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Kerstloop op 5 december
tekst en foto’s: Marianne Verstaen

De organisator van deze wedstrijd is Vincent Baert. Hij was heel tevreden dat dit
evenement kon doorgaan. De weergoden waren hem gunstig gezind en hij was
content met het vrij groot aantal deelnemers. Eén uur voor de start waren er
nochtans amper lopers aanwezig. De meeste deelnemers en hun supporters
kwamen later toe dan andere jaren. Sommige kinderen van de 1e reeksen
moesten zelfs al lopend naar de start alwaar hun mama of papa nog vlug het
borstnummer opspeldde. Vincent was ervan overtuigd dat iedereen wel slim
genoeg was om de coronamaatregelen, zoals eenrichtingsverkeer in het oc, na
te leven.
Er waren 447 inschrijvingen vooraf wat in deze tijden een succes is.
De kinderloop was een succes en bij de 9 km loop waren er maar liefst 220
deelnemers.
De lopers kwamen van heinde en verre; Waregem, Ingooigem, Ooigem, SpiereHelkijn, Moen, Berlare, Brugge,… en zelfs van Aarschot.
De loopclub ABAV van Brugge was met een tiental lopers afgekomen. Hun coach
Filip Rondelée is bevriend met de organisator. Zijn motto is ‘lopen voor het
amusement en om voor zichzelf goed te presteren’.
Wim Decoene, een fan van Vincent Baert, tekende present
als toeschouwer. Tot vijf jaar geleden liep hij zelf nog mee en
hij wist te vertellen dat het parcours een heel lastig stuk
bevat.
Enkele jonge Biestenaars deden mee.
Anne-Lou Euvrard startte bij de 6 jarige meisjes. Ze is geen
lid van een sportclub maar gaat naar de dansschool. Ze liep
hier voor de 1ste keer mee en behaalde direct een gouden
medaille. Proficiat Anne-Lou.
Drie jongens van het 1ste leerjaar van de
Biestschool zagen het goed zitten om mee te
lopen namelijk Maxime Depoorter, Borys
Gaca en Mòris Delezie. Voor hen was het ook
hun eerste deelname. Ze eindigden hier
respectievelijk 8ste, 4de en 15de. Borys heeft wel al
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eens aan een veldloopwedstrijd meegedaan. Maxime doet aan omnisport, Borys
speelt tennis en voetbal en Mòris speelt basket en tennis.
Alyannah Tijtgat is 8 jaar en loopt puur voor het plezier en
ook in school. Dit is wel al haar 3de deelname hier op de Biest.
Ze behaalde de 8ste plaats. Ook heeft ze al aan de Kids
Beatrun deelgenomen.
Ferre Mauroo is 8 jaar, hij is niet
aangesloten bij een loopclub maar wel bij voetbalclub Racing
Waregem. Het is reeds zijn 3de deelname aan deze kerstloop.
Hij behaalde de 12de plaats.
Rihana Dkhichi is 10 jaar en gaat naar de Biestschool. Ze
loopt louter voor het plezier en dit wanneer ze er zin in heeft.
Het is haar 1ste deelname, ze heeft wel al aan een wedstrijd
veldlopen deelgenomen. Zij behaalde hier de 6de plaats. Ik
zag dat ze ook aan de 4,3 km loop deelnam. Goed zo Rihana!
Alejandro Tijtgat en Léon Defeau zijn
beiden 10 jaar en gaan ook naar de
Biestschool. Voor Alejandro was het zijn 2de
deelname aan de kerstloop en voor Léon
zijn eerste. Alejandro werd 11de en Léon 4de.
Alejandro is een codeur; hij maakt games
en ontwerpt websites, van een jong talent
gesproken!
Léon is wel bij loopclub AZW aangesloten
en traint daar 2 keer per week. Eerder liep hij al wedstrijden in o.a. Deinze. Ook
veldlopen is hem niet vreemd.
Het gezin van Ives De Roo uit de Peirdewijk, deed bijna voltallig mee. Ze hebben
de loopmicrobe flink te pakken. Ives en zijn vrouw Stefanie zijn aangesloten bij
joggingclub JCW in Waregem. Hun zoon Maxim bij AZW Atletiek Zuid West.
Ives loopt zo’n 30 à 50 km per week. Stefanie loopt 1 tot 2 keer per week en
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daar bovenop doet ze ook aan zumba. Ives en
Stefanie hebben bijna alle kerstedities
meegelopen. In gewone tijden doen ze zo’n
10 à 15 wedstrijden per jaar.
Zowel mama Stefanie als zoon Maxim liepen
de 4,3 km wedstrijd.
Maxim behaalde de 6de plaats, een heel goede
prestatie! Zijn mama werd 115de.
Ives liep de 9 km wedstrijd. Hij behaalde de
76ste plaats.
Ze waren heel blij om na lange tijd, door
corona, weer eens aan een wedstrijd te kunnen deelnemen. Het plezier straalde
van hun gezicht.
Proficiat aan alle deelnemers ! De kerstvrouw zag dat alles goed is verlopen.

Wist je dat…
… er in de Zadelstraat 20 en 22 hoog bezoek is geweest van ondergrondse
asielzoekers in hun mooie gazon ?
… er dit jaar terug geen nieuwjaarsrecepties zijn ? Op zondag 9 januari zal het
dus stil blijven in het oc De Roose
… voor het eerst sedert 1988 de ster niet zal schitteren op de Biesttoren ?
Hopelijk is hiervoor volgend jaar een oplossing
... de solidariteit tussen het oc De Roose en de naburige school in deze
covidtijden zeer groot is ? Omdat de activiteiten in het oc de komende weken
op een zeer laag pitje staan, werden de co2-meters tijdelijk uitgeleend aan de
school.
Dit in afwachting van felbegeerde meters die door de
scholengemeenschap besteld werden
… de 8ste Memorial Igor Decraene doorgaat op zondag 4 september ?
… de babyboom in de Bieststraat (zie ’t Biesteneirke december 2021) blijft duren ?
Op amper 300 m van elkaar werd een 3-tal weken geleden de 6de baby dit jaar
geboren
… de allerlaatste eucharistieviering in de Sint-Jozefkerk op zondag 9 januari om
10.30 uur plaatsvindt ?
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Maria van den Duc viert haar 90ste verjaardag
foto: Cherly Vanbecelaere

In het vorig Biesteneirke was
reporter Marnix ten huize van
Maria Waelkens, die jarenlang
het gekende café De nieuwen
duc in de Henri Lebbestraat
open hield. Op dinsdag 14
december vierde ze haar 90ste
verjaardag. Mede door een
oproep in uw favoriete
maandblad mocht Maria bijna
40
verjaardagskaartjes
ontvangen.
En of ze er
gelukkig mee was… !
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Ten huize van… Esseveesupporter Christ Destoop
tekst en foto: Koen Christiaens

Essevee zit in een precaire situatie. Het is vijf na twaalf voor de fusieclub.
Het moest een mooi afscheidsjaar voor Francky Dury worden maar door de
slechte resultaten van de laatste weken werd de samenwerking op 17
december, in onderling overleg, beëindigd. Davy De fauw en Timmy
Simons krijgen het vertrouwen om Zulte Waregem tijdens de resterende
wedstrijden naar een veilige plek te brengen in de Jupiler Pro League.
Tijd om een trouwe abonnee, Christ Destoop uit de Vredestraat, hierover aan
de tand te voelen. Christ is een voetbaldier, wat blijkt uit onderstaand
vraaggesprek. Hij is getrouwd met Sabine Vaernewyck en ze hebben 3 kinderen:
Dimi (30), Glenn (27) en Joni (25).
Christ, je was vroeger voetbaltrainer ?
Ruim 20 jaar terug startte ik mijn carrière bij RC Waregem en was er 4 seizoenen
trainer van de preminiemen en miniemen. Vervolgens volgde mijn mooiste
periode bij Sparta Wortegem. Ik bleef er 6 jaar. Eerst ook bij de preminiemen,
later volgden de U17 en U19. 2 jaar naeen werd ik net geen kampioen. Mijn
motto was dat iedereen die goed trainde ook speelkansen kreeg. Ik herinner mij
een seizoen dat we de 1ste match met 1-7 verloren en de voorzitter kwam bij me
en zei: “Christ, je zal dit seizoen geen 5 matchen winnen”. Maar we eindigden
wel 5de. Ik had een duidelijke visie en die was dat de trainer een motivator moet
zijn waardoor de spelers boven zichzelf uitstijgen. Ik ging daarbij uit van een 43-3 waarbij enkel mijn 2 centrale backs verdedigend dachten. Ei zo na werd ik
bij Wortegem trainer van het 1ste elftal. Daarna heb ik nog 3 jaar de U21 van
Deerlijk getraind en 7 jaar geleden ben ik gestopt. Het was niet meer
combineerbaar met mijn job bij Lecot in Brugge.
Hoe lang ben je al supporter ?
Van mijn 6 jaar ging ik al mee naar het voetbal. Mijn vader Christiaan, die in
1979 verongelukte, nam me mee. Eigenlijk zou ik Filip heten, maar toen hij op
het gemeentehuis kwam was hij die naam vergeten en koos dan maar voor
Christ. Ik ben opgegroeid op de Karmel. Mijn vader was bij SV Waregem
délégué van de Uefa’s. Het waren toen allemaal spelers uit de streek: Wim De
Coninck, Philippe Desmet, Franky Dekenne, Carlos Deconinck, Franky en Pino
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De Craeye, Yvan Desloover, Ludo Deschepper, Patrick Santelé. Ik herinner mij
een match van de 1ste ploeg tegen Anderlecht. We zaten quasi op de piste en er
was 25 000 man. Ook de Bekerfinale op de Heizel tegen Tongeren blijft me bij.
Koning Boudewijn zat niet ver van ons. Ik was efkens abonnee af, toen we met
SV Waregem Europees onderuit gingen tegen het Finse Lahti (1993). Maar ik
bleef het voetbal enorm volgen. Toen we weer promoveerden was ik opnieuw
van de partij.
Wat is je mooiste herinnering aan Essevee ?
Een match met SV Waregem op Anderlecht, we
wonnen met 2-5. We kwamen 0-3 voor. Ik
herinner mij Urban die in de 1ste helft enorm
aanvallend presteerde. De 2e helft was hij veel
minder, tot hij een bal over Marc Degrijse stiftte.
Urban was een schitterende voetballer maar er
stond gene kop op. Ook het seizoen van Zulte
Waregem met Thorgan Hazard (2013). Dat feest
op de markt in Waregem was toch niet normaal.
Dat seizoen zijn we het afgepakt van de
arbiters, telkens met Nzolo: in Standard, ook
tijdens de play offs in Lokeren en thuis die 3-4
tegen Standard.
Wat zijn de oorzaken dat het, ook dit
seizoen, zo stroef verloopt voor Essevee ?
Volgens mij: Francky Dury is een machtige trainer geweest en chapeau voor
hetgeen hij hier heeft verwezenlijkt. Maar een 10-jarig contract, dat was geen
goede zet. Als je je ploeg niet meer kan motiveren win je geen matchen. Het
mooiste voorbeeld van een huidige motivator is Felize Mazzu bij Union. Toen
Dante Vanzeir onlangs Rode Duivel werd zei hij: “Als er één van ons jaloers is
hierover is het voorbij voor ons”. Je moet gelukkig zijn voor Dante. In iedere
linie moet je ook iemand hebben met een over mijn lijk-mentaliteit. Deschacht
was dat nog vorig seizoen. Hij was niet de fijnste voetballer maar bij Anderlecht
was er niemand die hem kon vervangen. Ander voorbeeld: Vormer bij Club
Brugge. Ik denk bij ons vroeger ook aan Meert, Skulason, Lerager, Meité, De
Ridder, Derijck, Malanda. Ik herinner mij deze laatste tijdens een oefenmatch en
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dacht zo een trage. Maar kijk wat hij nadien presteerde. Je mag een match
verliezen met 1-2 of 1-3 maar je moet je kop ervoor leggen. Ons grootste
nadeel is het uitverdedigen. De bal komt té snel weer in de voeten van de
tegenstander. Ons beste centrale duo dat we hadden was Steve Colpaert met
Karel D’Haene. Ook zijn er telkens andere ploegopstellingen. We hebben ook te
veel verschillende nationaliteiten.
Komt het nog goed met onze ploeg ? Kortom, zal Essevee zich redden ?
Met nieuwjaar moeten ze enkele gerichte aankopen doen: centraal achterin en
een 10. Die hebben we niet. Jelle Vossen is soms de dupe van de spitsen. We
hebben ook maar één flank met Dompé. Kijk eens hoe hard Vossen werkt en
zwoegt. Harbaoui deed het op voetballend gebied niet beter maar kreeg nooit
kritiek van de fans. Eigenaardig genoeg hebben we zelfs het best scorende duo
van Europa met Gano en Vossen én ook met Dompé de assistenkoning. Ik vond
ook de beslissing om Bostyn uit de ploeg te zetten jammer. Die jongen is nu
gekraakt, met veel respect voor Sammy Bossut. Het is eigenlijk het 3de
opeenvolgende seizoen dat het bergafwaarts gaat. Dompé gaan we kwijt zijn
met nieuwjaar. De goals die wij scoren gaan in 3 à 4 passen, dat is positief. Maar
anderzijds zijn we die bal veel te rap weer kwijt. Wij spelen ook te veel achteruit.
Ik hoop dat het goedkomt maar de schwung is eruit.
Tijdens het kerstweekend spelen we op Standard (26/12) en na de
winterstop volgt KV Oostende thuis, Cercle uit, OHL thuis en Beerschot uit.
Dat wordt de periode van de waarheid…
Standard ligt ons wel, daar moeten we een punt kunnen pakken. Oostende en
Leuven moet je thuis winnend afsluiten, op Cercle zie ik ons verliezen en op
Beerschot winnen. Dat betekent 10 op 15; dan zou het er goed uitzien. Kijk naar
Cercle: als je enkele matchen achtereenvolgens wint, ben je vertrokken. We
hebben ook nog het voordeel dat die ploegen allemaal zo ver nog niet staan.
Het zal voor de barrageplaats gaan tussen ons, Cercle en Seraing.
De supporters hebben zich dit seizoen ook al vaak geroerd. Wat vind je
daarvan ?
1 ding stoot me tegen de borst: vuurpijlen horen niet thuis op een voetbalveld
en zeker niet bij ons. De gezangen over Dury buiten waren een vorm van
frustratie. Die mag je tonen, dat is logisch. Met de aanstelling van Simons en De
8
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fauw hoop ik dat het goedkomt. Simons zal wat meer maturiteit hebben,
misschien is Davy wat te braaf. Wie weet krijgt Govea op termijn nog eens zijn
kans. Wat we zagen tegen Union was niet normaal. Als we voortaan opnieuw
vechten voor iedere bal kan ik ermee leven. Maar stel dat we zakken, hoeveel
volk gaan we dan nog hebben in 1B ? Ik vrees dat het dan voorbij is voor
Essevee…

Waregemse Gordel organiseert winterwandelzoektochten
tekst en illustratie: Rik Verhaeghe
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Laatste kerst(mis) op de Biest
tekst: ingezonden op de redactie

Jullie weten het allemaal: het kerkgebouw de Biest wordt in de komende
maanden onttrokken aan de katholieke eredienst. Er is geen geld meer ! Zelfs
niet voor de verlichting van de kerstster op de toren. Aan de ingang van de kerk
staan twee kerstboompjes eenzaam te wezen. Ook St-Jozef treurt nu hij zijn stek
definitief verlaat en weer op zoek moet naar een nieuwe stal. Voor hem wordt
het een heruitgave van het Betlehemgebeuren. Nochtans jeunde hij zich op de
Biest, ooit een bijna onbewoond landbouwgebied, overwoekerd door biezen en
moeilijk toegankelijk via twee landwegen met drie grote boerderijen en twee
cafés.
Op 24 december 1966 werd voor het
eerst een mis opgedragen in het nieuwe
gebouw: een kerstnachtmis. Er was veel
volk en te weinig stoelen. Het
gelegenheidskoortje dreunde Stille
nacht terwijl Jules Devos het orgeltje
betimmerde en de eerste pastoor E.H.
Devrieze schitterde in zijn gloednieuwe
kazuifel, de misdienaars blonken in hun
witte pijen met nieuwe fluweelrode schouderdoeken. Het was feest, groot feest
,vreugde alom, een volksfeest waar iedere Biestenaar naar toe geleefd had:
eenvoudig, spontaan, intens, warm,... vrede voor iedereen !
Er groeide een hechte en actieve Biestgemeenschap en we zijn de mensen die
zich daarvoor ten volle hebben ingezet uiterst dankbaar. De meesten zijn er
ondertussen niet meer en zijn wel gaan aankloppen bij Sint-Pieter, in de hoop
het tij te doen keren in wat er ondertussen op de Biest gebeurde. Helaas, het
werd de teleurgang van onze eens zo bloeiende en levendige parochie.
We zijn nu 55 jaar verder. De groeiende woonwijken werden door allerlei
ingrepen van elkaar gescheiden en gaan bijna geruisloos over in een
ongebreidelde en versmachtende explosie van appartementen en
industriezones. De parochie houdt op te bestaan, ons sociaal weefsel bloedt en
dreigt te verdwijnen in een niet te verantwoorden en hebberig systeem van
commercialisering en geldgewin. Een slagkrachtige pandemie slaat
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meedogenloos en dodelijk om zich heen en verwoest ongewenst families,
vriendschappen, verenigingen, ons samenzijn.
Zaterdag 25 december om 10.30 uur wordt voor het laatst kerstmis gevierd in
wat nu nog onze kerk is. Neen, we doven geen kaarsen en zeker geen lichtjes.
lntegendeel, we vuren ze aan met een zekere dankbaarheid voor wat we in het
verleden ontvingen en met de onvermoeibare hoop op geluk en zegen voor
iedereen in een nabije toekomst.
Rendez-vous op Kerstmis. Hoor de engelen zingen.

Herinrichting Franklin Rooseveltlaan
tekst: stad Waregem

Op 22 november startten de werken voor de volledige herinrichting
van de Franklin Rooseveltlaan. Het gaat om de Watergroep die in een
viertal maanden een nieuwe toevoerleiding aanlegt, van de watertoren tot aan
de Holstraat.
Midden 2022 beginnen dan de werken voor de volledige heraanleg van dit
traject: gescheiden riolering, veilige fietspaden, verkeersremmende
maatregelen, een nieuw wegdek, groene aanplanting, nieuwe nutsleidingen...
Deze aanleg duurt ongeveer 2 jaar.
De voorbereidende werken verlopen in 5 deelfases:
Fase 1 en Fase 2 zijn achter de rug
Fase 3: van kruispunt Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan
tot aan kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan
Duur: 15 werkdagen (van 10 tot 28 januari)
Verkeer: vanaf dan volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting
autosnelweg voor alle verkeer
Fase 4 en Fase 5: vanaf eind januari
In ’t Biesteneirke zult u op de hoogte blijven van de vooruitgang van de
werken.

januari 2022

11

Ten huize van… percussionist Emmanuel Vandewynckele
tekst: Marnix Pruvoost – foto: John Vervaecke

Hallo iedereen, nog alles goed met jullie ? Deze maand mochten we even
binnenglippen bij Emmanuel Vandewynckele. Een speciaal iemand… niet
bepaald maar wel een superenthousiaste en gedreven iemand, eenmaal
aan het vertellen is het moeilijk hem te stoppen, enkel de hond des huizes
slaagt hierin met zijn geblaf, de aandacht naar hem toe te buigen.
Om met een klassieke opener van wal te
steken: je bent een geboren en getogen
Biestenaar.
Zeker, het wiegje stond in de
Kollebloemstraat waar m’n moeder een
kapsalon uitbaatte. Wel geen school
gelopen op de wijk, nee, omwille van een
praktisch
kantje
vloog
ik
naar
Nieuwenhove. Weet je, oma woonde recht
op de school en zoals eerder gezegd, ma
was zelfstandig en voor de naschoolse
opvang was dat een stuk makkelijker, zo
zie je maar. Na mijn middelbaar heb ik een
opleiding tot medisch laborant genoten.
Wel een tijdje weggeweest van de Biest,
maar van zodra we op dit stukje bouwgrond gestoten waren hebben Karlien en
ik hier vrij snel gebouwd, heb ik haar ten huwelijk gevraagd en… kindjes maar
ja… die komen vanzelf zeker. Op vandaag werk ik in de IT-sector. Ik zie je
wenkbrauwen al fronsen en begrijpelijk ook. Ik werkte in een hospitaal als
medisch laborant en door mijn ‘nogal’ grote interesse voor al wat computer is,
sprong ik blijkbaar in het oog van mijn huidige werkgever en ‘alzo’ heb ik de
overstap gemaakt.
Emmanuel, muziek spelen zegt je wel iets?
Zeer zeker. Als jonge knaap van acht trok ik naar de muziekschool - snu heet
dat de muziekacademie zeker ? Van opleiding ben ik percussionist, slagwerker
als dat duidelijker is voor u. De jeugdharmonie, de harmonie, de Kortrijkse
12
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brassband heb ik allemaal doorlopen en op vandaag ben ik aangesloten in
Vichte en Beveren-Leie en maak ik deel uit van een dweilorkest.
En nu tussen ons beste lezer, nog nooit gehoord van een dweilorkest ? Geen nood,
ik ook niet, dus gaan we over tot het raadplegen van de moderne multimedia. We
bladeren zonder blozen in de vrije encyclopedie Wikipedia en wat lezen we ? “Een
dweilorkest of dweilband is een muziekkapel bestaande uit blazers en slagwerkers.
De muziek die gespeeld wordt is vaak carnavalesk, maar in ieder geval feestelijk.
Ook wordt er door het uitdunnen van de landelijke carnavalhits, steeds vaker
gegrepen naar arrangementen van bekende wereldhits.” Zo… dat weten we nu
ook weer.
Ik meen hierover een artikel - een tijdje geleden - te hebben gelezen, kan
dit ?
’t Doet me deugd dat te horen, onze groep heet Ze Quaffeurz. De groep zelf
bestaat al een veertiental jaar, ikzelf maak maar een tiental jaar deel uit van de
groep. De groep is op een ludieke wijze ontstaan, aan de toog. Naar aanleiding
van een of ander feest werd aan een aantal Beverse muzikanten gevraagd om
de feestelijkheden muzikaal te omkaderen en van het één kwam het ander.
Vandaag telt de groep 14 muzikanten.

Emmanuel staat links op de foto, met de grote trommel
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Wat moet ik mij bij Ze Quaffeurz voorstellen ?
Maakt me niet uit, maar voor ons zijn er toch enkele belangrijke pijlers. Het
genre… alles wat in is, van schlagers tot eender wat, ambiance brengen. Niet
alleen het muzikale maar ook het visuele aspect van het optreden is voor ons
belangrijk. Om nog eens terug te keren op het muzikale luik, is het ook zo dat
we eisen - niet alleen voor onszelf - maar ook van een ander dat er perfect
gespeeld wordt. Ook één van de redenen dat we toch internationaal hoog
scoren op wedstrijden.
Wedstrijden ?
Jawel, een tijdje geleden zijn we wereldkampioen geworden binnen het genre.
Er is daar toch ook wel een leuke anekdote aan verbonden. Ambitie om aan
wedstrijden deel te nemen hadden we zeker niet, leute en plezier maken was
wel een must. Een groepslid had eens gelezen dat er jaarlijks in Oostenrijk,
dichtbij Salzburg, een Woodstock-achtig evenement voor dweilorkesten
doorging. Met het busje en onze instrumenten wij richting Oostenrijk. Man, man
de ervaring die we daar hebben opgedaan was voor ons de max. Daar hebben
we gezien, gehoord, geproefd van hoe een hedendaags dweilorkest te werk
gaat.
Komen jullie veel samen ?
Wekelijks wordt er gerepeteerd, afhankelijk van de optredens. Dat er, in het
voorbije jaar met corona heel wat optredens geannuleerd zijn hoef ik u niet te
zeggen, maar voorheen hadden we toch 30 tot 50 optredens per jaar. Is er een
optreden gepland, dan kan de frequentie van de repetities stijgen. Ik heb het al
gezegd, de lat ligt hoog. Op vandaag hebben we binnen ons repertoire meer
dan 120 nummers, die ieder van ons zonder partituur uit het hoofd speelt. Laat
staan dat we ook nog bezig zijn met nieuwe hits te herschrijven naar ons orkest
toe. Nee nee, stilzitten doen we niet, ’t is een hobby hé !
’t Verbaast me wel dat ik jullie nog niet aan het werk gezien heb.
Dan ben je iemand die niet veel buitenkomt, wat ik betwijfel, maar we waren
reeds in Dranouter, Nacht van de Humor, laatst nog op de hondenzwemming
in Senteboas. Waar men ons vraagt gaan we heen. Voor een podiumshow van
anderhalf uur of een wandelconcert, een braderij, huwelijksfeest,
bedrijfsevenement,… U vraagt, wij… blazen. Er staan wel een paar mooie
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projecten klaar maar ik ga de spreekwoordelijke tip van de sluier nog niet
oplichten. Wil je ons dan toch nog aan het werk zien, dan verwijs ik je graag
door naar het Youtubekanaal waar er toch wat beeldmateriaal van ons te vinden
is.
Zo, Emmanuel, ‘k zie dat de dochter graag zou aanschuiven aan de tafel
voor het avondeten, dan maken wij ons maar uit de voeten. Van harte
bedankt voor de vrij gemaakte tijd en aan u en de ganse familie een prettig
eindejaar gewenst.
Reporter Marnix en fotograaf John

Ouderraad Biest-Jager presenteert…

januari 2022
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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 januari: Roos T’Jollyn – 0474 92 65 68
Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19
 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van Samana opgeschort
Okra
 info: 056 60 55 10
 tot zeker eind januari zijn alle openbare activiteiten van Okra opgeschort
KWB Sint-Jozef Biest
 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen - verzamelen op het kerkplein
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
Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem
 iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering (Sint-Jozefkerk)
’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 27 januari: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 272 – februari 2022
 teksten februarinummer binnen vóór 20 januari, bij voorkeur via e-mail
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