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Beste lezer, 

 

Wil je de woorden onder het logo van ‘t Biesteneirke eens herlezen ?  Ja, je 

leest het goed : er staat “jaargang 20 nr 200”. 

 

We zijn zover !  Ons tweehonderdste nummer !  Toen we 20 jaar terug van 

start gingen durfden we hiervan niet dromen.  Sommigen geloofden niet in 

het project : “jullie houden het niet lang vol” kregen we te horen.  En kijk, 

waar staan we nu ? 

 

  

 Aantal jaargangen :              20 

Aantal nummers :                 200 

Oplage per nummer :                      1 040 

           Aantal nummers per jaar :                  10 

Gemiddeld aantal bladzijden per nummer :              15 

Aantal reeds gepubliceerde bladzijden :                     3 000 

  Aantal verdeelde Biesteneirkes :               meer dan 200 000 ! 

 

 

Wat willen we met ons wijkblaadje bereiken ? 

Het belangrijkste doel van ’t Biesteneirke is het verenigingsleven op de 

Biest stimuleren.  We willen de mensen weghalen van voor hun TV en hen 

uitnodigen om samen met buren en vrienden actief deel te nemen aan het 

sociale en culturele leven in de wijk.  

 

 



Veel verenigingen krijgen het lastig : de leden verouderen, het is moeilijk 

om jongeren aan te trekken.  Met ’t Biesteneirke willen we de krachten van 

de verschillende verenigingen bundelen en zo efficiënter werken.    

Via ’t Biesteneirke worden alle activiteiten van iedere organisatie niet alleen 

voorgesteld aan de eigen leden, maar ook aan alle Biestenaars. 

Welke verenigingen werken samen ? 

 

 KWB 

 Okra 

 Korenbloem comité (Peirdewijk) 

 Molenpark comité 

 Kerkfabriek en Parochiale Werken 

 Ouderraad Don Bosco school 

 Don Bosco school 

 Ziekenzorg 

 vzw Waregemse Gordel 

 SOB ‘De Roose’ 

Ook de St Michielsbeweging heeft haar medewerking toegezegd. 

In de loop van deze 20 jaar is het aantal verenigingen op de Biest opmer-

kelijk gedaald.  Vroeger waren ook volgende verenigingen actief : 

 vzw ‘De Biest’ (ponyfeesten en wandelzoektocht) 

 Feestkomiteit ‘De Biest’ (Biestkermis) 

 Missiecomité 

 KAV 

 Jong KAV 

 

Voor wie ? 

’t Biesteneirke is er voor alle Biestenaars, zonder onderscheid ! 

 of je jong bent of oud, 

 of je in God gelooft, in Allah, in Boeddha of in niets, 

 of je een gekleurde partijkaart hebt of helemaal geen, 

 of je rijk bent of arm, 

 of je werk hebt of werkloos bent, 

 of je nog schoolgaand bent of reeds gepensioneerd, 

het doet er niet toe : bij ons tel je mee, je bent welkom, je mening telt en 

je wordt gerespecteerd.  

 

 



Wat staat er zoal in ? 

Sedert de start is het aanbod steeds gevarieerder geworden.   

Je vindt er o.a.  

 aankondiging van de activiteiten van de verschillende verenigingen 

 verslagen van deze activiteiten 

 ‘ten huize van …’ : een reporter trekt erop uit en laat de Biestenaar 

zelf zijn eigen verhaal vertellen 

 de sportieve prestaties van Biestenaars worden extra onder de aan-

dacht gebracht 

 artikels in verband met een bepaalde periode van het jaar : O.L.V. 

Lichtmis, Pasen, moederdag, Sinterklaas, Allerheiligen, 1 april, eer-

ste en plechtige communie, Wapenstilstand, … 

 aansporing tot het organiseren van ‘burenfeesten’ 

 foto’s en commentaren van deze burenfeesten 

 verslagen van vakantieactiviteiten van Biestenaars 

 Lidy’s tips : recepten met kruiden of andere natuurlijke producten 

 tuintips 

 informatie over de school en het oudercomité 

 informatie over speciale vieringen in de parochie 

 ‘de roddelende klokkentoren’ en ‘Tist van der Biest’ : een luchtige 

visie over wat er op de Biest gebeurt 

 bijdragen over veiligheidsproblemen op de Biest : o.a. de problema-

tiek van de rotonde 

 ‘Biestenaar in de kijker’ : vermelding van Biestenaars die om één of 

andere reden gehuldigd werden 

 wie is wie bij ’t Biesteneirke : de medewerkers stellen zich voor 

 allerlei 

Hoe organiseren we  dit alles ? 

Er werden twee werkgroepen opgericht.  De redactieraad 

staat in voor het schrijven of verwerken van de binnenge-

komen artikels.  Deze groep kijkt tik- en taalfouten na en 

verzorgt eveneens de lay-out.  Foto’s en illustraties wor-

den toegevoegd. 

Iedere laatste donderdag van iedere maand komt de an-

dere werkgroep samen.  De gedrukte krantjes worden 

geteld en verdeeld volgens de straten.  Ze worden dan door de leden zelf 

rondgedragen en komen zo terecht in meer dan 1000 brievenbussen. 



Op deze donderdagavondvergadering wordt ieder nummer geëvalueerd en 

worden suggesties en ideeën voor het volgende nummer naar voor ge-

bracht.  Tevens worden de afspraken gemaakt wie over welk onderwerp 

een artikel zal schrijven. 
 
En de kwaliteit ? 

Als amateurs zijn we begonnen… maar we wilden een verzorgd krantje 

brengen.  Zowel wat betreft inhoud, taal en presentatie zijn we niet vlug 

tevreden. 

In het begin was alles manueel.  De artikels waren met de hand geschre-

ven en moesten in de computer ingetikt worden.  De foto’s werden geras-

terd om te kunnen kopiëren.  We plakten foto’s en tekeningen tussen de 

teksten alvorens naar het copycenter te trekken.  Geleidelijk kregen we 

artikels binnen op diskette en later nog via e-mail. 

De foto’s worden nu ingescand, de kwaliteit is veel beter.  Ook de lay-out 

verbeterde, we hanteren allen dezelfde regels qua lettertype, uitlijning, 

schikking en vorm van titels. 

We leerden de nieuwe spelling en de ‘Dikke van Dale’ en het ‘groene boek-

je’ worden maandelijks geraadpleegd – we hanteren zo goed mogelijk de 

Belgische norm “indelen en typen van documenten”, beter gekend als de 

BIN-normen.   

Ook stiptheid is een vorm van kwaliteit.  De afspraak was : het moet klaar 

zijn de laatste donderdag van iedere maand.  We zijn 200 nummers ver en 

nooit waren we één dag te laat ! 
 
Waar halen we onze centen ? 

 iedere deelnemende vereniging betaalt een jaarlijks lidgeld 

 eventuele sponsors betalen voor het plaatsen van hun reclame,  

we willen zeker geen reclameblad worden, daarom maximum 2 re-

clames per nummer 

 het SOB levert een niet te versmaden financiële bijdrage 

 om onze kas te spijzen organiseerden we soms activiteiten zoals 

hobbybeurs, mosselsouper, politiek debat en andere evenementen 

 

Hoeveel verdienen onze medewerkers ? 

Al onze medewerkers zijn vrijwilligers die gratis hun vrije tijd opofferen om 

dit wijkkrantje te realiseren.  Rijk word je er dus niet van, maar de vriend-

schap binnen de groep en de waardering van de lezers is de echte beloning 

en de motivatie om verder te werken. 

 



 



Regenboogpiet 

Aiaiai, dat is nu al 2 jaar op rij.  Als de dagen beginnen te korten dan be-

ginnen er zich een aantal personen op te jagen.  Neen, ik heb het niet over 

de vakbondsleiders die met veel grootspraak een hete herfst aangekondigd 

hebben, maar wel over die paljassen die vinden dat Zwarte Piet gerust een 

stuk blanker mag zijn.  Of groener, blauwer of roder ?  Ik weet het nie 

hoor!  Welke kleur er ook op zijn gezicht gesmeerd wordt, d’er zal altijd wel 
iemand klagen.   

Gelooft ge ’t nie ?  Een Blauwe Piet dan.  Dan zouden de nabestaanden van 

Peyo, je weet wel, de geestelijke vader van de Smurfen, op hun achterste 

poten staan.  De Smurfen zijn heilig en hun blauw velleke nog meer.  Er is 

één uitzondering, nl. voor diegenen die komende winter blauw uitslaan 
door een combinatie van extreme koude en stroomgebrek. 

En wat denk je van een Rode Piet ?  Zeker niet, want dat zou ons te veel 

doen denken aan advocaat Piet Van Eeckhaut die ons jammergenoeg te 

vroeg ontvallen is enkele maanden terug.  Zijn vurige pleidooien waren al 

even vurig als zijn gezicht want vaak liep hij zo rood aan als een tomaat uit 
een indianenstam. 

Mmmm, niet gemakkelijk hé.  Een Groene Piet dan maar ?  Of zouden we 

hiermee teveel gelijkenissen hebben met de Hulk ?  Wees nu ne keer eer-

lijk: de helper van Sinterklaas die uit zijn vel springt... Ik zie het nog niet 
direct gebeuren.  Och arme, die kinnekes. 

Maakt de Gele Piet dan een kans ?  Mobènnee gij.  Ze mogen dan mis-

schien niet meer zo hip zijn - zeker niet bij het gemiddelde lezerspubliek 

van ’t Biesteneirke - maar Bart, Marge en Lisa Simpson zouden dit niet zo 

aangenaam vinden.  En wat als de mama’s en papa’s beginnen te denken 

dat de knecht van de Sint liever pintjes pakt dan piekenieken de lucht in-
gooit ? 

Veel kleuren blijven er niet meer over hé.  Een Oranje Piet zal op veel ver-

zet kunnen rekenen van de Ollanders, want zo zou hun enige echte Ko-

ningsdag slechts een fait divers zijn.  Ook hier geldt een uitzondering: als 

het Nederlands elftal op den bal gaat shotten.  En er waren Oranje Pieten 
en Miekes genoeg op het afgelopen WK. 

Een Grijze Piet, dat staat gewoon niet.  ’t Zou natuurlijk wel hip en actueel 

zijn met al dat gedoe rond vergrijzing.  Stel je voor dat de kindjes hem 

vragen: “Zeg Piet, moet jij bijverdienen na je pensiejoen ?”  Moet zijn 

kroezelhaar dan ook vergrijzen ?  Koprollen kan onze Grijze Piet niet meer 
aan, een rollatorrace wint hij op zijn sokken. 

 



Ik kan maar één ding concluderen: Zwarte Piet kan niet anders dan Zwarte 

Piet blijven.  Dat is toch zo klaar als pompwater ?  Stel je voor dat we de 

paaskuikens nu allemaal blauw gaan kleuren, de Halloweenpompoenen zijn 

voortaan niet meer oranje maar groen en de kerstman loopt voortaan met 

een geel pak aan.  Ik denk dat ik toch eens ga loeren op het sinterklaas-

feestje van het sob De Roose op 29 november.  Benieuwd of het daar ook 

een hete herfst gaat worden. 

Tist van der Biest 

PS: mijn welgemeende gelukwensen aan het team van ’t Biesteneirke voor 

het 20-jarig bestaan.  Hoewel mijn favoriete uitlaatklep met zwarte (!) inkt 

gedrukt wordt, ben ik uitermate verheugd dat het een van de kleurrijkste 

wijkkrantjes in Vlaanderen is.  Proficiat !  

Welke kleur kies jij voor (zwarte) piet ?  Kleur onderstaande plaatjes in naar wens ! 

Wist u … 
 

-     dat op 15 en 16 november in zaal de Wieke in Deerlijk het provinciaal kampioen-
schap voor kleur- en siervogels werd georganiseerd en dat Biestenaar Ivan Duyck 
één van de organisatoren was ? 

 



Feestcomiteit Molenpark 

Beste buurtbewoner, 

De herfst- en wintertijd komen eraan en we kijken stil-

aan uit naar onze jaarlijkse winteractiviteiten. 

Ook wij van onze kant zijn gestart met de voorbereidingen voor ons tradi-
tioneel kerstfeest. 

De datum is vastgelegd op zaterdag 20 december en we starten rond de 

klok van 19 u. 

Na het aperitief staan varkenswangetjes met frietjes en groenten à volonté 

op het menu.  Voor de allerjongsten  (- 12 jaar) zoals gewoonlijk gratis 

frikandel met frietjes. 

Ook wij zien ons door de crisis en de prijsstijgingen verplicht om na meer 

dan 10 jaar de kostprijs een beetje aan te passen. Kaarten kosten nu €12 

i.p.v. €10, wat eerlijk gezegd nog spotgoedkoop is. 

De muziek wordt zoals gewoonlijk in handen gegeven van Sef en Kurt. 

(on)Verwacht bezoek wordt natuurlijk niet uitgesloten. Dansen is ook toe-

gelaten maar veiligheidgordels zijn gezien de gemiddelde leeftijdsgrens 
verplicht... 

Daar we nu ook geen zomerfeest meer hebben in de wijk is dit de enige 

avond op het ganse jaar dat we de gelegenheid hebben om samen te ko-

men met de buren en gezellig te keuvelen. 

Laat dus deze gelegenheid niet voorbijgaan en kom massaal afgezakt naar 

het SOB  De Roose ! 

Zoals gewoonlijk komen wij aan de deur voor de kaart-

verkoop en ben je niet thuis of wil je nog kaarten bijbe-

stellen kan dat nog altijd bij Johan Korber of bij de be-
stuursleden.  

Hopelijk mogen wij jullie talrijk verwelkomen en alvast 

prettige eindejaarsdagen !     

Het bestuur 

 



 

 
 

Het stadsbestuur van Waregem, 

         in samenwerking met de raad van bestuur van 'De Roose', nodigt 

 

alle Biestbewoners uit op de 

 

 
 

OP ZONDAG 4 JANUARI 2015  

 

in ‘De Roose’ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Onder een deugddoend ‘lentezonnetje’ ging KWB ‘herfstwandelen’ 

  



Resultaten snelheidsmeting Kuipersstraat 
 

Van 22 juli tot 11 augustus hing een snelheidsmeter in de Kuipersstraat op 

de hoek van de Schapersdreef.  Van alle voertuigen die richting Henri 

Lebbestraat reden werd de snelheid gemeten.  De resultaten van deze 

metingen zijn intussen gekend. 
 
Voor de stedelijke verkeersdienst is de V85 belangrijk. Dit is de snelheid 

waar 85% van de bestuurders onder blijft. Als de V85 ongeveer gelijk is 

aan de toegelaten snelheid, in dit geval 50 km/uur, is de weg goed inge-

richt. 
 
De V85 was 45 à 46 km/uur over een periode van 3 weken. Maxima van 

meer dan 80 km/u worden in alle straten geregistreerd. Tijdens de 3 we-

ken meetperiode werd het maximum van 84 km/uur ’s nachts genoteerd. 
 
Enkele maanden terug werd een snelheidsmeter halverwege de Kuipers-

straat geplaatst.  De resultaten waren gelijkwaardig, de maximumsnelheid 

bedroeg toen 94 km/uur.  Sowieso véél te snel in een straat van amper 

500 meter waar maar liefst 8 zijstraten op uitkomen waar voorrang van 

rechts geldt.   
 
Hoewel de toegelaten snelheid in de wijk 50 

km/uur is, moet iedere bestuurder in staat 

zijn om tijdig en veilig te kunnen stoppen 

voor een autobestuurder of fietser die uit 

een zijstraat van rechts komt (artikel 12 

van de Belgische Wegcode).   

 

Deze nochtans heel belangrijke verkeersregel wordt spijtig genoeg veel te   

vaak met de voeten getreden. 
 
Met dank aan de verkeersdienst stad Waregem voor de resultaten. 



Wie is wie bij ’t Biesteneirke ? 
 

Ben ik een echte Biestenaar ? 
 

“Weeeiiii !” Kort na de oorlog, in het ‘oude moeder-

huis’ (in de Holstraat), testte ik voor het eerst mijn 

stembanden.  Tot ver in de gang konden ze me ho-

ren.  En “weeral ne zeune” hoorde ik zuchten.   

Ik besefte het toen nog niet, maar drie broers waren 

me voorgegaan.  In mijn jeugdjaren heb ik de 

meeste schoenen versleten in de omgeving van het 

Kwaestraetje (Stormestraat).   

Een echte Biestenaar ?  … toch niet van geboorte. 
 

Mijn beroepsactiviteit bestond vooral in het omgaan met mensen en met 

cijferkes in een kleurrijke firma buiten de Biest. 
 

Na verschillende huurwoningen her en der zochten we een vaste stek en in 

1974 vonden we een geschikt stukje bouwgrond in de Kuipersstraat.  In de 

kerstvakantie verhuisden we.  Zuster Claire was de eerste ‘Biestenaar’ die 

ik leerde kennen toen ik onze kinderen Joris, Katrien en Ivo in de school 

ging inschrijven. 
 

Via de buren, de kinderen en de school leerden we vlug de Biest en zijn 

bewoners kennen.  Zo geraakten we snel geïntegreerd in de werking van 

de wijk.  Toen een reorganisatie van het lager onderwijs aangekondigd 

werd hielpen we het oudercomité oprichten en mijn echtgenote, Sonja, 

werd de eerste voorzitter.  Julien Bohez, voorzitter van het feestcomiteit 

van Biestkermis, schakelde me al vlug in als secretaris van zijn vereniging.  

Ook met Roger De Roose als voorzitter bleef ik actief bij Biestkermis.   

Na zijn overlijden nam ik zijn taak over. 
 

In mei 1994, na Biestkermis, groeide het idee om de verschillende vereni-

gingen van de Biest te laten samenwerken.  We nodigden allen uit.   

Resultaat : in januari 1995 verscheen het eerste Biesteneirke.  Dit is nu 

bijna 20 jaar geleden.  Ondertussen dus 200 Biesteneirkes, ongeveer 3.000 

bladzijden, 400 vergaderingen, …  ’t Liep niet altijd van een leien dakje.  

Iedere maand moesten we opnieuw starten met een blanco blad.  Gelukkig 

konden we rekenen op enthousiaste en trouwe medewerkers en op vele 

lezers die ons aanmoedigden. 
 

Na 20 jaar is de tijd gekomen voor verjonging.  Daarom geef ik nu de fak-

kel door aan de volgende generatie.  Meer nieuws hierover in ons volgende 

nummer. 
 

Ben ik een echte Biestenaar ?                                                Paul Bossuyt  



Activiteitenkalender december 2014  
 

  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  18 dec   19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten januarinummer binnen bij Rik Verhaeghe vóór 10 dec  
 

     Info    0496 23 94 68 
 

dinsdag     2 dec  14u00 hobby in 'De Roose' 
   maandag    8 dec  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 
   dinsdag  16 dec         Kerstfeest in ‘OCN’ 

    
    
 
 
   woensdag     10  dec      11u30   kampioenschapsviering in 'De Roose' 

 

                     Info     056 61 08 34  debiestkwb@skynet.be 
 

woensdagen   3 - 10 en 17 dec                 wandelen - start om 19u00 aan de kerk 
   dinsdag          9  dec        19u00   koken voor mannen 
   vrijdag          19  dec        19u00   kerstfeest in ‘De Roose’ 

 
 

  Molenpark 
     

   zaterdag   20  dec  19u00  kerstfeest in ‘De Roose’  zie pag 8 
 

 Don Boscoschool - ouderraad 
 

zaterdag      13  dec        15u00                kerstmarkt  -  zie pag 5 
   

 
 

 
 

 
 

                         Wij danken al onze trouwe lezers 

                                   Info    056 60 48 61 kaarting    

                                   Info    056 60 34 64  biesteneirke@boss.be    


