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    Weer of geen weer… 
 
    … wij komen naar de Biest ! 

 

 

 

 
                  Het stadsbestuur van Waregem, 

in samenwerking met de raad van bestuur van 'De Roose', 
nodigt alle Biestbewoners uit op de 

 
OP ZONDAG 5 JANUARI 2014  

 
in ‘De Roose’ 
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Klas 6 en de ‘Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade’ 

VBS Biest 

 

Ook dit schooljaar namen we met het 6de leerjaar – onder het motto ‘deel-

nemen is belangrijker dan winnen’ - deel aan de Vlaamse Jeugd Technolo-

gie Olympiade. Dit o.a. naar aanleiding van de studiekeuze die onze leer-

lingen binnenkort moeten maken.  Maar ook om onze 6de-klassers  hun 

technologisch talent te laten ontdekken, de belangstelling voor technologie 

aan te wakkeren, de waardering voor het vakgebied te vergroten en ze 

mogelijk te stimuleren om een opleiding in de technologie te volgen. Want 

ook in technologie kan je uitblinken.  

De Vlaamse arbeidsmarkt kampt immers al vele jaren met een structureel 

tekort aan technische en exact wetenschappelijke profielen. Dat zelfs in 

deze crisistijden de vacatures niet ingevuld raken is een duidelijk signaal 

dat er te weinig technisch geschoolden zijn. De Vlaamse Regering pakt de-

ze problematiek aan en heeft daarom het STEM-actieplan (Science, Tech-

nology, Engineering, Mathematics) opgezet om meer mensen te doen kie-

zen voor een loopbaan in exacte wetenschappen en techniek.  

En ook wij laten onze leerlingen graag en veelvuldig, door het organiseren 

van en deel te nemen aan diverse activiteiten, proeven van en kennisma-

ken met technologie.  Zo bezochten we onlangs de beurs ‘Slimme Handen’, 

ontwerpen we met onze klas een eigen vernieuwend idee binnen het pro-

ject ‘Pak aan’, bezoeken we secundaire scholen die een technische richting 
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aanbieden, komt technologische opvoeding aan bod in de klas, werken we 

aan technologie uitdagingen en opdrachten binnen hoeken- en contract-

werk,…  

 
Peter – klas 6 

 

Uitnodiging                                        
 

Beste buurtbewoner, 

 

        Via onze wijkkrant ‘t Biesteneirke brengen wij jul-

lie graag op de hoogte van ons jaarlijks kerstfeest op 

onze wijk.  

        Op 14 december zijn jullie allen uitgenodigd in het 

SOB ‘De Roose’ voor een gezellig kerstdiner met een 

leuke babbel en natuurlijk ook een paar dorstlessers. 

        Dit jaar wordt er na het aperitief, op vraag van veel mensen, nog 

eens warme beenhesp met frietjes voorgeschoteld. ’t Is ondertussen al 

sinds 2007 dat we dat nog eens hebben geserveerd…. wat gaat de tijd toch 

rap, hé ! 

        Voor de –12 jarigen zijn er zoals gewoonlijk frietjes met frikandel, 

gratis en voor niets natuurlijk. 

        Dank zij de medewerking van de Vlaamse regering kunnen we de 

prijs houden op €10 met nog een gratis aperitief erbovenop. Zeg nu zelf, 

dat is toch een schone geste. Zouden de verkiezingen in aantocht zijn mis-

schien ? 

        Een dezer dagen mag je dan ook bezoek verwachten van een van de 

bestuursleden.  Ben je niet thuis ?  Geen probleem, je kan altijd terecht 

voor kaarten bij Johan Korber, Vlasbloemstraat 3. 

        Voor de muziek zijn dj Sef en Kurt weer van de partij, dus gezellige 

muziek verzekerd, en wie weet krijgen we misschien nog onverwacht be-

zoek! Maar geen zwarte piet want dat is discriminatie en daar doen we niet 

aan mee ! 

 

Iedereen welkom op zaterdag 14 december 2013 in SOB ‘De Roose’. 

 

 

 

                                                                                                                      
Het bestuur    
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De prehistorie 

Back in time ! 

In de periode juni - oktober van het jaar 

1996 berichtten onze collega’s van de 

nationale pers onder andere over volgende 

onderwerpen. 

 De Hubble ruimte-telescoop maakte de eerste foto's van de planeet 

Pluto. Deze negende planeet van ons zonnestelsel werd in 1930 ont-

dekt, maar was nog nooit op foto vastgelegd. 

 In het Maleisische Kuala Lumpur werden de 451,9 meter hoge ‘Pe-

tronas Towers’ afgewerkt. 

 In een laboratorium in Schotland werd voor het eerst met succes een 

zoogdier gekloond. Het gekloonde dier, een schaap, werd vernoemd 

naar zangeres Dolly Parton en kreeg de naam Dolly. 

 De Belgische regering heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet 

in de afschaffing van de doodstraf. De hoogste straf werd vervangen 

door levenslange gevangenschap. 

 Op 15 augustus 1996 werd Dutroux gearresteerd nadat de zes dagen 

tevoren ontvoerde Laetitia Delhez in zijn huis ontdekt werd. 

 

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

voordeed.  Herinner je je het nog ? 

 

We brachten verslag uit over verschillende activiteiten op de Biest : 

 

 24 jonge Biestenaartjes deden hun eerste communie en aan 21 twaalf-

jarigen werd het H. Vormsel toegediend door kanunnik Noël Vangans-

beke. 

 In het Molenpark ging men met heel het gezin op fietstocht. 

 Ook in het Molenpark organiseerde men er de traditionele Molenpark-

kermis. Een waar succes, met slechts één negatief punt : er werd in-

gebroken ! 

 Voor het eerst werd er een ‘mister Biest’-verkiezing georganiseerd. 

 In café ‘De Oude Molen’ werden de eerste bierfeesten georganiseerd. 

 De ‘ponyfeesten’ (de 17de reeds) en de wandelzoektocht (de 13de) 

klopten alle records.  Avondmarkt, vinkenzetting, verenigingenkwis, 

barbecue, mini-voetbal, ponykoersen en wandelzoektocht zorgden 3 

dagen lang voor een gezellige drukke sfeer. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Laetitia_Delhez
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Onze reporter ging ten huize van : 

 

 Georges Rogiers uit de Lebbestraat.  Hij was de stichter van de firma 

Rogiers-Vanpoucke, gespecialiseerd in houtbewerkingsmachines. Hij 

was tevens een getalenteerd kunstenaar die uitsluitend afval gebruikte 

om zijn beelden te maken.  Zijn derde passie was het verzamelen van 

old-timers. 

 Georges Verhaeghe, een rasechte Biestenaar die in zijn jeugd actief 

was in het verenigingsleven, later een vogelhandel runde en die vooral 

bekend werd als acteur, het liefst in komische rollen. 

 Marleen Heffinck die met haar vink ‘Diego’ kampioen van België werd.  

Ze legde het verschil uit tussen een ‘Vlaams’ en een ‘Waals’ liedje. 

 

We leerden ook enkele Biestenaars beter kennen : 

 De 11-jarigen Tine Deketele en Xander Pruvoost schreven zich samen 

in met 12.999 anderen voor de wedstrijd ‘FC De Kampioenen’ van 

‘Dag Allemaal’.  En ze kwamen als laureaat naar huis ! 

 

En ook nog : 

 

 Voor het eerst liet een eigenaardig heerschap van zich horen : de rod-

delende klokkentoren.  Hij gaf niet alleen zijn visie over de gebeurte-

nissen op de Biest, hij telefoneerde ook naar Torhout met een zekere 

André. 

 Ben, de student, beschreef zijn vakantieplanning. 

 Directeur Walter Deruyck zorgde ervoor dat de nieuwe spelling 

voortaan op de Don Bosco school werd aangeleerd.  Van dan af eten 

we pannenkoeken, fotokopiëren we en laten we anderen na-apen.  

 Op de nieuwe Korenbloem-wijk moesten de bewoners lang wachten op 

de beloofde groenzones.  Ze organiseerden een petitie om het dossier 

wat te activeren.  
 

 

      Biestenaar  in de kijker  

 
 
Igor Decraene viel tijdens de  uitreiking van de kristallen fiets  nog eens 
in de prijzen … 
Proficiat voor Igor die verkozen is tot beste jongere van het jaar in het 
wielrennen ! 
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Een nieuwe ster op de kerktoren 
Vorige (houten) ster werd 30 jaar geleden 

gemaakt door Pol Daelewijn & Geert Bulcaen 

zaliger en dit nog ten tijde van E.H. Karel 

Vandewynkel. Toen werd de ster nog op het 

kruis geplaatst dat op de kerk staat. Maar 

sedert Kerstmis 1990 werd ze op de nieuwe 

kerktoren geplaatst die pas in 1989 ingewijd 

was. Zijn drie nieuwe klokken werden in het 

Nederlandse Asten gegoten. Sedert dan 

staat ze op een hoogte van ongeveer 17 me-

ter. Maar met de jaren begon de houten ster 

haar tanden te tonen en kwam ze aan ver-

vanging toe, dit na 30 jaar...  

Zo staat er dit jaar voor het eerst een nieu-

we ster, gemaakt uit inox en met spaarzame 

ledlampjes. Gelukkig konden we altijd reke-

nen op onze brandweermannen van de Biest 

die dit altijd op vrijwillige basis plaatsten met goedkeuring van stad Ware-

gem. Dit waren nl. Luc Putman, John Vervaecke en Benito Mahieu.  

Deze laatst ge-

noemde moest 

spijtig genoeg 

vorig jaar ver-

vangen worden 

na zijn zwaar on-

geval tijdens een 

opdracht voor de 

brandweer. Bies-

tenaar Pedro 

Putman nam zijn 

taak over.  

Maar toch zijn we 

dit jaar tevreden 

dat Benito er te-

rug bij kan zijn 

om met zijn 

goedkeurend oog 

toe te kijken hoe 

de nieuwe ster 

pronkt...   
John Vervaecke  
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St. Bernardus, de patroonheilige van KWB de Biest … zou het dan 

toch waar zijn ? Tijdens de herfstwandeling stuurde hij alvast zijn gelijk-

namige honden – met tonnetje en alles erop en erin – op de wandelaars 

af … een aangename en verwarmende verrassing ! 

 

Lidy’s tip 
 

Pompoentaart 
 
500 gr pompoenvlees, 200 gr maïzena, ½ pakje bakpoeder, 

200 gr suiker, 50 gr boter, 5 eieren, ½ liter melk, 2 eetle-

pels rum of 2 zakjes vanillesuiker. 

 

Schil de pompoen, snij hem in blokjes en kook deze 10 minuten in gezou-

ten water. Laat uitlekken en mix.  Meng nu de maïzena, de suiker, de bak-

boter en het bakpoeder eronder door.  Giet geleidelijk de melk erbij en 

voeg er de eitjes een voor een aan toe. Voeg ook de rum of de vanillesui-

ker aan toe (dit naargelang je eigen smaak).  Giet het mengsel in een be-

boterde bakvorm. Bak gedurende ongeveer 45 minuten in een voorver-

warmde oven op 180°.  Dien koud op en bestrooi met wat bloemsuiker.  
 

Lidy



 

Activiteitenkalender  
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 Verantwoordelijke   december  Erik Vercruysse 0474 926568 
    januari  Roos T’Jollyn  0474 926568 

 
 
  

 
   

   donderdag   12 dec   19u30 redactievergadering 
   donderdag   19 dec   19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten januarinummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 10 dec 
 

     Info    0496 23 94 68 
 
   dinsdag    3 dec  14u00 hobby in 'De Roose' 
   maandag 16 dec         Kerstfeest in 'De Roose' 
    

    
 
 
   woensdag      11 dec      11u30 kampioenschapsviering in 'De Roose' 

 

                      Info    056 61 08 34  debiestkwb@skynet.be 
 

woensdagen  4 - 11 en 18 dec                wandelen - start om 19u00 aan de kerk 
   woensdag      4  dec        19u00 koken voor mannen 
   vrijdag           20 dec        19u00 kerstfeest in ‘De Roose’ 

 
 

  Molenpark 
     
   zaterdag   14 dec  19u30 kerstfeest in ‘De Roose’  zie pag 3 

                                   Info    056 60 48 61 kaarting    

                                   Info    056 60 34 64  biesteneirke@boss.be    


