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gedachtenis van alle overledenen 
 

Met eerbied gedenken wij wie zij waren voor ons en voor de wereld. 
 

Lucrèse Libbrecht     88j    Werner Rogé                   72j         

Oda Vervaecke     90j    Amarachi Nkwocha 17j 

Clarisse Vandecaceye        89j    Marie Lucie Delabie          82j 

Lucien Fernand Naessens   88j    Linda Vanwymelbeke 60j 

Eric Vanderbeken              71j    Aurora Saez Toledo 58j 

Marcel Bulcaen     89j        Igor Decraene 18j 

Marcel De Jonghe              91j        Ivonne Deketele   90j 

Joseph Vercoutere     90j        Jacques Willemijns 70j 

        

Overledenen sedert Allerheiligen 2013 waarvan de uitvaart of nadienst 

plaats had op de St.-Jozefsparochie - afgesloten op 15 oktober 2014. 
 
Dienst voor de overledenen op zondag 2 nov. om 10u30 in de kerk. 
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 KWB voortaan anders… 
 

In tegenstelling met datgene dat we de laatste 

weken van onze nationale politici te zien hebben 

gekregen op ons televisiescherm, mogen we stel-

len dat onze ‘mannen van de KWB’ wel degelijk 

‘eensgezind’ zijn.  Zij hebben namelijk ook ver-

kiezingen uitgeschreven voor een nieuwe voorzitter.  Alhoewel hij nog geen 

bloemen ontvangen heeft is het Bart Withoeck die voortaan de ‘honneurs’ 

waarneemt. Hij heeft aan ’t Biesteneirke beloofd om zich later even aan 

jullie voor te stellen.    
       Het KWB bestuur 

 

 Lidy’s tip 
 

Pompoen-paprikasoep 
 
1 kg pompoenvlees, 1 prei, 1 ajuin, 1 rode paprika,  

1 aardappel, 1 wortel, peper, zout, boter,  

bouillonblokje, 1,5 l water. 
 
Schil de pompoen en haal de pitten eruit, snij vervolgens het pompoen-

vlees in stukken. Versnij alle resterende groenten in stukken.  

Stoof de groenten met wat boter aan en voeg als laatst het pompoenvlees 

toe. Voeg het water met het bouillonblokje toe en laat het geheel een half 

uur koken. Mix de soep, garneer eventueel met croutons.  

Tip: Bestrooi de pompoenpitten met wat selderzout, rooster ze wat aan en 

je bekomt een lekkernij voor bij het aperitiefje. 
         Lidy 

 

        Burenfeest 
 

Zaterdag 22 november 

 

Sportkaffee Jeugdcentrum 
 

19u Apero met hapjes 

20u30 Vlaams buffet met verse frietjes 

22u Dessertbuffet 

Open bar met vleugje muziek 

Volwassenen 15 euro – kinderen <12j 10 euro 
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Verkiezing stadsambassadrice 2014 
 

Na het aanmoedigen van het 'weireldploegske' van voorzitter Carl Ballière 

dat jammer genoeg verloren had met 0-2 tegen de roze kiekenfretters ging 

ondergetekende in gestrekte galop richting Expo Waregem om de verkie-

zing van de stadsambassadrice van Waregem bij te wonen. 

Er waren 8 jonge dames die zich kandidaat stelden om Magalie op te vol-

gen maar onze favoriete was het nr. 5 Rana Haerens uit de Vlasbloem-

straat. 

Bij aankomst waren de vrienden van de Waterhoek, de Vlasbloemstraat en 

Chiro-Gaverke al in de winning mood om Rana naar het kroontje te 

schreeuwen. Ook de ganse familie, met op de 1e rij ‘la  madre de familia’ 

Dora, geloofde in de winstkansen van haar kleindochter. 

Jos had samen met zijn buur vóór zijn heupoperatie een spandoek geschil-

derd met daarop de HIGH 5-aanmoedigingen voor Rana en was 3 weken na 

de operatie, zij het in een rolstoel met chauffeur Linda, met zijn nieuwe 

titaniumheup met veel enthousiasme aanwezig. 

Na het voorwoord van schepen Jo Neirynck nam Dieter Troubleyn de pre-

sentatie over om deze afwisselende show van zang, dans en modedefilé in 

goede banen te leiden. Het hoogtepunt van de avond was de persoonlijke 

act van Phebe, Lindsy, Eline, Kelly, Rana, Tessa, Isolde en Aurelie waarbij 

Rana samen met haar vriendje Arne en 2 menselijke paardenkoppen een 

dansoptreden opvoerde dat door de ganse zaal zeer gesmaakt werd. 

Terwijl Coco Jr zijn zangtalenten liet bewonderen, vakkundig bijgestaan 

door danseres Fien van de Waterhoek, was het tijd voor de jury om de 

punten te verdelen. 

Uiteindelijk viel om 1.30u het ver-

dict dat rasechte Waregemse Rana 

(links op de foto) de publieksprijs 

won en 1e eredame werd maar dat 

het kroontje voor het nr 6 Tessa 

uit Sint-Baafs-Vijve was. 

Na het doorspoelen van de eerste 

ontgoocheling (gelukkig had Nico nog bonnetjes over) kon de Vlasbloem-

straat zich vinden in de olympische gedachte dat deelnemen belangrijker is 

dan de hoofdprijs winnen en waren we samen met vader Rik, moeder Gina, 

broers Stijn en Jarne en zus Laya best trots op de prestatie van het meisje 

van de buren. 

De afterparty in café 'De Klauwaert' met een gratis vat hebben we maar 

wijselijk aan ons laten voorbijgaan. 

 
  de reporter ter plaatse 



 4 

Tiende (!) kerstloop op de Biest 
 

Telkens op de eerste zondag van december, 

deze keer op 7 december, gaat op de Biest de 

kerstloop door. Deze qua kwantiteit steeds 

groter wordende loopkoers is reeds aan zijn 

tiende uitgave toe. Vincent Baert neemt de 

ganse organisatie voor zijn rekening en krijgt 

de dag zelf hulp van enkele vrijwilligers. 
 

Vincent, de kerstloop op de Biest is duidelijk een begrip geworden 

voor de atletiekliefhebber ! Ik zag bij de vorige editie dat bepaalde 

sporters zelfs van ver buiten Waregem naar hier komen afgezakt 

en loopclubs, zoals die van Grijsloke, met velen naar hier komen ? 

Vorig jaar zat het weer mee en was er een massa volk op de Biest, ook als 

toeschouwer. We zitten nu reeds aan de 10de editie. De kerstloop van Wa-

regem is de eerste kerstloop van de corrida’s in Waregem. Het enige jam-

mere is dat er tegelijkertijd ook in Oudenaarde een loopwedstrijd doorgaat 

waardoor bepaalde lopers kiezen voor die wedstrijd. Atletiek Zuid-West 

stuurt zijn jeugdige elementen op die manier naar ginder en dat betreur ik. 

 

Je sprak na de vorige editie ook over het inrichten van een kampi-

oenschap ? 

We zitten voor de 10de kerstloop ook met het eerste open kampioenschap 

van Waregem; open betekent niet in categorieën en dit zowel op de korte 

afstand (4,5 km) als op de lange afstand (10 km). Ik sprak in het verleden 

ook nog over de ambitie voor een Belgisch kampioenschap maar dit zou te 

grote proporties aannemen : dan had ik een beroep moeten doen op Gola-

zo en zou ik hebben moeten uitwijken naar een andere locatie zoals het 

centrum van Waregem. Vorig jaar zat ik immers al aan 508 aankomsten.  

Ik hoop door dit kampioenschap van Waregem dat er vooral méér Ware-

gemnaars aan de start komen ; qua Biestenaars kan ik niet klagen.  
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De kerstloop van Waregem wordt ook veel aangestipt als aanloop naar de 

kerstcorrida in Deerlijk. Er is in Waregem ook de jongerencross en de Sint-

Bernardusloop voor recreatieven maar het is jammer dat de loopwedstrijd 

van het VTI niet meer doorgaat. 

Heb je weet van de deelname van bepaalde gekende atleten ? 

Bij de mannen zal Cedric Vandeputte (Uitbergen) aanwezig zijn die al twee 

keer tweede eindigde. Ik hoop dat de winnaar van vorig jaar, Francies Van-

steenbrugge, ook aanwezig zal zijn. Hans Omey is al ingeschreven en staat 

al op de startlijst voor de 4,5 km. Ik kan het wel niet maken om startgeld 

te geven aan de betere atleten. 

Mijn wedstrijd maakt ook deel uit van ‘Lopen in het Molenland’; dit is een 

regelmatigheidscriterium. Er zijn er twaalf in totaal : de kerstcorrida in Tielt 

maakt er deel van uit ; telkens op tweede kerstdag, verder ook nog de 

Wattewyloop in Tielt en enkele minder gekende loopwedstrijden. Zoals al-

tijd zal een bekend iemand de start komen geven. 
 
Op vrijdag is er ook een kippenbillenkaarting en dit ook al voor de 

vierde keer ? 

Vorig jaar was dit een succes, ik had rond de 70 tafels. Binnenkort zal 

iedereen van de Biest een folder krijgen zowel over de kaarting als over de 

loopwedstrijd. Er is ook voor de niet-kaarters de mogelijkheid om een 

sponsorenveloppe te kopen. Ik wil dat het een traditie wordt op de Biest : 

op vrijdag de kaarting en op zondag de loopwedstrijd. Ooit is Miss Ware-

gem Koerse hier gestart op de Biest alsook de sportambassadrice; alles is 

begonnen op de Biest maar het is niet langer houdbaar gebleven.  

Ooit kwam Willy Sommers hier zingen en zat de tent bomvol met eters.  

Ik ben afkomstig van de Biest, verhuisde voor bepaalde tijd maar was blij 

om hier terug te keren. Nu ben ik fier dat een dergelijk evenement als de 

kerstloop nog op de Biest doorgaat. 
 
Info en inlichtingen.   Start en aankomst aan parking kerk Biest.    
 
Jeugdlopen : 200m (geboortejaar 2006 t.e.m. 2008)  met start om 13u30 

                   500m (2003 t.e.m. 2005) om 13.45u 

         en de 1000 m (2000 t.e.m. 2002) om 14.00u.  

            2 Euro vooraf, 2,5 Euro ter plaatse. 

Ereprijs Patrick Willems (4,5 km=aanloop + 1 ronde) : start om 14.30u.  

                      4 Euro vooraf, 6 Euro ter plaatse. 

D & S run (10 km= 3 ronden) : start om 15.30u.  

            5 Euro vooraf, 7 Euro ter plaatse. 

Online inschrijven kan via www.kerstloop-waregem.be 

Inschrijving en prijsuitreiking in café De Biest. 

De kleedkamers in SOB ‘De Roose’. 
Koen Christiaens 

http://www.kerstloop-waregem.be/
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Op zaterdag 29 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 met gepast geld af te geven op school  

of in de brievenbus van SOB ‘De Roose’  uiterlijk op 19 november 

 

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

 

Aantal aanwezige volwassenen …………… 

 

en betaal hierbij (enkel voor de kids):  …… X € 2 = totaal ………  Euro 
 

Ingeschrevenen krijgen bij aankomst in ‘De Roose’ de € 2 terugbetaald. 
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11 november : Wapenstilstand 

 

Hoe doorstond Waregem wereldoorlog I ? 
 
Op 11 november 1918 werd in een treinwagon in Compiègne (80 km ten 

noorden van Parijs) de wapenstilstand getekend.  Het was het einde van 

een vreselijke oorlog.  Op tv zagen we de laatste maanden herhaaldelijk de 

gruwel van deze oorlog. Hoe heeft Waregem deze oorlog doorgemaakt ? 
 
Bij het begin van de oorlog was Waregem nog niet samen met Desselgem, 

Beveren en Sint-Eloois-Vijve.  Het telde toen 9202 inwoners.   

Jean Bouckaert was burgemeester. E.H. Bernard Vandromme was pastoor 

(parochies Gaverke, Nieuwenhove en Biest bestonden nog niet).   

Waregem was vooral een landbouw-, textiel- en vlassersdorp.   

Er was nog geen middelbaar onderwijs. 
 

Het begin van de oorlog 

Op 4 augustus verklaarde Duitsland de oorlog aan België.  In de beginda-

gen was men in Waregem overtuigd dat de Duitsers nooit tot in Waregem 

zouden komen.  Het hoofddoel van de Duitsers was immers Frankrijk. 

Maar toch… reeds op 23 augustus verschenen de eerste Duitse ruiters in 

Waregem.  Het bleef echter rustig.  Op 10 september vielen de eerste 

schoten in de omgeving van het station, gelukkig zonder gewonden. 

De Waregemse burgemeester riep de burgers op om de vijand ongestoord 

te laten.  Enkel de soldaten mochten weerstand bieden.  Zo bleef Waregem 

gespaard van wraakacties. 
 
Even was het spannend toen op 7 oktober twee Duitse ruiters in de Lebbe-

straat, ter hoogte van café ‘de Sneppe’, door een soldaat beschoten wer-

den.  Eén paard was dood.  De twee Duitsers konden ontsnappen op het 

andere paard.  Een uur later kwam een grote Duitse legereenheid Ware-

gem binnen.  Ze gijzelden 27 man, waaronder de veldwachter en een ge-

meenteraadslid, en verplichtten hen om gedurende 7u op hun knieën te 

zitten rond het dode paard.  Uiteindelijk kon men de Duitsers overtuigen 

dat het geen burgers waren die geschoten hadden en werden de gijzelaars 

vrijgelaten. 
 
Vanaf 18 oktober barstte de slag aan de Ijzer los.  Waregem lag voldoende 

ver van het front om niet in de brokken te delen.  Naast het gemeentebe-

stuur kwam er een Duits bestuur, de Ortskommandatur, die in feite de la-

kens uitdeelde. 
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De bezetting 

Gedurende de bezetting bleef het rustig in Waregem, maar het waren toch 

moeilijke tijden.  Vanaf 8u ’s avonds mocht niemand meer op straat, ver-

plichte inkwartiering van Duitse soldaten, verplichte arbeid voor de Duit-

sers, allerlei zaken werden opgeëist : paarden (bij het begin van de oorlog 

telde Waregem 500 paarden, op het einde nog 20), metalen, hout, land-

bouwproducten, auto’s, fietsen, karren, bouwmaterialen,…   

Zelfs duiven werden in beslag genomen : ze konden immers gebruikt wor-

den door spionnen.  Verder ook dwangarbeid en deportatie.  Smokkel van 

voedsel en woekerprijzen op de zwarte markt waren een gevolg.  De ar-

moede steeg en een ‘comité voor nood aan hulplijdenden’ en later ook een 

‘soepcomité’ werden in het leven geroepen (onder leiding van burgemees-

ter en pastoor). 
 

Het einde van de oorlog 

Aan deze ‘rust’ kwam een einde toen vanaf 28 september 1918 de ‘leger-

groep Vlaanderen’ onder leiding van koning Albert I het groot offensief be-

gon.  Deze legergroep bestond uit het Belgisch leger, vier Franse korpsen 

en twee Britse.  Pas later kwamen de Amerikanen hen versterken. 
 
Op 15 oktober werd Kuurne bevrijd en Waregem voelde het krijgsgeweld 

naderen.  Op 17 oktober sloeg een eerste granaat in op de sacristie van 

het Oblaten-klooster.  Op 20 oktober bereikten de Fransen Desselgem.   

De Duitsers trokken zich langzaam terug uit Desselgem en het zag er naar 

uit dat ze Waregem met hand en tand zouden verdedigen.  Op 21 oktober 

dynamiteerden de Duitsers het station van Waregem, de toegangswegen 

naar Waregem en de bruggen over de Gaverbeek.  Ze raadden de Ware-

gemnaars aan om naar Oudenaarde te vluchten, maar deze raad werd in 

de wind geslagen. 
 
Op woensdag 23 oktober slaag-

den de Franse troepen erin om 

het centrum van Waregem te 

bereiken.  Geestdriftige Ware-

gemnaars vielen de Franse sol-

daten om de hals en begonnen 

te vieren.  Maar de Duitsers ver-

schansten zich achter de Gaver-

beek in de omgeving van ’t 

Leeuwke.  Van daaruit beschoten 

ze Waregem.  De kerktoren werd 

beschoten aangezien deze als 

observatiepost werd gebruikt.  Ook gasgranaten werden gebruikt.  De geal-

lieerden antwoordden eveneens met artilleriegeschut.   
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In Waregem was het chaos troef.  Hele straten lagen in puin.  Huizen wa-

ren uitgebrand of ingestort.  Onder de burgers vele doden en gewonden.   

Waregem lag midden de frontlijn en beide legers bleven elkaar dagenlang 

bestoken. Op 27 oktober maakten de Amerikanen, die zich in de omgeving 

van Izegem bevonden, zich klaar om de Fransen ter hulp te komen. 
 
Tussen alle ellende door toch ook een teken van ‘menselijkheid’.   

Een hoogzwangere Waregemse vrouw zat in moeilijkheden.  Een Duitse 

arts werd erbij geroepen en deze hielp haar om een gezond kind ter wereld 

te brengen. 
 
Op woensdag 30 oktober kwamen de Amerikanen in Waregem aan en be-

reidden een algemene aanval voor met als doel de Duitsers tot over de 

Schelde in Oudenaarde terug te dringen.  Op 31 oktober om 5u25 brak de 

hel los.  De Duitsers vochten voor hun leven.  Om 9u30 waren de Amerika-

nen slechts 500m opgeschoven.  Tegen de middag werd de situatie voor de 

Duitsers hopeloos en ze trokken zich al vechtend terug.  Tegen het einde 

van de dag was Waregem volledig en definitief bevrijd. 
 
Slechts 11 dagen later werd de wapenstilstand getekend.  Waregem had 

zwaar geleden onder de bevrijding.  De hevige beschietingen hadden een 

volle week geduurd.  Er stierven 54 Waregemse soldaten, 25 weggevoer-

den en 60 burgers. 
 
“Nooit meer oorlog !” schreeuwde men.  Maar 22 jaar later kregen we een 

volgende oorlog.  Zijn al die doden voor niets gestorven ?  Hier is nu vrede, 

maar dagelijks zien we dezelfde ellende op verschillende plaatsen in de 

wereld. 
Bron : “Memorial Rain” van Sandrin Coorevits 

Dit boek is nog te koop in de Waregemse stadswinkel. 
 
 

 Wist u … 
 

- dat Rana Haerens uit de Vlasbloemstraat de voorverkiezing van de 

stadsambassadrice met 1889 stemmen via facebook voting heeft 

gewonnen dankzij de talrijke biestbewoners die hebben meege-

stemd. 
 

- dat de kerkklokken van de Biest veel moeite hadden met het win-

teruur ? Op zondagmorgen 26 oktober lieten ze zich maar liefst 3x 

horen tussen 9.15 en 10.30 uur … en ze wisten van geen ophou-

den... met de regelmaat van een klok ...  

Werk aan de winkel voor John. 
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Week van de senioren 
 
 

 

Oud worden in deze tijd … 
 
 

Het is gewoon niet voor te stellen, 

je moet met een mobieltje bellen, 

je kunt er ook een tekst op lezen, 

je moet altijd bereikbaar wezen 

en dat kan dus niet gewoon 

met een doodgewone telefoon. 

  

Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen. 

Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 

Je moet dan overal op drukken 

in de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij, 

achter jou zie je een rij 

kwaad en tandenknarsend staan, 

want de trein komt er al aan. 

  

Bij de bank wordt er geen geld netjes voor je uitgeteld 

want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent, 

anders krijg je vast geen cent. 

Om je nog meer te plezieren 

mag je internetbankieren, 

allemaal voor jouw gemak, alles onder dak. 

Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg. 

 

Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer, 

anders sta je buiten spel,  

op www punt nl. vind je alle informatie. 

Wie behoedt je voor frustratie ? 

Als dat ding het dan niet doet, 

dan word je toch niet goed. 

Maar dan roept men dat je boft, 

je hebt immers Microsoft. 

Ach, je gaat er onderdoor, 

je raakt gewoonweg buiten spoor. 

Nee, het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd. 
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  Activiteitenkalender  november 2014  
 

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

 
 
  

 
   

   donderdag   13 nov   19u30 redactievergadering 
   donderdag   20 nov   19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten decembernummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 10 nov 
 

     Info    0496 23 94 68 
 
    
   dinsdag    4 nov  14u00 hobby in 'De Roose' 
   maandag 10 nov  14u00 kaarting in 'De Roose' 
   dinsdag 25 nov  14u00 kaarting in ‘OCN’ 

 
 
 
 

   
   woensdag  12 nov     14u00 kaarting in 'De Roose' 
   woensdag    26 nov  14u00                kaarting in 'De Roose' 

 

                     Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 
 

woensdagen 5-12-19 en 26 nov               wandelen - start om 19u00 aan de kerk 
dinsdag         11 nov                     herfstwandeling 
 

 
SOB ‘De Roose’     zaterdag   29 nov     16u00     de sint komt !  zie pag. 7 

 

                                   Info    056 60 48 61 kaarting    

                                   Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


