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Het stadsbestuur van Waregem 

nodigt je van harte uit naar de 

nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners 

op zondag 4 januari in het 

SOB De Roose 

Je bent er welkom van 11.00 tot 13.30 uur ! 
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2015 
 

Beste Biestenaar 
 

Een nieuw jaar dient zich aan.  De nieuwe 

pensioenregeling gaat in vanaf de eerste dag van het 

jaar en de woonbonus wordt grondig herzien.  Ook 

bij ’t Biesteneirke zorgt de jaarwisseling voor verandering.  De 

redactie, die al 20 jaar lang iedere maand instaat voor dit lokale wijkblad, geeft 

de fakkel door aan – wat ze zelf omschrijven – een jongere ploeg. 

 

U als lezer hoeft echter niet te vrezen dat uw favoriete maandblad nu zal 

verworden tot een hip krantje voor de jeugd waarin u het laatste nieuws via 

Twitterhashtags op uw gedownloade Android-app kan lezen.  Neen, de 

periodieke rubrieken (Lidy’s tip, Ten huize van, De roddelende klokkentoren, 

Tist van der Biest, enz) zullen zeker én op papier behouden blijven.  Maar zoals 

vroeger blijft het belangrijk dat de inhoud vooral gemaakt wordt door de 

bewoners zelf.  Nieuwtjes en weetjes zijn dan ook altijd welkom op de redactie. 

 

Hedwige, Sonja, Willy, Marnix en Paul, hartelijk dank voor jullie onvermoeibare 

vrijwillige inzet.  Jullie werden terecht in de bloemetjes gezet bij de receptie 

n.a.v. 20 jaar ’t Biesteneirke.  Een verslag lees je op de volgende bladzijde. 

 

Ik wens alle lezers een gelukkig en gezond 2015.  Veel leesplezier met dit 1ste 

nummer in de 21ste jaargang !  En… vergeet onze wedstrijd niet op blz. 14 ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 

 
 

Colofon 

 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 040 exemplaren voor en 

door de bewoners van de wijk Biest in Waregem.  De volledige organisatie wordt gedragen door vrijwilligers.  De 

redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe en Marianne Verstaen.  Daarnaast telt ’t 

Biesteneirke tientallen losse medewerkers.  Dit en vorige Biesteneirkes zijn tevens te raadplegen op 

www.biesteneirke.be.  Wil je meehelpen of heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar redactie@biesteneirke.be.   

Verantwoordelijke uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 Waregem

mailto:redactie@biesteneirke.be
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20 jaar ’t Biesteneirke: dat moet gevierd worden !  
Rik Verhaeghe 

 

In het vorige nummer kon u al lezen dat ’t Biesteneirke maar liefst 

200 000 keer van de drukpersen rolde.  Al die boekjes werden 

uiteraard door heel wat vrijwilligers gepost sinds januari 1995.  Hoog tijd om 

deze medewerkers uit te nodigen n.a.v. het 20-jarig bestaan.  Ook de schrijvers, 

sponsors en sympathisanten van vroeger en nu kregen een uitnodiging in de 

bus.   

 

Op vrijdag 21 november werden in het SOB De Roose niet alleen de 

afscheidnemende redactieleden bedankt, ook de nieuwe ploeg werd kort 

voorgesteld.  Met een hapje en een drankje werden nog herinneringen 

opgehaald.   

 

 
Een bijna volledige delegatie van schrijvers, bedelers en medewerkers van 20 jaar ‘t Biesteneirke  

 

Een uitgebreide fotoreportage vindt u op het middenblad van ’t Biesteneirke. 

 

De nieuwe redactieleden worden voorgesteld op bladzijde 7.  
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8 nieuwe computers voor VBS BIEST-JAGER 

Eddy Nuyttens 

 

De Vrije Basisschool Biest-Jager Waregem investeert momenteel zwaar in 

allerhande infrastructuurwerken : uitbreiding van de bestaande gymzaal  Biest, 

nieuwe speelplaats op vestiging Jager en een nieuwe kleuterspeelplaats Biest. De  

spaarpot is na dergelijke infrastructuurwerken volledig opgebruikt. Toen een 

aantal oudere XP-computers vervangen moesten worden was daar, mede 

doordat de overheid quasi geen subsidies meer geeft voor ICT-materiaal, geen 

budget meer voor.   Heel jammer, net omdat onze school Biest-Jager sinds jaren 

heel hard inzet op een sterk beleid ten aanzien van ICT.  We willen onze kinderen 

verdere ontwikkelingskansen bieden in het werken met ICT en daarvoor is goed 

materiaal nodig.  Maar zoals ieder van ons weet is dat materiaal heel erg duur. 

 
 Frederik Van Damme 

(Business Unit Manager) 

en Geert De Boevere (ICT 

support Engineer) en opa 

van Tiel (peuterklas), 

Bente (2de kleuterklas) en 

Jenne (1ste leerjaar) 

kwamen de computers 

persoonlijk overhandigen.  

Wij zijn hen dan ook heel 

dankbaar ! 

 

Via een 

nieuwsbrief, onze 

schoolwebsite en 

Twitter deed de 

basisschool een 

oproep naar 

ouders, bedrijven 

e.d.  dat ze op 

zoek waren naar jonge tweedehandscomputers. Via Isabelle Soete, lid van de 

ouderraad Biest-Jager vzw, kwam de oproep bij haar schoonvader Geert De 

Boevere (ICT Support Engineer Matexi) terecht. Na overleg besliste de bouwfirma 

en projectontwikkelaar Matexi in het kader van haar project ‘Welkom in de buurt’ 

de school 8 jonge tweedehandscomputers en laptops te schenken.  “Op deze 
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manier krijgen afgeschreven computers dankzij de firma Matexi een nieuw en 

nuttig leven in onze school. Mijn leerkrachten en de kinderen zijn er alvast heel 

blij mee. Deze computers zullen in ons streven naar meer ICT in het onderwijs 

zeker en vast nog hun nut kunnen bewijzen voor onze school.” 

 

Wie nog één of meerdere jonge pc’s, laptops of iPads heeft voor de school… 

altijd welkom ! 

 

 

Opa’s en oma’s op bezoek in de kleuterklassen 
juf Sofie – 1ste kleuterklas 

 

Maandag 17 november ging de grootoudersweek in de kleuterklassen van de 

Biestschool van start.  Iedere dag kwamen er oma’s, opa’s, bommie’s, bompie’s, 

mammie’s, pappie’s,… op bezoek in de klas van zijn/haar kleinkind. 

 

Er was een sportieve namiddag 

voorzien op maandag voor alle 

grootouders die wensten mee te 

turnen met hun kleinkind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag- en 

donderdagnamiddag sloegen de 

grootouders de handen in elkaar 

om samen met de kleuters iets 

lekkers te maken voor het 

dessertbuffet.  
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Naast het kokkerellen en bakken deden 

de grootouders nog tal van andere 

activiteiten verspreid over de hele week. 

Zo kwamen er oma’s en opa’s spelletjes 

spelen, verhaaltjes vertellen, timmeren, 

vogelhuisjes maken, meespelen in de 

hoekjes,… 

 

Dank u wel, lieve grootouders ! 
De kleutertjes en de juffen van de Biestschool 

 

Meer foto’s vindt u op www.biestjager.com. 

 

 

Speelpleinwerking ’t Pleintje zoekt leiding 
Charlotte Van Neygen 

 

Wij zijn op zoek naar jongens of meisjes van 16 jaar of ouder om deel uit te 

maken van onze leidingploeg. Ervaring met jeugdwerk is niet vereist om bij ons 

leiding te geven. De enige vereiste is het enthousiasme hebben om met kinderen 

te werken en leuke namiddagen te organiseren voor de leden die naar onze 

speelpleinwerking komen. De leden worden opgedeeld per leeftijdscategorie, 

per groep zijn er dan twee animatoren verantwoordelijk.  

De werking gaat door elke werkdag van de paasvakantie in het sob.  We opteren 

ervoor om enkel in de namiddag werking te voorzien en die loopt dan van 13 tot 

18 uur. Als de leden weg zijn vergaderen we dan nog eens met de leiding om te 

overlopen hoe de namiddag verlopen is en wat de plannen voor de volgende 

dag zijn. We proberen ook altijd een tweetal avonden voor de leiding iets te 

organiseren zodat ook de leidingploeg elkaar beter kan leren kennen.  

Als jullie bij ons leiding komen geven krijgen jullie daar ook een kleine 

vergoeding voor. Het blijft wel iets dat je grotendeels voor het plezier moet doen!  

We zijn al met een paar leidinggevenden maar zouden het zeer fijn zijn om jou 

erbij te hebben! 

Heb je hiervoor interesse, stuur gerust een mailtje naar 

charvanneygen@gmail.com met al je gegevens en of je al dan niet twee weken 

leiding zou geven. Ik ben Charlotte Van Neygen, momenteel de hoofdleidster 

van speelpleinwerking ’t Pleintje. 
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Voorstelling nieuwe redactie 
Rik Verhaeghe 

  

 

Koen Christiaens 

- 44 jaar 

- gehuwd met Heidi Van Hulle, papa van Laura (13) en Yana 

(11) 

- verantwoordelijke voor de dienst Planning in het O.-L.-

Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem 

- hobby’s: voetbal (Essevee), wielrennen en vinkensport 

- functie bij ’t Biesteneirke: redactielid 

 

Carine Verhaeghe 

- 42 jaar 

- gehuwd met Bart Vanhoutte (41), mama van Marie (13) en 

Thomas (9) 

- verpleegkundige in het O.-L.-Vrouw van Lourdes-

ziekenhuis in Waregem 

- hobby’s: joggen en voetbal (Racing U10 en Essevee) 

- functie bij ’t Biesteneirke: redactielid 

 

Rik Verhaeghe 

- 38 jaar 

- samenwonend met Renate Baele (37), papa van Fien (6 

maanden) 

- magazijnier bij de technische dienst van Stad Waregem 

- hobby's: fietsen, wandelen, vrijwilligerswerk, organisatie 

van de Waregemse Gordel en ’t Biesteneirke 

- functie bij 't Biesteneirke: hoofdredacteur 

 

Marianne Verstaen 

- 52 jaar 

- gehuwd met Geert Vermeulen (52), mama van Maarten 

(25) en Klaas (24) 

- ambtenaar bij FOD Financiën in Gent 

- hobby’s: zwemmen, fietsen, kruiswoordraadsels oplossen, 

lezen 

- functie bij ’t Biesteneirke: redactielid 
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Ondanks guur weer sneuvelen records tijdens 10de 

Kerstloop 
Koen Christiaens 

  

December is overduidelijk de maand van de Kerstcorrida’s. Zowel in Bredene, 

Brugge, Wingene, Langemark, Ieper, De Haan, Deerlijk, Izegem, Roeselare, Tielt, 

Knokke, Wielsbeke, Sint-Eloois-Winkel én Waregem – op de Biest - komen de 

lopers aan hun trekken. In een druilerig weertje vond op 7 december de 10de 

editie van de Kerstloop plaats, een eerste keer ook als het open Kampioenschap 

van Waregem. ’t Biesteneirke was erbij en sprak met enkele deelnemers van onze 

wijk. 

  

Voor Ivan Vercaemst (Ten Hedestraat) was deze 

sportmanifestatie op de Biest een speciaal moment als 

verstokte (!) ex-roker. Hij liep de wedstrijd in het 

gezelschap van buur Marc Desmyter. 

“Ik kom van 50 sigaretten per dag. Ik zou iedere roker 

aanraden om ermee te stoppen. Ik kon vroeger geen 

trap meer op en stond soms te hoesten voor ‘gans het 

gebuurte’. Of het lastig was ? Tamelijk, ik deed het in een 

halfuur maar kende geen moeilijke momenten. Doordat ik 

gerookt heb is die snelheid weg.  Het weer viel niet mee maar eens je loopt voel 

je dat niet en bovendien was het veel wind in de rug. Ik had een trots gevoel als 

er gesupporterd werd voor me. Pas sedert maart loop ik door Start to run 

wekelijks drie keer. Vooraf had ik deze omloop ook al drie keer verkend. Ik heb 

telkens gewonnen want was altijd alleen !” (lacht) 

  

Jan Godefroidt uit de Koetsierstraat liep net als Ivan de 4,5 

km die zoals verwacht werd gewonnen door een 

oppermachtige Hans Omey.  “Volgens mijn 

computertje is het parcours slechts 4,180 km. Ik liep 

dit jaar ook al de 10 km in Desselgem maar dat was 

een beetje van het goede te veel. Ik klokte hier af op 

19’37” of gemiddeld 13,8 km/uur en liep nog nooit 

zo’n scherpe tijd.  Na de bocht aan Hoeve Decraene was 

het met wind. Ik ben niet aangesloten bij een club. Mijn 
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vriendin Eva Ysenbaert liep hier ook mee.  Ik doe ook mee aan de Kerstcorrida in 

Deerlijk omdat de werkgever van mijn vriendin daar sponsor is. Ik ben gisteren 

45 jaar geworden. Ik loop nog maar twee jaar. Vroeger was de motorsport mijn 

geliefkoosde hobby en sindsdien heb ik twee nieuwe hobby’s: atletiek en voetbal 

als supporter van Essevee. Ik ben blij dat ik meedeed aan deze Kerstloop en mijn 

prestatie is een overwinning op zich.” 

  

Wendy Moerman uit de Kleithoekstraat was één van de 

314 moedigen die in het hoofdnummer van de partij 

was. Daarin haalde ze de 198e plaats; Mia Frère werd 

de eerste vrouwelijke Biestenaar als 144e.  Wendy 

vond dat de koude nog meeviel.  “Het is al kouder 

geweest tijdens de Kerstloop. Ik heb nog een editie 

meegemaakt dat de wind op kop stond in de 

Kleithoekstraat en dat maakte het zwaarder. Ik 

eindigde in 47’15” en dat is een minuut beter dan bij mijn 

vorige deelname. Tijdens de laatste ronde heb ik zelfs moeten stoppen omdat 

mijn veter was losgekomen, wellicht van de regen. Ik neem niet veel deel aan 

wedstrijden maar train het ganse jaar door en fiets ook veel met mijn man Sam 

en vader Andre.” 

  

Johan Verbeke uit de Bieststraat liep - net als onder meer 

de Waregemse Ann Parmentier - zowel de 4,5 als de 10 

km. “Bij de 4,5 km liep ik achteraan in het gezelschap 

van Lucien Taelman in het kader van Start to run. Wij 

waren hier met een 30-tal starters van onze loopclub 

Leren lopen. Ik haalde de finish in 31 minuten. Ook 

mijn zoon Quinten liep mee. In deze wedstrijd ging ik 

niet voluit omdat ik bij mijn vrienden van de loopclub 

bleef.  Bij de 10 km klokte ik af op 51 minuten. Ik breek hier 

mijn record want wou onder de 54 minuten blijven. Had ik de eerste wedstrijd 

niet gelopen was ik nog dichter geëindigd. Toen Vincent Baert drie jaar terug 

flyers voor de Kerstloop aan het uitdelen was porde hij me aan om mee te doen. 

Toen woog ik nog 94 kg. Bij mijn eerste deelname liep ik nog helemaal achteraan 

en heeft Lucien Taelman me opgevangen.” 
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- winnaar op de 10 km werd de Mauretaniër Mohamed Beiroek. Hij haalde het 

voor Stephen Soetaert en Jongerencrosswinnaar Cedric Vandeputte 

- bij de prijsuitreiking was er een ingetogen moment ter nagedachtenis van Igor 

Decraene, wiens broers en mama meeliepen in de 4,5 km. Raoul Decraene werd 

eerste Biestenaar op een knappe 14e plaats, Merijn werd 23e 

- de loopclubs die het best waren vertegenwoordigd op deze Kerstloop : 

Grijsloke, Ac Hamme en Joggingclub Waregem 

- met 544 aankomsten – inclusief de jeugdlopen – werd ook qua deelnemersveld 

een record gebroken 

- ook de voorafgaande kippenbillenkaarting bleek een succes met 106 tafels 

 

 

Wist u dat ...  
 

… Patrick Van Laere uit de Vredestraat samen met drie wielermakkers van KSV 

Deerlijk de laatste Amstel Curaçao Race meemaakte in het gezelschap van profs 

Niki Terpstra, Roy Jans, Jens Debusschere en Tim Wellens ? 

 

… de Tieltse Renners het komende wielerseizoen met in het klein Igor op hun 

truitje zullen rijden, als eerbetoon aan de Biestenaar Igor Decraene ? 

 

… de Sint-Michielsbeweging de actie Soep op de Stoep van Welzijnszorg 

ondersteund heeft op zondag 14 december ?  Na de wekelijkse mis hebben 

kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de Biest hen hierbij geholpen en de 

soep uitgeschonken aan kerkgangers en voorbijgangers 

 

 

Lidy’s tip: Erwtensoep 
 

200 gr diepvrieserwten, 1 ajuin, 1 prei, 1 selder, 100 gr 

aardappelen, 1 liter water, 20 gr boter, peper, zout, peterselie 

 

Stoof de ajuin, prei, selder en de aardappelen in de boter, daarna voegen we de 

erwten en het water toe. Een ½ uur laten koken en mixen. Afwerken doen we 

met de fijngehakte peterselie. Bak eventueel wat broodkorstjes in boter en voeg 

eventueel wat room toe aan de soep dit zorgt voor wat extra. 
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Sinterklaas en de Zwarte Pieten waren te gast in het SOB 
Rik Verhaeghe 

 

Naar jaarlijkse gewoonte werden Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten ook dit jaar 

uitgenodigd door het bestuur van het ontmoetingscentrum De Roose.  Gelukkig 

hielden de bestuursleden de lekkernijen die de Sint meebracht niet voor zichzelf, 

maar deelden ze dit met de kinderen die even bij de Sint langs kwamen. 

 

Maar bijna kon het feestje niet doorgaan…  De Pakjespiet was wel in het SOB 

geraakt, maar was zo snel met zijn step dat hij de Sint daarbij uit het oog verloren 

was.  Door al die straatjes en gelijke huizen in 

de wijk was Piet volledig het noorden kwijt 

waardoor hij in huilen uitbarstte.  Hij stelde 

zelfs voor dat iedereen terug naar huis zou 

gaan, wat dan voor traantjes zorgde bij de 

aanwezige kinderen.   

 

Gelukkig kon Sinterklaas hun stemmetjes horen tot buiten waardoor hij de weg 

naar de Smedenstraat 4 alsnog wist te vinden.  Eenmaal binnen was de miserie 

nog niet ten einde, want de Snoepjespiet had de staf van de Sint verstopt.  Na 

een korte zoektocht echter werd de staf gevonden en konden de kindjes 

aanschuiven aan de troon van de goedheilig 

man. 

 

Terwijl de 60 kinderen hun geschenkwensen 

overmaakten aan de Sint en Piet, konden de 

ouders aanschuiven voor klaaskoeken met choco 

of koffie. 

 

Sinterklaas en de Zwarte Pieten beloofden 

tenslotte nog om volgend jaar terug langs te 

komen.   

 

Een uitgebreide fotoreportage vindt u op de 

middenpagina van ’t Biesteneirke. 

 

“Door al die kleine 

straatjes hier, ben ik de 

Sint kwijtgespeeld…” 
Een ontroostbare Zwarte Piet 
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20 jaar ’t Biesteneirke.  Ook onze lezers vieren mee!  
Rik Verhaeghe 

 

Dat uw favoriete maandblad 20 jaar bestaat, dat hoeven we u niet 

meer te zeggen.  20 jaar, 200 nummers, dat moet gevierd worden.   

 

Dankzij de steun van enkele handelaars op de Biest kunt u een prachtige prijs 

winnen. 

 

1   M           A        

2       N  B            

3              T       P 

4         R       E      

5          1       

6         L         

7       A           E    

8  T        U   Z          

9      R           K    

 

1. de meest westelijke wijk van de Biest 

2. de patroonheilige van de Vrije Basisschool Biest 

3. het sportief evenement dat plaats vond op zondag 7 december jl. 

4. de grote weg tussen de Paardenwijk en de wijk Legendale 

5. de autosnelweg die de wijk Biest in tweeën deelt 

6. deze discounter verhuist binnenkort tijdelijk naar vrijstaande loodsen in de 

Kabeljauwstraat 

7. Waregems bekendste beek die door de wijk Biest stroomt  

8. de rubriek in ’t Biesteneirke waarbij een wijkbewoner geïnterviewd wordt 

9. de naam van de oude Bekaertsite, het nieuwe kmo-terrein 

 

Wat moet u doen ? 

Los bovenstaand rooster op.  Om u op weg te helpen, zijn al een aantal letters 

ingevuld.  Onder de pijl zal een woord verschijnen dat verband houdt met de 

verjaardag.  U mailt dit woord, samen met uw naam én adres, vóór 15 januari 

naar redactie@biesteneirke.be.  Geen e-mail ?  Geen probleem: u noteert uw 
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antwoord, tevens met uw naam en adres, op onderstaand antwoordstrookje en 

deponeert dit in de brievenbus van het SOB De Roose, Smedenstraat 4.  

 

Wie mag deelnemen ? 

Iedere lezer van ’t Biesteneirke mag deelnemen.  Er wordt maximum 1 prijs per 

adres toegekend, om zoveel mogelijk gezinnen gelukkig te maken. 

 

De prijzenpot ! 

Dankzij de steun van onderstaande handelaars kan een heel mooi prijzenpakket 

aangeboden worden: 

 4 waardebonnen van 5 euro elk, aangeboden door frituur Cindy 

 1 grote sporttas, 3 lederen voetballen van Nike en 5 t-shirts, aangeboden 

door Del-Sport 

 10 geschenkpakketten (1 fles Leffe Royale 75 cl en 1 fles Hoegaarden 75 

cl), aangeboden door Drankcenter Schotte 

 1 waardebon van 20 euro, aangeboden door bakkerij ’t Après-Midietje 

 10 exclusieve polo’s, aangeboden door Isabo.be 

 2 tuinverlichtingssets en 1 ophangsysteem voor tuingereedschap, 

aangeboden door Tuinmachines Devos 

 10 waardebonnen van 10 euro elk, aangeboden door slagerij Baert 

 2 waardebonnen voor een fietslichtensetje, aangeboden door fietsen 

Filvan 

------------------------------------------------------------------ 
 

Antwoordstrookje 20 jaar ‘t Biesteneirke 

 

Antwoord: 

         
 

Naam:   

                        
 

Adres:  

                        

                        
 

Deponeer dit strookje in de brievenbus van het SOB De Roose vóór 15 januari ! 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

 info: 0474 92 65 68 - sobderoose@gmail.com 

 reservaties: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@skynet.be 

 verantwoordelijke januari: Roos T’Jollyn – 0474 92 65 68 

 verantwoordelijke februari: Bart Withoeck – 0474 92 65 68 

 

Ziekenzorg CM 

 info: 0496 23 94 68 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – debiestkwb@skynet.be 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten februarinummer binnen vóór 21 januari via e-mail 

 donderdag 29 januari om 19 uur: algemene vergadering in De Roose 

 

Volgende keer in ’t Biesteneirke: 
 

 leerlinge Luna Verhulst van klas 6 VBS Biest scoort op de Vlaamse Jeugd 

Technologie Olympiade 

 wie gaat met de geschenken n.a.v. 20 jaar Biesteneirke lopen ? 

 hoe verliep de kerstmarkt op de speelplaats van VBS Biest ? 

 en uiteraard nog veel meer… eind januari in uw brievenbus 

 


