-

segem in 4e provinciale een zorgeloos seizoen en eindigde op een verdien-

stelijke 12e plaats. 

 

    een voetballiefhebber 

 

 

 

31 mei - dag van de buren 
 

Vergeet niet ons een foto en/of verslag 
te bezorgen ! 
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De verbroedering tussen Waregem en Szekszárd dateert van 1993.  

Paul Kindt was hiervan een van de bezielers en onze wijk werkt al 

vele jaren actief mee. Geert Vermeulen uit de ‘Korenbloemwijk’, die 

onlangs Szekszárd bezocht, beschrijft voor ons deze regio. 
 

Waregemse zusterstad SZEKSZARD 
 

Szekszárd is één van de verschillende plaatsen in Hongarije waar je kan 

genieten van geschiedenis, cultuur, gastronomie en natuur. 

 

Szekszárd (in oude geschriften tot 1903 : Szegszárd of Szegzárd, soms 

Szexárd) is de hoofdplaats van de provincie Tolna. Als provinciehoofdplaats 

is Szekszárd de tweede kleinste van Hongarije. De stad ligt op het kruis-

punt van de Hongaarse vlakte en de heuvels op de westzijde van de Do-

nau.  

 

De stad is gebouwd op de oostelijke kant van zeven heuvels (net als de 

eeuwige stad Rome). Omdat het grondgebied deels vlakte en deels heuvels 

is met verschillende soorten grond laat het een variëteit in landbouw en 

wijnbouw toe. De heuvels worden gesplitst door valleien waar men op de 

hellingen de wijngaarden kan vinden. Via paadjes (dülö) en ravijnen (lösz-

szurdik)  kan men de meest verborgen plaatsen bereiken. 

 

Door archeologische vondsten weet men dat er al leven was in de prehisto-

rie. Later werd tijdens het oude Romeinse Rijk een militaire weg aangelegd 

die Mursa (het huidige Osijek (Kroatië)) met Aquincum (het huidige Boeda-

pest) verbond. Een militaire kampplaats werd opgericht waar de huidige 

stad zich nu bevindt. Szekszárds oude Romeinse naam Alisca wordt mo-

menteel nog gebruikt bij evenementen of door organisaties en bedrijven.  

 

De Hunnen kwamen nadien tot rond de jaren 900. Dan deden de Hongaren 

hun intrede door eerst de lage gebieden ten oosten van de Donau en ver-

volgens het gebied ten westen (“Pannonia”) te bezetten. Rond het jaar 

1000 werd het christelijke Koninkrijk Hongarije opgericht.  
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De naam Szekszárd werd het eerst vernoemd in 1015. Er bestaan 

verschillende theorieën over de oorsprong en de betekenis van de naam 

van de stad. Volgens één van deze theorieën verwijst de naam naar Koning 

Béla I (I. Béla király) die een bruine huid had (bruin is in Oud-Hongaars  

szög) en kaal was (in Oud Hongaars : szár). Een andere theorie zegt dat de 

naam verwijst naar een plaats in de hoek (“szeglet”) van heuvels en 

rivieren. Koning Béla I speelde een belangrijke rol in  Szekszárds 

geschiedenis . Hij stichtte er een benedictijnenklooster (bencés apátság) in 

1061. De ruïnes kan men nog vinden op de binnenkoer van het oude 

provinciehuis aan het plein dat naar hem genoemd wordt (Béla király tér of 

Béla tér). Men vindt er ook zijn standbeeld. Hij stierf in Devin (Slovakije) 

maar hij is begraven in het benedictijnenklooster in Szekszárd dat hij zelf 

gesticht heeft.  

Sedert de 13de eeuw was Szekszárd één van de belangrijkste plaatsen in 

Hongarije. Het werd een dichtbevolkte marktstad tegen het einde van de 

15de eeuw. De stad werd daarna vernietigd door de Turken onder leiding 

van Suleiman. In 1696 werden slechts 12 mannen (als gezinshoofd) en 11 

jongens geteld. De heroprichting van de stad en de vestiging van de Duit-

sers waren de verdienste van abt (apát) Mérey Mihály. Dankzij hem werd 

ook opnieuw gestart met de wijnbouw (wat ook al door de Romeinen 

gedaan werd). Szekszárd ontwikkelde zich goed en werd de hoofdplaats 

van de provincie Tolna in 1779.  

 

Gedurende de eerst helft 

van de 19de eeuw breidde 

het oude stadscentrum 

zich uit rond het huidige 

Koning Bela I plein (Béla 

király tér). Het plein wordt 

bewaakt door de kerk van 

de beneden stad, gebouwd 

in 1805 in de stijl van 

Louis XVI van Frankrijk. 

Ze is bekend omdat ze de 

grootste een-beukige kerk 

is van Midden-Europa. Het 

klokkenspel kan driemaal per dag gehoord worden. Aan de andere kant 

staat het standbeeld van de Heilige Drievuldigheid ter herinnering aan de 

pestepidemie. Het plein wordt afgesloten door het stadhuis op de westzijde 

en het oude provinciehuis aan de oostzijde.    
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Op de hoek van het Garay 

plein (Garay tér) stond een 

klein huis waar de bekende 

dichter en schrijver van de 

Hongaarse hervormingsperio-

de Garay János  geboren is. 

Hij schreef geregeld over de 

wijnen van Szekszárd  en vond 

de figuur van Háry János uit, 

naar gelijkenis van de inwo-

ners van Szekszárd. Zijn ver-

haal met  de naam Obsitos 

(oude benaming voor oud-

soldaat) werd op muziek gezet 

door Kodály Zoltán die er wereldberoemd mee werd (voornamelijk het deel 

Intermezzo). Het Garay plein is ook bekend voor zijn Duits theater.  
 
Het karakteristieke Augusz gebouw (Augusz ház) heeft niet alleen een 

architecturale waarde maar ook een culturele. Het werd gebouwd door 

baron Augusz Antal en werd viermaal bezocht door Liszt Ferenc (bij ons 

bekend als Franz Liszt) (merk op dat in Hongarije eerst de naam komt en 

dan de voornaam). Een herdenkingsbord op de muur van het gebouw 

herinnert hieraan. Ook de muziekschool die zijn naam draagt huist in dit 

gebouw. Het plein achter het gebouw is naar Franz Liszt genoemd.  
 
Zelfs vandaag, om de herinnering hoog te houden, heeft Szekszárd nog 

een rijk muziekleven. Tegenwoordig gebeurt dit in het Huis van de Kunsten 

(Művészetek Háza), de vroegere synagoge. In Szekszárd vindt men ook 

verschillende musea met permanente en tijdelijke tentoonstellingen.  
 
Uitstappen kunnen niet alleen in Szekszárd gemaakt worden maar ook in 

de omgeving. Sötétvölgy is een natuurpark op 10 km van Szekszárd waar 

je kan wandelen en vissen.  Het frisse water van Haramia-forrás is ook een 

aanrader. Szálka is een populaire wandel- en hengelplaats  in een pitto-

reske omgeving met meertjes tussen de hellingen. Naast de zomerkampen 

voor artiesten en studenten leeft ook het volkse toerisme, net als in andere 

steden in de regio als Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék en Báta.  
 
Het is de moeite waard om Szekszárd en zijn omgeving te bekijken vanaf 

de uitkijktoren (Kilátó). Van hier ziet men de verzorgde wijngaarden op de 

heuvels en de stad in volle glorie. Een stad, met oude en nieuwe delen, die 

zich  ontwikkelt als provinciehoofdplaats.   
Geert Vermeulen 
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Op stap naar India 

 

Op dinsdag 23 april trokken 5A en 5B met de trein richting Roesela-

re. In de voormiddag legden ze in het Miummm de weg af van voe-

ding van grond tot mond. In de namiddag trokken ze richting Studio 

Globo en namen het vliegtuig richting … Mumbai (India). Sommigen 

namen de trein naar Malaipatty. Hieronder enkele verhalen …  

Dag iedereen! 

Mijn naam was  Sinita . Ik kookte en 

waste. Ik woonde in een klein huisje. We 

woonden er met een grote familie. Ik 

vond alles leuk. Op het einde moest ik 

een  dansje uitvinden  met o.a. Sitta en 

Gita en dat vond ik leuk en grappig.  

Ik vond het ook heel leuk met die kleren 

bv. een sari, bindi en met het vliegtuig, 

de trein en zeker niet te vergeten het 

feest op het einde. 

Groetjes, Margot uit 5B  

Hallo, 

Het inleefatelier in Roeselare was te gek!  

We zaten in India! 

Ik kreeg de naam Sekar, woonde en 

werkte in de miljoenenstad Mumbai.  

Daar moest ik brieven typen en terug 

afgeven. Ik kreeg twee Roepie per brief 

(dat is ongeveer 4 eurocent)! 

Elke morgen voor ik vertrok naar mijn 

werk moest ik een puja doen. Dat is een 

Hindoeïstisch gebed. 
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Bovendien moest ik een lungi aantrekken, dat is een dagelijks kledingstuk 

voor mannen. Ik woonde in een stoepwoning, dat is een woning waar je 

eigenlijk niet mag wonen aan de stoep. 

Toen kreeg ik plotseling te horen dat al onze wijken in Mumbai weg moes-

ten en in de plaats daarvan kwamen grote appartementen. Dus we zaten 

zonder huis.  We gingen naar de Indiase overheid en wilden onze huizen 

terug. 

We hadden allemaal ideeën om de burgemeester te overtuigen om onze 

huizen en stoepwoningen te laten staan.  We hielden dan een sangham, 

dat is een vergadering.  Daar bespraken we onze ideeën en voerden die 

uit.  Ik moest dan brieven typen naar de burgemeester en dat werkte: we 

kregen onze huizen terug !  Daarna vierden we natuurlijk feest. 

Rune uit 5A  

Hallo, 

Het was leuk dat wij ons in een rol 

mochten inleven. 

Ik mocht Rewal spelen. Mijn vader was 

Reman. Wij woonden in Mumbai. Mijn 

werk was mijn vader helpen in zijn win-

kel. In zijn winkel herstelden we fietsen 

en we verkochten er metaal. We had-

den ook iemand die ons kwam helpen 

en die heette Karen. Hij kwam uit Ma-

laipatty. 

Plots kwam de politie de straatwoningen afbreken om een plan van de bur-

gemeester uit te voeren. Daarna hebben wij ze terug opgebouwd en gingen 

we protesteren voor onze rechten. 

Karsten uit 5B 

Dag iedereen, 

Ik schreef dit berichtje om  te zeggen 

hoe het was in het inleefatelier India  in 

Roeselare. 

In het inleefatelier moesten we ons eerst 

omkleden, dan kregen we een naam en 

als laatste een huis. We moesten met 

roepie betalen, dat is het geld dat ze ge-

bruiken in India en 71 roepie = 1 euro. 

We waren ook verdeeld in twee plaatsen, 

ik zat in het dorp Malaipatty en er zaten 
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dan weer anderen in de stad Mumbai. Ik heb ook nog karams gespeeld en 

ben met mijn Indische broer boodschappen gaan doen. 

Er hebben ook mannen op het veld gewerkt en er moesten er ook twee 

naar de stad om werk te gaan zoeken. 

Ik heb ook een paar woorden Hindi geleerd in de school (bv.: palikudam = 

school). 

We hebben ook een sangham gehouden omdat we geen water meer had-

den.  Toen zijn we naar boer Rao (de plaatselijke grootgrondbezitter) ge-

gaan om water te vragen. 

We hebben dan wel water gekregen 

maar we moesten vijf zakken rijst ge-

ven in ruil voor het water terwijl we 

maar maximum twee zakken aanbo-

den. 

De tweede sangham ging over wat we 

gingen doen met diegene die werk 

zochten. 

Ik ben ook nog naar een kleermaker 

geweest omdat mijn uniform kapot was 

en omdat de kleermaker zo verdrietig was dat zijn dochter naar Mumbai 

was heeft hij op mijn uniform geschilderd!!! 

Dan moest ik naar school maar wel zonder mijn uniform. 

Tot slot hebben we een feest gehouden en iedereen kreeg een tika (rode 

stip op het voorhoofd), de chai (thee) was  superlekker.  We hebben ook 

rijst gegeten en dan moesten we jammergenoeg weg.  Dat was ongeveer 

wat er is gebeurd in het inleefatelier. 

Groetjes,  Ans uit 5A  

 

 

   

 

EINDE !!! 
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Activiteitenkalender  
 

  OC ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke               juni       Sabine Odent         0474926568 
   juli/aug       Cecile Dhaluin    0474926568 
 
 
  

 
 

 donderdag   20 juni  19u30 redactievergadering 
 donderdag   27 juni  19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten julinummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 18 juni 

 

     Info    0496 23 94 68 
 

maandag    10 juni  14u00 kaarting  in ‘De Roose’   
dinsdag  11 juni  14u00 Vlaamse kermis 
dinsdag  18 juni  halve dagreis 
dinsdag  25 juni  14u00 kaarting  in ‘OCN’ 

  
 
 
 
 
   woensdag  12 juni  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 

woensdag  26 juni  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 
 

                      Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 
 

woensdagen    5 - 12 -19 en 26 juni        wandelen - start om 19u30 aan de kerk 
   zaterdag    15 juni   mannen op stap 
                                                                    speurneuze wandelzoektocht - zie pagina 2 
 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                    Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


