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Beste Biestenaar 
 

Op zaterdag 2 april werd feestelijk het 

Mountainebike Funpark geopend.  De jeugd 

mocht direct de avontuurlijke baan uittesten (zie 

foto).   

Enkele honderden meter er vandaan verbleef 

Tadej Pogacar, één van ’s werelds beste renners, 

in het Parkhotel.  Biestenaar Matthias had zelfs 

de eer om met hem te praten.  Wist je dat beiden 

zelfs iets gemeenschappelijk hebben ?  

Je vindt veel foto’s van de doortocht van Dwars 

door Vlaanderen op de website. 

Een Biesteneirke op wielen dus ! 
 

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Werken aan De Vlecht: stand van zaken 
bron: www.wegenenverkeer.be – illustratie: stad Waregem 

 

Na de paasvakantie startten de infrastructuurwerken voor het nieuwe op- 

en afrittencomplex van de E17 in Waregem en is er meer hinder voor het 

verkeer.   

 

Vanaf 19 april wordt twee maanden gewerkt op de brug en aan de zuidelijke 

kant, de kant van Anzegem.   De brug over de snelweg is afgesloten voor alle 

verkeer. Oprit richting Gent en afrit vanuit Kortrijk is afgesloten. 

 

Hinder voor het autoverkeer 

De omleidingswegen voor het autoverkeer situeren zich ruim buiten Waregem.  

Om de op- en afrittencomplexen van Deerlijk en Kruishoutem te bereiken zal de 

omleiding vooral langs de zgn. N-wegen gestuurd worden (N43 Harelbeke-

Olsene; N36 Harelbeke-Tiegem; N494 Tiegem-Kruishoutem; N459 Olsene-

Kruishoutem).  Ongetwijfeld zal lokaal verkeer tijdelijk voor drukke toestanden 

zorgen tijdens de duur van de werken.  De werken aan de kant Anzegem duren 

tot half juni.   
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Winnaars paaseierenpakket ! 

 

In de vorige Biesteneirkes kon je deelnemen aan de paaseierenwedstrijd.  Heel 

wat kindjes kleurden het bijgevoegde paasei in en hingen dit op een goed 

zichtbare plaats aan de straatzijde.  5 gelukkigen gingen met een lekker 

paaseierenpakketje van chocolaterie Stijn Vanhoutte aan de haal.  Huisfotograaf 

Willy was erbij op de zonnige paaszaterdag om de winnaars op de gevoelige 

plaat vast te leggen. 

 

 
De winnaars van het paaseierenpakket (vlnr): Anick Spriet en dochters, chocolatier Stijn Vanhoutte, Lydia De 

Roose, Emma Levrau (vertegenwoordigd door haar tante Heidi Vandeputte), Morgane Goblet (vertegenwoordigd 

door haar vriend Laurent Verhaeghe), Jesse en Alison Vroman (vertegenwoordigd door hun oma Marianne 

Verbauwhede) 
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Er was eens… een kleurrijk virus met een 

ontluikende woordenschat (deel 2) 
tekst: Rik Verhaeghe – illustraties: archief ‘t Biesteneirke 

 

2021, het jaar van de hoop 
 

2 jaar coronacrisis.  In het vorig Biesteneirke kon je lezen wat dit 1ste jaar 

teweegbracht op de Biest en welke rol jouw favoriete maandblad hierin 

speelde.  2021 wordt het jaar van de hoop.  Hoop dat de vaccins ons 

verlossen van Covid 19.   

 

De vaccinatiecampagne komt sputterend op gang, omdat iederéén nu vaccins 

wil en de producenten hun beloftes niet kunnen waarmaken.  Er treedt een 

nieuw figuur op de voorgrond om direct een bak kritiek te slikken: Vlaams 

minister van Welzijn Wouter Beke. 

Het eerste nummer van het nieuwe jaar start met een nieuwjaarsbrief van de 

hoofdredacteur.  Geen gewone nieuwjaarsbrief, maar een stukje proza 

doorweven met woorden waarvan een jaar daarvoor niemand het bestaan 

afwist.  In datzelfde nummer steekt de Roddelende Klokkentoren de loftrompet 

over de redactieleden.  In tijden van crisis blijft het wijkkrantje steeds op post !  

Ondanks het feit dat heel wat verenigingen hun activiteiten noodgedwongen 

moeten annuleren.  De ouderraad van de Biestschool organiseert een kaas 

takeaway, nog zo’n woord dat sinds een klein 

jaar niet meer weg te denken is. 

Alles verloopt rustig tot de Britse variant roet in 

het eten komt gooien.  Het Overlegcomité, de 

nieuwe naam van de Veiligheidsraad, willen met 

een paaspauze de 3de golf bedwingen.  De 

paasvakantie duurt maar liefst 3 weken, winkelen 

op afspraak wordt de standaard. 

Begin mei sijpelen nogmaals versoepelingen in 

het coronabeleid.  Met de zomer in het 

vooruitzicht en de vaccinatiecampagne die op 

kruissnelheid komt, zijn de verwachtingen hoog 

gespannen. 
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Het juninummer telt maar liefst 24 bladzijden.  3 grote items nemen heel wat 

pagina’s voor hun rekening: het afscheid van de 6de klassers, wandelen dwars 

door België en het BK Wielrennen in Waregem.   

De zomer van 2021 lijkt wel de zomer van de bevrijding.  De Waregem Koerse 

Feesten worden bijna terug als vanouds georganiseerd en velen gebruiken de 

eerste maal hun Covid Safe Ticket (CST).  De vaccinatiecentra bollen op hun 

laatste benen. 

In het najaar volgen een aantal Biesteneirkes waarin 

nog nauwelijks over Covid wordt gesproken.  De 

heropstart van de Okra kaartingen, een geslaagde 

memorial Igor Decraene, Michèle George die 

olympisch goud wint, nieuwe gezichten in de 

school,… Kortom: corona lijkt zo goed als 

verdwenen uit de maatschappij.  Zelfs het 

mondmasker wordt naar de prullenmand verwezen. 

Eind oktober staan we terug met beide voeten op de 

grond.  Een nooit geziene besmettingsgolf 

overspoelt Europa.  Er wordt massaal getest dus 

komen er veel besmettingen aan het licht.  

Opvallend: veel mensen testen positief maar hebben geen symptonen.  De 

vaccins werken niet 100% maar voorkomen toch heel wat leed. 

In ’t Biesteneirke november wordt de komst van de sint in het oc nog 

aangekondigd, maar de situatie verslecht in die mate dat het evenement snel 

geannuleerd wordt, voor de 2de keer op rij.  Feestjes in het oc zijn uit den boze, 

hiervan werd gebruikt gemaakt om de toog in de kleine zaal gevoelig te 

moderniseren.  De 5de golf volgt naadloos op de 4de.  Samen nieuwjaar vieren 

lukt, dankzij massaal zelftesten.   

Blijf in uw kot werd in de Bieststraat wel heel erg letterlijk genomen. Op een 

aantal maanden tijd zien maar liefst 6 baby’s het levenslicht.  Hun wiegje staat 

op nog geen 300 meter van elkaar.   

Tijd voor nog eens een kleurtje ?  Na bijna 2 jaar – we zijn intussen 2022 - ligt 

eindelijk de federale coronabarometer op tafel.  Eenvoud siert: geel, oranje en 

rood.  Hoewel geel eigenlijk groen zou moeten zijn.  Enfin, we starten in code 

rood.  Eigenaardig genoeg de strengste maatregelen, maar om de introductie 

van de barometer te vieren worden direct een aantal regels versoepeld. 
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De besmettingen dalen even snel als ze opkwamen dankzij het massaal plaatsen 

van de boosterprik.  Al gauw volgt code oranje, op 7 maart gevolgd door code 

geel, wat zo goed als een normale samenleving betekent.  De termen Het nieuwe 

normaal en Het rijk van de vrijheid worden nog maar eens boven gehaald.  

Viroloog Steven Van Gucht voorspelt een mooie zomer, maar spreekt zich nog 

niet uit wat het najaar zal brengen. 

Buren komen terug samen, feestjes worden terug georganiseerd en Project Biest 

schiet, na 2 jaar gedwongen stilte, terug uit de startblokken. 

Wat in 2020 ei zo na nét niet lukte, lukt nu wel: Dwars door Vlaanderen dendert 

op woensdag 30 maart dwars door de Biest van de Vredestraat naar de 

Industrielaan.  Een kleurrijke bende, met veel rode, oranje en gele truitjes.  Op 

weg naar een zorgeloze zomer ! 

 

 

Eendracht maakt macht 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Op de laatste dag van maart vroeg juf Natalie 6 

sterke papa’s of mama’s om 2 zware voorwerpen 

naar de 1ste verdieping van de school te brengen.  

Ter plaatse bleek het om 2 logge laptopkasten 

van elk maar liefst 80 kg te gaan.  Dankzij de hulp 

van Hendrik Vanwynsberghe – die toevallig ter 

plaatse was – werden de dozen op een veilige 

manier op het 1ste verdiep gehesen.  Een mooi 

staaltje van vrijwillige samenwerking ten dienste 

van de schoolkinderen ! 
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Tadej Pogacar komt naar de Biest… of toch niet ?  
tekst en foto: Johan Korber 

 

In het vorig Biesteneirke kon je lezen dat Tadej Pogacar een persconferentie 

kwam geven in het oc De Roose 2 dagen vóór de Ronde van Vlaanderen.  Tiens, 

toevallig op 1 april ?  Wie op die vrijdag dus wou afzakken naar het 

ontmoetingscentrum, stond er voor een gesloten deur… 

 

Sommige Biestenaars hadden 

wél een ontmoeting met één van 

de beste coureurs op dit 

moment: op zondag 3 april had 

Molenparker Matthias de eer om 

vanop zijn werk in het Parkhotel 

om 7 uur 's morgens de 

wielrenner Tadej Pogacar uit te 

wuiven vóór hij met de bus 

vertrok naar Antwerpen voor de 

start van de 105de Ronde van 

Vlaanderen. Het werd echter 

geen feest voor de renner van het 

team UAE want hij liet, ondanks 

hij misschien de beste renner van 

de koers was, de kaas van tussen 

zijn boterham halen in de sprint 

met 2 Nederlanders en een 

Fransman. 

Een leuk wist-je-datje is dat de 

opa van Matthias geboren werd 

in het geboorteland van de 2-voudig winnaar van de Ronde van Frankrijk ?  

Herman Korber werd geboren in Zagorje ob Sava (Slovenië) op 22 juni 1924 ? 

Herman was een geliefd sportman in Waregem en omstreken na de 2de 

wereldoorlog. In de jaren 1945 tot 1952 heeft hij ongeveer 120 bokskampen 

uitgevochten, een 90-tal als beroepsbokser waarvan hij het grootste deel vóór 

het einde van de kamp won en hij ging er prat op dat hijzelf nooit vóór het einde 

van de kamp werd uitgeteld. 
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Opening Mountainbikefunpark Waregem 
tekst en foto’s: Koen Christiaens 

 

Op zaterdag 2 april werd het Mountainbike Funpark –  dat gelegen is op 

het einde van de Verbindingsweg - officieel geopend. In de namiddag vond 

de Mountainbike Challenge plaats,  een initiatie voor jongeren tussen 8 en 

17 jaar. Dit in aanwezigheid van wereldkampioen veldrijden Joran 

Wyseure, die het initiatief mee uitgedokterd heeft. 

 

De opening vond plaats in aanwezigheid van onder meer schepenen Kristof 

Chanterie en Rik Soens die met burgemeester Kurt Vanryckeghem nadien het 

parcours uittestten.  

 

Kristof Chanterie, Schepen van Sport: “Er 

was al een paar jaar vraag naar een 

Mountainbike Funpark. Samen met de 

Sportdienst van Waregem o.l.v. Simon 

Depraetere (zie foto) hebben we dit 

uitgewerkt en zijn beland op deze site. Dit in 

samenspraak met de mensen van de 

hondenschool, die een deel van hun terrein 

hebben afgestaan. Begin maart zijn we – met 

de firma Get Insane – gestart met het 

parcours aan te leggen. Het parcours is 1,3 km 

lang en bevat een 9-tal hindernissen: drops, 

jumps, kombochten, pumptrackbulten, een trap, trails op de flanken van een 

kunstmatige helling, skinny’s (evenwichtsbalk) en northshore-elementen. Dit 

park zal tegen eind dit jaar deel uitmaken van een volwaardig 

mountainbikeparcours dat doorheen de stad en de deelgemeenten loopt.” 

 

Joran Wyseure, wereldkampioen veldrijden bij de beloften: “Ik studeer aan 

Howest Kortrijk de richting Sport en Bewegen en dit is een project dat ik heb 

geregeld met medestudenten Jelle Vermote, Matthias Vandenborre en Yorben 

Laureyssen. We hebben deze namiddag 100 deelnemers wat een aardig aantal 

is. Aangezien er deze namiddag een voetbalwedstrijd is (Essevee-STVV), hebben 
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we onze deelnemers gevraagd te parkeren op de Biest. We proberen de 

deelnemers nuttige tips te geven.”  

 

Joran, dit is een kalmere periode voor je ? 

Na het veldritseizoen heb ik een 3-tal weken gerust. 

Vanaf mei ga ik weer in competitie, op de weg. Het 

volgende seizoen ben ik nog 1 jaar belofte, mét een 

profstatuut. Het BK veldrijden - dat in Lokeren 

doorgaat - zal ik meerijden met de profs; de 

wereldbekerwedstrijden nog bij de beloften. Het zal 

vooral mijn nieuwe ploeg Alpecin Fenix zijn die 

beslist welke wedstrijden ik bij de profs zal rijden. 

 

Er is veel te doen geweest rond die transfer van zowel jij als Emiel 

Verstrynghe van Tormans naar Alpecin Fenix. 

De storm is momenteel wat gaan liggen. Ik had het ook liever anders gezien. 

Finaal is alles in zijn plooi gevallen. Met de overgang naar Alpecin heb ik wel de 

juiste keuze gemaakt. 

 

Als welk soort veldrijder zou je je omschrijven ?  Een type Toon Aerts die 

het moet hebben van slijkerige omlopen ? 

Slopende wedstrijden liggen me inderdaad goed. Denk maar aan de cross in 

Gullegem waar ik 2de eindigde na Pidcock, maar zulke parcoursen kom je niet 

vaak meer tegen. Toon zou ik nog explosiever durven noemen. Dat is nog een 

werkpunt voor mij, zoals mijn start. In feite moet ik in alles nog stappen zetten 

de komende jaren. 

 

Toch was je op het WK in Fayetteville al in de 2de ronde in de aanval. 

Daar was mijn start wel goed. Of ik eraan dacht om Emiel Verstrynghe te laten 

terugkomen ? Neen, eens je in zo’n situatie zit niet en ga je vol door. We waren 

met België echt wel het sterkste blok op het WK. De Nederlanders zaten meteen 

choco en Thibau Nys had niet de benen om het af te maken.  

 

Nog dit: het Mountainbike Funpark is vrij toegankelijk en kan door iedereen 

worden uitgetest. 
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Kinderopvang Biezeke breekt uit 
tekst en foto’s: Griet van de opvang 

 

Zoals gemeld in het vorige Biesteneirke, organiseerde de buitenschoolse 

kinderopvang Biezeke een escape room in de kerk. 

De aanwezige kinderen moesten de cijfercode van de sloten kraken, die de 

bokalen met paaseitjes stevig vergrendeld hielden.  We begonnen met enkele 

puzzelstukken. Om de volledige puzzel met aanwijzing te vervolledigen, 

moesten we de kerk binnenste buiten keren op zoek naar de ontbrekende 

stukken. 

We ontdekten sleutels in oranje eitjes en zochten schatkistjes met aanwijzingen.  

We bliezen ballonnen op met een boodschap en zochten een heleboel flessen 

met een groene dop bijeen in de hoop op een cijfer en/of volgende stap die 

ons dichter bij de oplossing bracht.  We hadden eierdozen nodig om het 

kippennest leeg te roven en tussendoor nog 3 cijfers vinden en onthouden… 

spannend ! 

Na 2 uren zoek- en spelplezier brak er dan een spannend moment aan: het 

kraken van de cijfercode van de sloten. En jawel, het is ons gelukt om de code 

te kraken en te genieten van de chocolade-eitjes ! 
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Doortocht Dwars door Vlaanderen op 30 maart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
met dank aan alle inzenders – meer foto’s: www.biesteneirke.be/fotos 

 

 

 

Wist je dat…  

 

… juf Sharon zeer tijdelijk als nieuwe juf verwelkomd werd op de school ?  

… wielrenster Julie Stockman, nadat ze het BK in Waregem had gemist door 

ziekte, aan de start kwam van Dwars door Vlaanderen ? 

… diezelfde Julie op zondag 24 april haar 1ste zege van dit seizoen behaalde in 

het naburige Wortegem-Petegem. Proficiat Julie ! 

… een uitbraak van vogelgriep in Meulebeke ervoor zorgde dat de eerste 

vinkenzettingen van het seizoen tot en met 29 april, op het grondgebied van de 

Biest niet konden doorgaan ? 
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Sanne Desplenter, topbasketbalspeelster met smaak 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Focus-WTV en hln.be 

 

Sanne Desplenter (19 jaar) is, op z’n zachtst gezegd, een bezige bij.  Haar 

studies, Culinary Arts aan Vives in Brugge, combineert ze feilloos met haar 

topsportcarrière bij Koninklijk Basket Team ION Waregem, waar ze in de 

hoogste afdeling van het vrouwenbasket speelt.  Tijd voor een gesprek. 

 

Sanne, nu studeer je Culinary Arts.  Wat is dit juist en wat studeerde je 

daarvoor ?  

De opleiding Culinary Arts is er eigenlijk voor iedere student met een grote 

passie voor restaurants en de keuken. Daarvoor heb ik 6 jaar Hotelschool in 

Kortrijk Rhizo gevolgd.   

 

Wat na die 3 jaar opleiding ? 

Het normale traject van deze opleiding duurt 3 jaar.  Door mijn topsportstatuut 

mag ik er echter 4 jaar over doen en dat vind ik niet erg.  Na de opleiding kan 

je chef van een restaurant worden, misschien wel mijn eigen restaurant… 

 

Je volgde ook een stage in de keuken van het voormalige 

driesterrenrestaurant De Karmeliet in Brugge. 

Inderdaad.  Het restaurant stond al een tijdje leeg.  Voor Vives Brugge was dit 

een ideale locatie om de leerlingen er kennis te laten maken met het échte 

keukenleven.  De hogeschool heeft gezorgd voor nagelnieuw keukenmateriaal.   

 

Hoe vond je de media-

aandacht op de 1ste dag ?  

VTM, VRT, Focus & WTV 

en nog een aantal 

fotografen, aan 

belangstelling geen 

gebrek.  Stages zijn 

eigenlijk geen groot 

nieuws, maar het feit dat 

dit in een keuken van een ex-sterrenrestaurant plaatsvond, was blijkbaar wel 

belangrijk genoeg voor de pers.  Wij waren overigens de eersten om de 
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Karmeliet te heropenen.  Ik heb heel wat leuke berichtjes gehad omtrent mijn 

moment de gloire op WTV. 

 

Hoelang duurde de stage in de keuken van De Karmeliet ? 

In het 1ste jaar Culinary Arts hebben we 1 week stage.  Volgend jaar is dat al 6 

weken en in het 3de jaar telkens 1 dag per week.  Zelfs een buitenlandse stage 

van meerdere weken in een gerenommeerd restaurant is mogelijk.  Sowieso is 

de ganse opleiding zeer praktijkgericht: teamwork, sectorcontacten, taal- en 

presentatievaardigheden, bedrijfsbezoeken, enz. 

 

Je gaat dagelijks op en af naar Brugge, waarom ga je niet op kot ? 

Omwille van mijn grote liefde: basketbal.  Sinds het seizoen 2020-2021 speel ik 

in de hoogste klasse van het vrouwenbasket, nl. Top Division Women.  Onze 

ploeg (Koninklijk Basket Team ION Waregem) is dit jaar knap op de 7de plaats 

van 13 ploegen geëindigd.  Hierdoor spelen we de play-offs.  Onze bedoeling 

is uiteraard om komende jaren nóg beter te doen. 

 

Er zijn 4 speelsters van Waregem 

geselecteerd om mogelijks toe te treden tot 

de Belgian Cats U20 en jij bent erbij. 

Ja, binnenkort op 18 mei is er opnieuw een 

selectiedag.  Na iedere training vallen een 

aantal personen af.  Hopelijk geraak ik zo ver 

mogelijk en mag ik deelnemen aan het 

Europees kampioenschap in juli in Hongarije. 

 

Hoe ziet jouw agenda er uit, na de lesuren ?  

Iedere avond, m.u.v. donderdag, heb ik 1 à 2 

uren training in sporthal De Treffer.  Op zaterdag is er ’s voormiddags shooting, 

gevolgd door een competitiematch van de 1ste ploeg ’s avonds.  Op zondag 

speel ik dan meestal nog een match met de jeugdspelers.  

 

Wordt het jou soms niet te veel ?  

Het is jou wel duidelijk dat ik er geen hobby’s kan bij nemen.  Maar koken, 

bakken en basket zijn nu eenmaal mijn passies en dan kan je bergen verzetten.  
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Vrijwilliger in de kijker: Bianka Kuhne (vzw Project Biest) 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Bianka Kühne 

 

Vlaanderen is een regio die aan de top in de wereld staat wat betreft 

vrijwilligerswerk.  Vrijwilligerswerk brengt heel wat voldoening met zich 

mee. 

 

Project Biest werd eind 2018 opgericht op initiatief van 2 nieuwe bewoners uit 

de Bieststraat.  Het doel: de bewoners meer bij elkaar brengen d.m.v. allerhande 

activiteiten. In de paasvakantie 2019 was het zover: de 1ste activiteit: een 

knutselnamiddag in het oc, gevolgd door meerdere speelstraten.  In juni was er 

een heuse wijkwandeltocht. Op autoloze zondag 22 september vond een 

geslaagd straatfeest in de Bieststraat plaats. Op vrijdag 27 december ging een 

gezellige kerstdrink door voor iedereen. Het basketplein naast het speelplein 

aan het oc werd omgevormd tot het winterkerstdorp Biestende.  

Ook in 2020 waren er al heel wat plannen (o.a. kubbtornooi) tot het coronavirus 

alle plannen de grond in boorde.  Er kwam wel een boekenruilkast naast de 

ingang van het oc eind oktober.  

In 2021 was er slechts 1 evenement.  Op 3 oktober kon je lekkere soep drinken 

en een babbeltje slaan tijdens Soep met Babbeltjes. 

 

Vol goede moed vliegt het bestuur van Project Biest er terug in, na 2 doffe 

coronajaren.  Eén van de bestuursleden is Bianka Kühne.  Ze houdt van 

organiseren en mensen een leuke tijd bezorgen.  Ze haalt daar haar energie uit 

en houdt ervan om nieuwe mensen te leren kennen.  Het straatfestival Biestival 

was hiervoor ideaal, volgens Bianka. 

Naast haar engagement voor Project Biest, is Bianka met haar gezin Mooimaker.  

Mooimakers zijn personen die de strijd aangaan tegen zwerfvuil door op 

regelmatige tijdstippen vuilnis te ruimen in de buurt.  Dit kan met jouw gezin, 

jouw collega’s, de vereniging of de school.  

 

“In 2022 kunnen we eindelijk weer leuke activiteiten voor en met de Biestenaars 

organiseren om alle buren weer dichter bij elkaar te brengen. We beginnen met 

een aantal kleinere activiteiten die daarom niet minder leuk zijn.” 

De aftrap was een Kom-uit-je-kot koffie op zondag 20 maart. Een 45-tal 

Biestenaars inclusief kinderen vond de weg naar het oc De Roose en genoot van 
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een babbel, een drankje en pannenkoeken. Uit de blije gezichten en reacties 

bleek duidelijk dat het een geslaagde eerste activiteit van Project Biest was sinds 

we met Biestende het jaar 2019 habben afgesloten. Jullie weten wel nog wat er 

dan gebeurde… en de geplande KubBiest kon in april 2020 niet meer doorgaan, 

maar dat halen we met veel plezier in.  

De volgende activiteit van Project Biest wordt dan ook een namiddag vol kubb. 

Afspraak op zondag 1 mei in de kleine zaal van oc De Roose en op het 

voetbalplein.   

Hou onze Facebook-pagina en de Hoplr-app in het oog. Je vindt onze 

activiteiten ook altijd terug in de agenda achteraan ‘t Biesteneirke. Spreek ook 

gerust je buren aan om samen naar het ontmoetingscentrum te komen. 

 

Wil je graag een handje toesteken op de dag van de activiteiten? Dag mag zeker, 

elke helpende hand is meer dan welkom. Stuur ons een bericht via e-mail aan 

projectbiest@gmail.com, via Facebook of Hoplr.   

Het bestuur van Project Biest bestaat uit een 8-tal leden en kijkt er naar uit om 

jullie op de één of andere activiteit te mogen ontmoeten: Alexander, Sophie, 

Sebastian, Kurt, Geert, Dries, Sara en Bianka 

 

Wie is Bianka Kühne ?  

 

• is 42 jaar 

• woont in de Bieststraat 

• gehuwd met Wim Hooghe 

• mama van Sofie (10 jaar) en Niels (7 jaar) 

• werkt als stafmedewerker bij de dienst Onderzoek, 

Dienstverlening en Ondernemerschap bij Hogeschool West-

Vlaanderen (Kortrijk) 

 

 

Wist je dat…  

 

… onze Biestklokken met Pasen feestelijk konden luiden en dat dit in de 

toekomst verder zo zal blijven ?  

… maar liefst 450 ouders en kinderen hebben deelgenomen aan de 

Ontbijtwandeling van de Ouderraad Biest-Jager op zondag 24 april ?  
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

 reservaties: www.waregem.be/ocderoose  

 info: ocderoose@gmail.com – 0474 92 65 68  

 verantwoordelijke mei: Kris Pannecoucke – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 3 mei: hobbynamiddag (oc De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 11 en 25 mei van 14 tot 17 uur: kaarting (oc De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen - verzamelen op het Biestplein 

 

OK Waregem – www.samen-na-kanker.be 

 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 643 374 - waregem@samen-na-kanker.be 

 iedere donderdag van 14 tot 15 uur: yoga (oc De Roose) 

 

vzw Project Biest – projectbiest@gmail.com 

 info: projectbiest@gmail.com of Facebook 

 zondag 1 mei van 14 tot 18 uur: kubBiest - kom een namiddag lang gezellig 

kubb spelen en/of een koffie drinken (kleine zaal oc De Roose) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be 

 woensdag 25 mei: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 276 – juni 2022 

 teksten juninummer binnen vóór 19 mei, bij voorkeur via e-mail  

 

 


