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In het vorige Biesteneirke stond een artikel over een 

proefproject voor ondergrondse containers op de Biest.  

Na een maand is hiervan nog niets te merken: geen 

afgebakende zone waar de container moet komen, 

geen graafmachine om de putten te delven, zelfs geen 

bouwvergunning.  Ook de websites van de stad en 

Ovam hullen zich in stilzwijgen… 

De ondergrondse containers zijn in ieder geval nog niet voor morgen.  Zo-

als het artikel meldde zouden de werken aanvangen op 1 april.  Niet alleen 

de dag dat de prijs van de afvalzak de hoogte in ging, maar tevens de dag 

waarop een mens al eens in het ootje wordt genomen. 

Of deze aprilgrap geslaagd was ? Misschien wel, omdat er twijfel onder de 

Biestenaars gezaaid werd.  Misschien ook niet, want het aantal gehoopte 

reacties was laag.   

Afgaande op de reacties kan op z’n minst gesteld worden dat de kampen 

verdeeld zijn.  Een bewoner uit de Zavelberg (toevallig de wijk waar drin-

gend een locatie dient te worden gevonden) meldt dat er daar geen plaats 

is.  Tevens vreest hij ongecontroleerd restafval, overlast naast de contai-

ners en het lokken van ongedierte en knaagdieren.  Lijnrecht ertegenover 

staat de reactie van een anonieme bron die het project alle lof toezwaait.  

Hij meent het systeem al meer dan 10 jaar in Amsterdam te kennen, ove-

rigens met zeer gunstige resultaten.  Er is geen rottigheid naast de contai-

ner, wat geen stank met zich meebrengt.  Insecten of ander gespuis hoef 

je als buur ook niet te vrezen.  Hij hoopt vurig dat dit project niet mislukt 

door sommige ongemotiveerde Vlamingen en geeft er als tip bij een came-

ra te plaatsen bij de opstart.   

Hoera voor de ene, een gemiste kans voor de andere.   

Oh ja, als je dit exemplaar uitgelezen hebt rest je een aantal mogelijkhe-

den: 

a) je slaakt een zucht van verlichting omdat de ondergrondse contai-

ners er niet komen en van vreugde gooi je ‘t Biesteneirke de lucht 

in; 

b) je vindt de aprilgrap geslaagd, lacht in je vuistje en laat anderen 

genieten van ’t Biesteneirke; 

c) je bent woest omdat je in de aprilgrap bent gelopen en je gooit ’t 

Biesteneirke zo ver mogelijk weg (maar moet het uiteindelijk toch 

oprapen). 

Waarschijnlijk zal je exemplaar belanden in de doos voor oud papier dat tot 

nader order nog steeds 2-wekelijks aan huis wordt opgehaald. 

 
Rik 
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Nieuws uit de gemeenteraad  

  
Sedert 1 januari 2014 telt de stad Waregem 

meer dan 37.000 inwoners, namelijk 37.139.    

Waregem telde op 1/1/2014 : 18.311 mannen en 18.828 vrouwen. 

 

Waregem zelf telt 23.027 inwoners, Beveren-Leie 5.165 inwoners, Dessel-

gem 5.200 inwoners en Sint-Eloois-Vijve 3.747 inwoners. 

 

In 2013 werden in totaal 372 nieuwe Waregemnaars geboren en zijn er 

346 Waregemnaars gestorven. 

 

Het juiste aantal Biestenaars is moeilijk te bepalen omdat enkele straten 

voor een deel tot de Biest behoren en een deel tot een andere parochie  

(2 voorbeelden : Henri Lebbestraat en Hoogmolenstraat) maar volgens de 

dienst bevolking telde de Biest op 1/1/2014 : 2.091 kiesgerechtigden en 

2.604 inwoners (volledig getelde straten die ook voor een deel tot een an-

dere parochie behoren). 

 Xavier Wyckhuyse, gemeenteraadslid 

 

Wist u … 
 

 dat op zondag 11 mei de jongste wielrenners - miniemen en aspi-

ranten – op de Biest aantreden en dat het parcours vanaf 11u30 

volledig verkeersvrij gemaakt wordt ? Meer info in café De Biest. 
 

 dat de broers Abram en Michiel Stockman het nieuwe wielerseizoen 

bij de junioren heel goed hebben ingezet en dat we op donderdag 1 

mei ook Igor Decraene gaan volgen bij zijn poging om, na de reeds 

behaalde provinciale titel, nu ook weer nationaal kampioen tijdrijden 

te worden.  
 

 dat we onze eerste communicanten - op donderdag 29 mei – en de 

vormelingen – op zaterdag 31 mei – een mooie (feest)dag wensen. 
 

Burendag 
 

Niet vergeten ! 
 

Op vrijdag 16 mei is het burendag. 
 

Doen jullie ook (weer) mee ? 
 

We verwachten jullie verslag en/of foto 
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Feestcomiteit Molenpark 
 

Beste buurtbewoner, 
 

Naar jaarlijkse traditie trekken we er ook dit 

jaar met de fiets op uit om met gans het gezin,  

familie en vrienden een leuke en sportieve namid-

dag te beleven. 
 

Na de zware taak om op de ‘goeie’ te stemmen gaan we op zondag 

25 mei de Leieboorden richting Machelen (aan de Leie, hoe kan het ook 

anders) verkennen via landelijke wegen waar velen van ons nog nooit 

voorbijgereden zijn. 
 

Het parcours is ongeveer 25km lang (heen en terug) en voor ieder-

een gemakkelijk te doen want er zitten geen ‘bergen’ in maar wel herber-

gen. 
 

We houden nl. halt in het gekende café ’t TONNEKE in de buurt van 

het museum van ROGER  RAVEEL, de bekende kunstschilder. Het museum 

is voor de kunstliefhebbers te bezoeken mits een kleine inkomvergoeding. 
 

Zoals gewoonlijk starten we aan café de Oude Molen. 

Inschrijving vanaf 13.30u. en start om 14.15u. 

De deelnameprijs is nog altijd € 2,5 p.p. en € 6 per gezin 

(verzekering en drankje inbegrepen). 
 

We hopen niet alleen op goed weer maar ook op een talrijke op-

komst want de Nieuwenhove Spurters hebben echt de moeite gedaan om 

er een ‘schoon toerke’ van te maken en zoals steeds zorgen zij voor onze 

veiligheid. 
 

Noteer alvast de datum 25 MEI (geen Moederdag, geen communie 

en geen voetbal meer). Dus allen op de fiets voor een aangename gezins-

uitstap! 
het bestuur 
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Biestenaar Rita Vandekerkhove en ‘Koester Kunst’ 

De tiende editie van de kunsttentoonstelling Koester Kunst ten voordele 

van het kinderkankerfonds Koester van het UZ te Gent is bijna zover.  

Ook dit jaar vindt Koester 

Kunst terug plaats in de oude 

kerk te Vichte.  Eén van de 

deelnemende kunstenaars is 

Rita Vandekerckhove uit de 

Vredestraat. Voor de kunste-

naars is het een mooie gele-

genheid om hun werken aan 

het publiek te tonen.  Er is 

een bar voorzien waarvan de 

opbrengst naar Koester gaat.   

Data tentoonstelling : 31 mei, 1, 7 en 8 juni, telkens van 14 tot 18 uur. 

Disciplines: schilderkunst en keramiek. 

 

Bloemschikken op de Biest 
 

Heb je zin om te leren bloemschikken ? 
 

Het kan op de Biest : 1 x per maand behalve in juli en augustus.  

Ervaren floriste Line Carlier 

zorgt voor een goede begelei-

ding en legt alles stap per stap 

uit.  Reeds ervaring of is het de 

eerste keer ? Kom gewoon af en 

neem gerust uw vriendinnen 

mee ! 

De cursus en alle materialen zijn 

inbegrepen, alsook één con-

sommatie, dit voor € 22. 

Enkel snoeischaar en keuken-

mesje mee te brengen. 
  

Ben je geïnteresseerd ? Neem gerust contact op met mij (tel 0478 710 007). 

Volgende data :  

  vrijdag 16 mei – florale cupcakes 

  vrijdag 06juni ... 

Plaats : ‘De Heerlijkheid’ op het Biestplein.   

Caroline 
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Vormelingen ‘putten uit de Bron’ - knutselnamiddag 
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Als voorbereiding op ons H. 

Vormsel hebben we deelge-

nomen aan een zwemactivi-

teit van Somival in de Tref-

fer.  
Zo kwamen we te weten wat 

Somival doet voor mensen 

met een beperking en kon-

den we zelf ons steentje bij-

dragen. 

Alle sporters hebben onze 

verwachtingen overtroffen.  

 

Ze kunnen veel meer dan we 

dachten, zoals: zwemmen, paardrijden, hockey,… 

We vonden het fijn om deze lieve mensen een keertje te kunnen begeleiden 

tijdens de zwemactiviteit.  

Helena uit onze groep voelde zich zo aangesproken dat zij zich blijft engage-

ren als vrijwilliger bij de zwemactiviteiten van Somival. 

Het was voor iedereen een leuke, leerrijke ervaring. 
Emile, Milan, Ruben, Helena, Georgie, Arno, Férike, Florian, Liam, Femke, Margot. 

 
12 vormelingen kwamen op bezoek op zaterdag 22 maart. 

Op 26 april wordt de tweede groep verwacht. 

 
                                                                                              Foto’s  Manfred Pannecoucke – Somival. 
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HERINNERINGEN 

Boven  van links naar rechts  

Albert Messiaen – Lucien De Bels – Frans Mahieu – t Etienne Messiaen. 

Onder van links naar rechts 

t Firmin Messiaen - t Jozef Messiaen – Arnold Pauwels – Roland Denoulet – 

t Octaaf De Bels. 
 
Toen Willy Messiaen mij deze foto bezorgde, ik had hem nooit eerder ge-

zien, kwamen herinneringen uit een ver verleden naar boven. Iedere keer 

als ik er naar kijk worden nieuwe herinneringen opgewekt die wat dieper 

zaten en ook door de tijd wat vager zijn geworden. 
 
Een paar contacten doen ons vermoeden dat de foto dateert van 1951 – 

1952. Proficiat aan de fotograaf, Yvonne, de moeder van Roland, die blijk-

baar in die jaren over een “modern” toestelletje beschikte en deze mooie 

herinnering kon vastleggen. 
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Mijn herinneringen gaan terug naar de tijd van de boerderij Messiaen.  

Deze was te bereiken via een aarden weg vertrekkend vanuit de H. Lebbe- 

straat, rechtover de zaak van mijn vader Zenon De Bels, ter hoogte van de 

huidige Bed and Breakfast Othello en waar er nu verkeerslichten zijn.  

Op die hoek was vroeger de beenhouwerij van Oscar Delmotte. 

De boerderij is verdwenen en alle gronden werden ingepalmd door de ver-

bindingsweg en ook een stuk door de uitbreiding van het sportstadion van 

Waregem. 
 
De mooie boerderij van Baziel en Germaine, waar we steeds speelvrienden 

konden vinden want ze waren met 12 kinderen, is niet meer. Een groot ge-

zin, veel werk maar het liep er gesmeerd en ik herinner mij nog dat mijn 

moeder zei : “die Messiaens, die lopen er altijd piekfijn bij”. 
 
Die vele speelmomenten op de boerderij doen mij denken aan de kinderen 

die nu aan een boerderijkamp mogen deelnemen, mits betaling natuurlijk,  

en als zij bij de gelukkigen willen zijn moeten ze zorgen dat ze tijdig in-

schrijven want het is rap “volzet”. Op de boerderij van Baziel was het 

nooit “volzet”, er was ruimte voor iedereen. 
 
Soms konden we nog een vieruurtje meepikken en genieten van het lekkere 

brood dat Baziel één maal per week zelf bakte in het ovenbuur. Het brood 

werd gesneden  met een speciaal mes door de heer des huizes zelf. Baziel 

maakte eerst een kruis op het brood terwijl wij gezeten waren aan een 

lange tafel op banken. 
 
Daar is ook het idee gegroeid om te voetballen. Roland Denoulet was de 

grote bezieler. Hij was de materiaalmeester die hiervoor over het werklo-

kaaltje van zijn vader mocht beschikken.  
 
Er werd zelfs na zekere tijd een echte lederen bal aangekocht, een type 

dat nu totaal voorbij gestreefd is, met binnenblaas en een rijgkoord om de 

bal af te sluiten. 
 
Bij de start van onze voetbalactiviteiten was de grote binnenplaats van de 

boerderij het speelveld. Maar de lampen sneuvelden en het voetbalfeest 

kon daar niet blijven doorgaan. 
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Maar er kwam een oplossing. Baziel maakte een weide vrij en we beschik-

ten over een, zij het een hobbelig, voetbalveld omheind met prikkeldraad. 

Deze was oorzaak dat onze lederen bal regelmatig moest genaaid worden 

bij de schoenmaker Jefke  Dhaenens. 

Er werden witte lijnen gekalkt. Dit gebeurde op zondagvoormiddag door 

Etienne. Er werden doelen in elkaar getimmerd, weliswaar niet allemaal 

reglementair, maar dit was zeker het eerste voetbalterrein in de omgeving 

van de huidige stadionuitbreiding. En er was zelfs een kleedkamer in het 

kot naast het ovenbuur. 
 
Iedere zondag werd er gevoetbald. In het begin drie tegen drie, maar de 

jongeren uit het gebuurte toonden hoe langer hoe meer belangstelling en 

nog anderen kwamen zich aansluiten, o.a. Arnold Pauwels (Nolle), Leon en 

Yvan Leroy, Noë en Albert Destoop. Er werd zelfs beslist te spelen met 

een arbiter. Een familielid van Roland engageerde zich om die zware taak 

op zich te nemen. Ik moet zeggen het was een strenge en autoritaire arbi-

ter… “hier de bal” was één van zijn uitspraken. 

We kregen zelfs supporters, Kamiel was één van die trouwe supporters. 

Voor hem was dat “de” zondaguitstap. Ik herinner mij ook nog Berrie 

Stoop (Albert Destoop) speler-supporter. Wanneer de bal in de wei er-

naast beland was sprong hij over twee rijen prikkeldraad en een gracht. 

Hij zorgde steeds voor de nodige animatie. 
 
Ikzelf en nog enkele anderen moesten klaar zijn om te vertrekken naar 

het college waar wij op zondagnamiddag om 17.00 uur de vespers en het 

lof gepresenteerd kregen. 
 
Herinneringen kunnen ook pijnlijk zijn. Ik was geschrokken bij het zien van 

de foto dat er ons reeds zo veel ontvallen zijn : Etienne, Firmin, Jefke 

(Jozef) Messiaen en mijn broer Stafke (Octaaf). We bewaren ze zeker in 

onze herinnering want ook zij waren er graag bij. 
 
Het was een mooie tijd, laat ons deze koesteren. 
 

Lucien De Bels 
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Blind proeven met KWB 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Whisky’s blind proeven – een nieuw  
verrassend idee van John en nadat 
de flessen ‘ontkleed’ werden kregen  

we alle deskundige uitleg en bijna 
unaniem was ‘de blauwe doos’ winnaar. 

 

 

 

Lidy’s tip 
 

Rabarbertaart 
 

2 zakjes vanillesuiker, 8 lepels suiker, 8 lepels melk,  

8 lepels zelfrijzende bloem, 4 lepels olie, 4 lepels boter,   

2 eitjes, 3 stokken rabarber in kleine stukken gesneden en 

bestrooid met wat suiker. 

 

De eitjes schuimig kloppen, de suiker, vanillesuiker, bloem, 

boter, olie en melk erbij voegen en goed roeren. Het deeg op de goed in-

gevette bakplaat gieten, de rabarber op leggen en bakken op 180° gedu-

rende 20 minuten. 

 

Voor de tweede laag van de taart gebruiken we 2 eitjes, 6 lepels suiker, 

3 lepels boter die we goed opkloppen. Giet dit bovenop de taart en laat 

deze nogmaals een 20-tal minuten verder bakken.  

Tip : je kan de rabarber eventueel vervangen door appel.  

 
         Lidy 
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  Activiteitenkalender mei 2014 
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
verantwoordelijke                  mei  Elie De Clercq    0474 92 65 68           
                                              juni  Sabine Odent    0474 92 65 68     
                         
                                                

  
 

   donderdag  22 mei    19.30 u redactievergadering 
   woensdag  28 mei    19.00 u algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten juninummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 20 mei 
 

      Info    0496 23 94 68 
 

   dinsdag    6  mei   14.00 u hobby in  ‘De Roose' 
   maandag  12  mei   14.00 u kaarting in  'De Roose' 
   dinsdag  13  mei    bedevaart 
   dinsdag  27  mei   14.00 u kaarting in ‘OCN’ 

       
 
 
   woensdag   21  mei      14.00 u kaarting in 'De Roose' 
   woensdag   28  mei      14.00 u kaarting in 'De Roose' 

     

                       Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

  
     1 -  4 mei   KWB op weekend 
   woensdagen    7-14-21 en 28 mei           avondwandelen – start 19.00 u  aan de kerk 
    

  Molenpark 

 
zondag           25 mei          13.30 u gezinsfietstocht – zie pag. 4 

 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                      Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


