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gedachtenis van alle overledenen 
 

Zij leven verder in ons hart 

en blijven als een vingerafdruk in ons bestaan. 

 
 

Lisette Isebaert 57j     Geert Bulcaen                 47j         

Anita Van Braekel 57j      Simonne Driessens 86j 

Walter Desmet          63j      Arnold Lavaert                 73j 

Denis Libbrecht    86j      Irma Naessens 91j 

Roger Van Assche 86j      Marcel Lambrecht 87j 

Anaïs Vanthuyne 88j    

              

Overledenen sedert Allerheiligen 2012 waarvan de uitvaart of nadienst 

plaats had op de St.-Jozefsparochie - afgesloten op 23 oktober 2013. 
 

Dienst voor de overledenen op zondag 3 nov. om 9u in de kerk. 
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Ten huize van … 
“Is’t ie dood misschien, den reporter van ’t Biesteneirke”? Ik hoop althans 

dat menige Biestenaar zich deze vraag in stilte heeft gesteld. Maar nee 

hoor, hij is er nog, springlevend. Maar interpreteer de eerste lettergreep 

van het laatste woord maar 

vrij breed. Maar goed, je komt 

dan eens naar buiten en lap, je 

moet meteen al droevig nieuws 

gaan melden. Helaas, hij is er 

niet meer, opgehouden met 

bestaan, ‘foetsie’ zeggen onze 

noorderburen. Onze enige 

buurtwinkel is er niet meer, 

Winni en Germain houden het 

voor bekeken, hebben hun 

buurtwinkel “Tyrolia” definitief 

gesloten. 

 
 

Winni, het is er dan toch van gekomen ? 
 

Ja, zeg dat wel. Aan alles komt een eind hoor je wel zeggen. Als je jong 

bent sta je daar niet echt bij stil. Maar naarmate de jaren opschuiven wordt 

dat steeds meer realiteit. Mag ik even inpikken ? vraagt Germain beschei-

den. Voor alle duidelijkheid en in alle eerlijkheid, ik heb Winni gevraagd om 

er mee op te houden.  
 

Germain, was dat zo’n zwaar labeur ? 
 

Hoe moet ik daar nu op antwoorden? Met een ja en een nee. Als je jong 

bent kijk je op geen uur. Dat is ook zo. Iets voor zes kwamen de kranten 

aan, eenmaal deze goed en wel uitgestald waren was de warme bakker aan 

de beurt en nog wat later mocht ik de karren met de bestellingen naar bin-

nen duwen. Alles diende dan ook nog uitgezet te worden in de winkel. Dan 

steeds tussendoor de klanten bedienen. Ik kan je gedachten al lezen, ’t is 

toch je job? Absoluut, ik kan je daarin volgen, maar als je ’s ochtends om 

vijf uur uit je bed kruipt en ’s avonds om zeven uur dertig je zaak sluit om 

nadien de ‘paperassen’ in orde te brengen, kruipt deze levenswijze in de 

kleren naarmate je ouder wordt. Wij waren altijd open, bij ons kon men 

omzeggens ieder uur van de dag terecht. Over de middag was er altijd één 

van de twee die de warme maaltijd koud diende op te eten.  Dan waren er 

nog de kleinkinderen. Opa kon nooit eens op zaterdag of zondag naar hun 

sportactiviteit gaan kijken, hij moest de winkel openhouden. In een men-

senleven mag je niets uitstellen, het verleden kan je niet inhalen. 
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Deel jij deze mening ook, Winni ? 
 

Mag ik eerlijk zijn ? Ik had er graag nog wat verder mee doorgegaan. Maar 

goed, we hebben zevenendertig jaar de winkel opengehouden. Als je zo-

lang samen een zaak runt, moet je ook eerlijk blijven tegenover elkaar. Als 

de een of de ander een beslissing neemt dan moet je je daar dan ook bij 

neerleggen. Het is echt mooi geweest, ik ben tevreden met het verloop van 

mijn leven.  We hebben samen drie kinderen en ik heb die ‘thuis mogen 

kweken’ terwijl ik een centje kon bijverdienen met de winkel. Ze hebben 

alle drie gestudeerd, hebben een toffe job, een prachtige vrouw en super 

kleinkinderen. Wat kunnen een oma en een opa zich nog meer wensen ? 
 

Vanwaar de naam ‘Tyrolia’? 
 

We hebben de zaak overgenomen van een familielid, Angèle. In de volks-

mond was ze beter gekend onder de naam ‘Chela’. In ’t begin kwam er een 

leverancier uit Dentergem en op z’n camion stond in grote letters ‘Tyrolia’. 

We vonden dat een nogal goed klinkende naam, vandaar… 
 

Germain en Winni de voorbije jaren hebben jullie toch heel wat 

mensen aan de toonbank besteld ? 
 

Vraag me geen aantal  maar 

het waren er een heleboel. 

Als er iets ‘gaande’ was op of 

rond de Biest wisten we dat 

meteen. Iemand die ziek 

was, een ongeval had of om 

het even wat. Men kon dat 

bij ons kwijt. ’t Was uiteraard 

zo dat de waarheid naarmate 

het  aantal keren het verhaal 

verteld werd veranderde en 

plaats moest ruimen voor de 

eigen interpretatie van de 

verteller. Helemaal niet kwa-

lijk bedoeld, hoor, dat is zo 

menselijk. Maar wat ik wel nog even wil zeggen over de Biestenaar is ’t 

volgende : dat mensen over elkaar babbelen is al zo oud als de straat, 

maar wat me ook steeds opviel was de behulpzaamheid en het medeleven 

onder hen. Ik heb nog steeds het gevoel dat de wijk De Biest goed aan el-

kaar hangt. Een leuze bij ons, pikt Winni in, is horen, zien en zwijgen. Een 

buurtwinkel is ook wel een sociaal iets, je bedient de klanten maar tegelij-

kertijd moet je af en toe ook wel eens een luisterend oor zijn. Akkoord 

soms zijn het wel roddels, maar ook héél erge zaken vertelt men al eens.  
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Germain, hoe onthoud jij die voorbije periode ? 
 

Als zeer aangenaam zeker ? ‘k Zeg dikwijls dat we mee gegroeid zijn met 

onze klanten. In ’t begin stonden ze aan de toonbank voor een snoep, wat 

later voor sigaretten en nog wat later doen ze de inkopen voor hun gezin. 

Sigaretten verkopen aan jongeren  kan vandaag de dag niet meer, ’t is al-

lemaal wettelijk ingekaderd. Maar twintig jaar terug stond niemand daar bij 

stil. Een mooie anekdote op dat gebied is de volgende: een opkomende 

puber uit ‘’t gebuurte’ kwam heimelijk eens sigaretten halen. Denk wel dat 

meerdere Biestenaars dit ooit gedaan hebben zonder het medeweten van 

de ouders. Maar kom, toeval wil dat ik ietwat later met z’n ouders aan de 

praat raakte en op een bepaald moment zeggen ze ‘indien we zouden we-

ten dat onze zoon rookt, slaan we hem de kop in’. Je ziet maar, zo hadden 

we ook soms zwijgplicht naar onze klanten toe. Ze hebben het ons al ver-

teld, ze missen de winkel. 

 

Winni, hoe verloopt de aanpassing ? 
 

Moet je eens wat weten? De eerste week zaten we zonder geld. Vroeger, 

als we cash nodig hadden of er diende iemand betaald te worden gingen 

we “in ’t skof” en namen er het nodige uit, maar nu moeten we naar de 

muur gaan. Ze hebben het ons moeten aanleren, we konden dat niet. Ik 

ben zo blij dat ik wat kan werken in mijn bloemenhof, ik geniet daarvan. Ik 

heb het al gezegd hé, ik heb een schoon leven gehad, we zijn indertijd 

goed gestart en we zijn goed geëindigd, de kinderen doen het goed, de 

kleinkinderen zijn schatten en ik heb een goeie man. 
 

Winni, ‘k heb horen vertellen dat er nóg ‘goeie mannen’ zijn ? 
 

 “Buiten gij”, met gestrekte arm en wijsvinger wijst Germain naar de voor-

deur. Je durft nogal, je komt bij mij thuis zeggen tegen mijn vrouw dat er 

nog betere mannen zijn. (Jawel, beste lezer van ’t Biesteneirke, dit is een 

unicum, de reporter wordt voor ’t eerst in zijn twintigjarige carrière aan de 

deur gezet).  
 

Nee nee, er mag wel eens gelachen worden. Winni, Germain bedankt voor 

de gezellige babbel, ’t was aangenaam. 
 

‘A propos’, meneer de reporter, mag ik je eens wat vragen ?   Wil je langs 

’t Biesteneirke om toch al de mensen bedanken voor het jarenlange ver-

trouwen ? ’t Waren stuk voor stuk allemaal aangename mensen. Namens 

Winni en mezelf … dank u wel. 
 

Wel, ’t is goed, op één voorwaarde … dat je niet meer kwaad op mij bent. 
 

      De reporter en fotograaf John 

 



 5 

Inschrijving en prijsuitreiking : Café De Biest. 
Kleedkamers: SOB-zaal. 

Start en aankomst: ter hoogte van parking kerk Biest. 

Wedstrijden en starturen: 
 Jeugd : 200m om 13u30 – 500m om 13u45 – 1000m om 14u00. 
 Sinterklaas en de zwarte pieten zullen ook van de partij zijn. 
 4,5 km Ereprijs Patrick Willems om 14u30 (aanloop + 1 ronde). 

 10 km D&S-run om 15u30 (3 ronden). 
Parcours: volledig verkeersvrij parcours door onze wijk. 
 
Inlichtingen en inschrijvingen: Baert Vincent, Bieststraat 2B,  0498/10.23.26 

www.kerstloop-waregem.be 

 

 
Zaterdag 30 november  

 

16e Wijkfeesten “De Korenbloem” 
 

Kaas- en wijnavond in het Jeugdcentrum 
 

 

http://www.kerstloop-waregem.be/
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Op zaterdag 30 november organiseert  

het bestuur van het SOB 

 

een 4-uurtje met de Sint. 
 

 

 

Vanaf 16u 

 
in SOB ‘De Roose’ 

 
chocomelk en klaaskoeken 

 
voor alle kinderen  

van de Biest  

tot en met het 4de leerjaar. 
 

Inschrijving : € 2 per persoon. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Inschrijven: 

Gelieve dit strookje af te geven op school of in de brievenbus 

van SOB “De Roose”  uiterlijk op 20 november 

 

    Naam kind …………………………………………………… leeftijd …………        klas ……… 
 
    Naam kind …………………………………………………… leeftijd …………        klas ……… 
 
    Naam kind …………………………………………………… leeftijd …………        klas ……… 

 

Aantal volwassenen …………… 

 

en betaal hierbij …… X € 2 = totaal ………  Euro 
 

Ingeschrevenen krijgen bij aankomst in ‘De Roose’ de € 2 terugbetaald. 
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Een nieuwe wijk op de Biest : de Truweelstraat  

 

 

Hallo, 

Als nieuwe bewoners van de Biest is het leuk om er eens iets over te ver-

melden. 

Op 8 september hielden wij met onze straat een eerste BBQ. Dit was ech-

ter niet het eerste feestje… nieuwjaarsdrink, paaseierenraap, congé-

inzet,... hier vinden we wel altijd een reden om eens samen te komen. 

Groeten, 
Lieselot Simaeys  

 
 
’t Biesteneirke was blij te vernemen dat op deze uithoek van de Biest de nieuwe 

buren goed met elkaar kunnen opschieten en dat er een goede sfeer heerst.  Tof ! 
Graag vernemen we nog meer nieuws over hun activiteiten. 
 

Weet je waar je de Truweelstraat vindt ? 
Het is een zijstraat van de Rooseveltlaan, niet ver van de watertoren. 
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De week van de senioren 
 

Ik ben nog fit van lijf en verstand. 
 

Met mij is er totaal niets aan de hand. 

Ik ben nog fit van lijf en verstand. 

Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.  

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.  

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.  

Maar ik ben nog fantastisch goed... zo op ’t oog.  
 

Met de steunzolen die ik heb gekregen,  

loop ik weer langs' Heeren wegen,  

kom ik in de winkels en ook weer op het plein.  

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.  

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen  

en over vroeger te kunnen dromen.  

Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was  

en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.  

Ook heb ik wat last met mijn ogen  

en mijn rug raakt meer en meer gebogen.  

De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.  

Maar ik ben nog fantastisch... zo op 't oog.  
 

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,  

als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.  

Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.  

Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.  

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,  

en ik kende geen moeheid, zo het scheen.  

Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart  

en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.  

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.  

U bent nog fantastisch... zo op ’t oog.  
 

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.  

Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel,  

dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is  

en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.  

Mijn tanden liggen in een glas,  

mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas, 

mijn steunzolen naast het bed op de stoel.  

U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.  

Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.  

U bent nog fantastisch goed...zo op 't oog.  
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En 's morgens als ik ben opgestaan  

en eerst de afwas heb gedaan,  

lees ik het laatste nieuws in de krant.  

Ik wil toch bijblijven en naderhand  

doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,  

de kamer stoffen doe ik later.  

Wel gaat alles wat traag  

heb na 't eten wat last van mijn maag.  

Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,  

dat is heel gewoon op je oude dag.  

Aanvaard het rustig zei de psycholoog. 

U bent nog fantastisch goed... zo op ’t oog. 

Annie M.G. Schmidt   

 
 

 

Lidy’s tip 

 

Inmaken van rode biet. 
 

Kook de rode bieten zacht, met tijm, laurier in gezouten wa-

ter.  Giet af, pel ze en snijd ze vervolgens in schijfjes. Breng 

nu de helft water en de helft azijn aan de kook, genoeg om 

de bietjes helemaal onder te dompelen.  Voeg er 100 gr sui-

ker, 10 gr zout, peperkorrels, takje tijm en een laurierblad aan toe. Doe de 

gesneden bietjes in bokaaltjes en giet de warme azijn met kruiden erover 

heen. Laat afkoelen en sluit nadien de bokalen. 

 
         Lidy 



Activiteitenkalender  
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 Verantwoordelijke november       Frank Moerman 0474 926568 
 december  Erik Vercruysse 0474 926568 

 
 
  

 
   

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

teksten decembernummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 18 nov 
 

     Info    0496 23 94 68 
 
   Maandag   4 nov  14u00 kaarting in 'De Roose' 
   dinsdag    5 nov  14u00 hobby in 'De Roose' 
   dinsdag 26 nov  14u00 kaarting in ‘OCN’ 

 
 
 
 

   
   woensdag  13 nov     14u00 kaarting in 'De Roose' 
   woensdag   27 nov  14u00                kaarting in 'De Roose' 

 

                     Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 
 

woensdagen 6-13-20 en 27 nov               wandelen - start om 18u30 aan de kerk 
maandag       11 nov                     herfstwandeling 
dinsdag         19 nov 19u00              koken voor mannen 

 
SOB ‘De Roose’     zaterdag   30 nov     16u00     de sint komt !  zie pag. 8 

 
Korenbloemwijk      zaterdag    30 nov   wijkfeest – zie pag 5 

                                   Info    056 60 48 61 kaarting    

                                   Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


