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Vrijwilligers 

 

Dat zijn mensen met een goed hart 

Die anderen helpen met hun smart 

Of bij ouderen een kopje koffie schenken 

En leuke dingen voor de anderen bedenken 
 

Ook invaliden op vakantie bijstaan 

Of met ’t Biesteneirke rond gaan 

Boodschappen doen voor iemand die het zelf niet kan 

Even gezelschap bieden aan die eenzame man 
 

Iedereen kan het met een beetje vrije tijd 

En daarvan krijg je echt geen spijt 

Want dankbaarheid valt je meestal ten deel 

Sluit je aan, want er zijn er nooit te veel 

  

 

 

NIET VERGETEN: dag van de zorg op zondag 15 maart 



2 ‘t Biesteneirke 

 

Daar is de lente, daar is de zon 
 

Beste Biestenaar 
 

Geen onderwerp dat meer ter sprake komt dan… jawel, het weer.  En of je het 

nu graag hebt of niet, sneeuw zagen we amper de afgelopen winter.  Wie wou 

langlaufen, skiën of een sneeuwpop maken moest naar de Ardennen of een 

aantal uren file trotseren om door het witte goud te ploeteren in de Alpen.   

Voor mij hoeven die winterse toestanden niet.  Geef mij maar de ontluikende 

lente.  Enkele gevederde vrienden wagen zich al aan bescheiden gefluit 

’s morgens.  Zelfs hier en daar steken bloemen hun kopje boven de grond. 

 

De Cyclocross Masters op 25 februari in Waregem betekende niet enkel het 

einde van het veldritseizoen, maar evengoed het begin van het wielerseizoen.  

Kijk jij ook zo reikhalzend uit naar die eerste wedstrijd Omloop Het Nieuwsblad?  

3 Biestenaars geven hun mening over klimmers, dalers, vluchters en sprinters.  

Het eerste deel van dit uitgebreide wielergesprek lees je in dit Biesteneirke, 

volgende maand krijg je het vervolg. 

 

Guy Decraene is één van de vele vrijwilligers bij voetbalclub SV Zulte Waregem.  

Speciaal voor alle vrijwilligers is er de Week van de Vrijwilliger.  Ooit zag ik de 

leuze “Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn maar 

omdat ze onbetaalbaar zijn”.  100 % mee eens.  En nog een voordeel: staken 

tegen de indexsprong hoeven ze niet te doen.  Denk daar maar eens over na… ! 

 

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.  De redactie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van artikels die door derden aangereikt 

worden, doch behoudt zich het recht om (bepaalde) inhoud ervan te censureren of te weigeren.  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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Op stap met chihuahua’s (en consoorten) 
tekst: Danna Demulder – foto’s: Willy Godefroid en Isabelle Verslype 

 

Op zondag 14 december vond de 1ste 

hondjeswandeling plaats op de Biest.  Hoe dit 

initiatief tot stand gekomen is, vertelt één van 

de deelneemsters Danna Demulder: “Het is 

eigenlijk allemaal zeer raar gekomen hoor. 

Wij hebben na jaren zagen toch een 

chihuahua aangekocht bij Gorgeous Little One 

Lieve Schamp. Zij heeft er maar liefst 7, een 

pincher en een border collie.  Zij heeft gevraagd om eens samen te wandelen op 

zondagvoormiddag. Dus hebben we onze eerste wandeling gemaakt op 14 

december. Met daarna een aperitiefje en een 

lekkere spaghetti à la Conny in de Heerlijkheid. We 

waren op de wandeling met 11 chihuahua's, 1 

pincher en 1 keeshondje. Het was koud, maar 

superleuk. Het is de bedoeling dat we dit af en toe 

eens doen en wij sluiten geen andere honden uit.  

De wandelingen zijn wel gebaseerd op 

chihuahuapootjes. d.w.z. ongeveer 5 km. Grote 

wandelingen zijn te lastig voor hen.  Eigenlijk wordt er niet speciaal reclame rond 

gemaakt, maar door mond-aan-mondreclame hadden we in ieder geval toch een 

behoorlijk groepje.  En hier waren we beslist content mee!” 

 

 

“De wandelingen 

zijn gebaseerd op 

chihuahuapootjes” 

Danna Demulder 
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Guy Decraene is een van de 12 dienstmannen bij SV 

Zulte Waregem 
tekst: Koen Christiaens – foto: Willy Missiaen 

 

’t is weeral een tijdje geleden dat er iets van Zulte Waregem in ’t Biesteneirke 

verscheen. Een denderend seizoen is het immers niet van rood-groen want de 

redding primeert. Met Guy Decraene zetten we dit keer iemand in de 

schijnwerpers die zich vrijwillig inzet voor zijn favoriete Essevee. Je komt Guy 

tegen bij de thuismatchen aan de hoofdtribune – kant Zuiderlaan – waar hij erop 

toeziet dat de fans hun abonnement of ticket scannen. Ook voor vele 

jeugdwedstrijden is Guy van de partij. Guy is getrouwd met Lydie Dierick. 

 

“Eerst hebben we nog in de Caseelstraat gewoond. Nu wonen we al 43 jaar in de 

Boeversstraat. We hebben twee kinderen: Isabelle (45) woont in Vichte, Fabienne 

(40) in de Blauwpoortstraat.”  

 

Guy, hoe ben je destijds met die taak begonnen ? 

Ik ging kijken naar SV Waregem toen ze nog speelden op het Leeuwke waarop 

ik vervolgens zelf begon te shotten. Later voetbalden ze op het stadion. Ik 

behoorde één keer tot de ploeg van de reserves. 

Dan ben ik naar SK Zulte vertrokken, toen had je 

nog twee voetbalploegen in Zulte.  Omdat het er 

nogal potig aan toe ging ben ik gestopt. Ik kreeg 

de vraag van de vader van Willy Boulaert om dienst 

te doen bij SV Waregem. En zo ben ik in 1969 als 

dienstman begonnen. Van Maldeghem, Bettens en 

Stockman speelden toen bij het eerste elftal en 

Freddy Chaves was trainer. In het begin was dat 

nog zonder een omheining.  Een jaar of twee later 

ben ik aan de ingang beginnen staan.  Sinds een 

10-tal jaar doe ik er ook de jeugdwedstrijden bij, 

wat ik voordien ook al af en toe deed.  Dat is op 

zaterdag, zowel in de voor- als namiddag én – maar 

niet wekelijks – ook op zondag. Veel ben ik tijdens 

het weekend niet thuis. Momenteel betalen de mensen drie euro voor een 

wedstrijd van de jeugd. 
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Hoeveel dienstmannen telt Zulte Waregem ? 

12 in totaal, de nieuwe tribune inbegrepen. Aan de hoofdingang staan we met 

twee. Het aantal stewards is ruim 30. 

 

Vanaf wanneer ben je aanwezig op een match en heb je het nooit koud ? 

Als een match om 20 uur begint ben ik daar rond 18.10 uur. Als er tegen Club 

Brugge, Standard of Anderlecht wordt gespeeld nog iets eerder. De loketten 

gaan open anderhalf uur voor de wedstrijd. De politie geeft de dienstmannen – 

eenmaal de stewards op post staan – toestemming om de poorten te openen.  

Je kan het eens koud hebben maar ik kleed me goed. Bij de jeugd is er wel een 

tuinhuisje waar ik ook kan staan.  Ooit ben ik wel eens naar huis moeten keren 

omdat ik kletsnat was. 

 

Doordat vanaf dit seizoen het systeem van badgen in voege is getreden is 

jouw werk toch tot een minimum herleid ? 

Toch zijn er nog veel mensen die hun ticket of abonnement verkeerd houden. 

Soms lukt het dan niet en moet ik hen doorsturen naar de loketten waar ze een 

nieuw ticket krijgen. 

 

Krijg je veel sympathie van de supporters ? 

Ik ken natuurlijk veel volk en krijg van die reacties ‘Guy, je doet dat nog ?’.  De 

mensen willen ook een babbeltje slaan. 

 

En van de spelers want die zie je toch toekomen met de bus ? 

Mbaye Leye, ondertussen speler van Lokeren, was een van de vriendelijkste en 

kwam mij altijd de hand geven. Nu soms Sammy Bossut, Colpaert, Cissako. 

 

Hoeveel zie je van de match ? 

Sinds enkele seizoenen kan ik om 20.15 uur de wedstrijd bekijken – of zelfs al om 

20 uur – en nemen de stewards over. Dat is veel verbeterd. Vroeger stond ik er 

tot de rust. 

 

Herinner jij je in die ruime periode dat je actief bent bepaalde anekdotes ? 

Ik heb nog de situatie gehad dat het uitverkocht was tegen Club Brugge maar 

dat ze met 20 à 30 bezoekers binnenkwamen. Daar kon ik weinig tegen beginnen. 

Ondertussen is dat euvel al veel verholpen met de inzet van stewards. 
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Denk je dat er een periode komt dat er geen toezicht meer moet zijn ? 

Dat is mogelijk. De kans bestaat dat de stewards dit op zich nemen. 

 

Wat vind je van de nieuwe tribune ? 

Ik vind die heel goed en modern. De supporters van de tegenpartij kunnen niet 

meer bij onze supporters dus dat is goed opgelost. 

 

Het blijft op sportief vlak hoe dan ook een seizoen om snel te vergeten.  Hoe 

kijk jij er tegenaan ? 

Het is een succes dat Essevee zich kan handhaven in eerste klasse. Goede teams 

als Lokeren, Gent en Genk werden thuis opzij gezet. Tegen de ploegen uit de 

onderste regionen werd enkel tegen Moeskroen een punt gepakt. 

 

 

Instapviering eerste communicanten en vormelingen Biest 
foto: Willy Godefroid 

 

De instapviering van de eerste communicantjes en de vormelingen vond plaats 

in de kerk van de Biest op vrijdag 6 februari. 

De eerste communie gaat door op donderdag 14 mei om 10 uur en de 

vormselviering op zaterdag 23 mei om 14.30 uur. 
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Nieuws uit de gemeenteraad 
tekst: Bart Kindt en Xavier Wyckhuyse, gemeenteraadsleden  

 

Aanleg van een voetgangersoversteek in de Henri Lebbestraat  

Aan het kruispunt van de Expresweg met de Henri Lebbestraat staan dagelijks 

wachtrijen tot de Bieststraat.  Voor de voetgangers is het door het drukke verkeer 

heel moeilijk om de straat te dwarsen. Ter hoogte van de verkeerslichten ligt er 

een bestaande voetgangersoversteek. Deze voetgangersoversteek is door de 

hoekwoning niet zichtbaar voor het verkeer dat van Wielsbeke komt en de Henri 

Lebbestraat rechts inrijdt. Er zijn al meerdere conflicten vastgesteld met 

voetgangers en bestuurders die de Henri Lebbestraat rechts inrijden.  

De bewoners van de Henri Lebbestraat vroegen daarom om een bijkomende 

voetgangersoversteek aan te leggen in de Henri Lebbestraat ter hoogte van de 

Kuipersstraat.   Daar is de zichtbaarheid op het aankomende verkeer optimaal.  

De aanvraag voor een voetgangersoversteek is positief geadviseerd op de 

verkeerscel van 16 december 2014 en werd goedgekeurd tijdens de 

gemeenteraad van 3 februari 2015.   

  

LED-verlichting langs de Gaverbeek 

Er wordt door Eandis openbare verlichting geplaatst op het fietspad langs de 

Gaverbeek  (tussen de voetgangersbrug wijk de Korenbloem aan het CLB en de 

voetgangersbrug aan de Potegemstraat).   

Er worden 5 palen met LED-verlichting geplaatst.  Kostprijs voor de stad: 4.010,71 

euro, exclusief btw 

  

Markering fietspad 

In de Franklin Rooseveltlaan wordt het dubbelrichtingsfietspad in het rood 

gemarkeerd op de kruispunten met de Zandstraat en Vredestraat. 

 

Omschakelkast voor het SOB De Roose  

Naar aanleiding van een mogelijke black-out zal ook het SOB De Roose voorzien 

worden van een omschakelkast.  Dit maakt het mogelijk om het 

ontmoetingscentrum van stroom te voorzien via een stroomgenerator. Zo kan 

bvb. de kinderopvang verhuizen naar het SOB wanneer de stroom wordt 

afgeschakeld in Waregem.  De kostprijs bedraagt 1137,10 euro. 
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19 maart: feest van Sint-Jozef 
de roddelende klokkentoren  

 

Jaar 0 ergens in Nazareth, Palestina 

Amaai, amaai, moet mij dat nu overkomen ! 

Ik heb eindelijk zo’n pracht van een verloofde, een jong, fris, lief, 

beeldschoon, vroom meisje en nu komt ze me zeggen dat ze in 

verwachting is.  En ik zit er voor niets tussen !  ‘k Heb ze niet eens 

aangeraakt.  ’t Is niet van de buurman, ook niet van de postbode of de bakker, 

beweert ze.  Hoe het gebeurd is kan ze niet uitleggen, maar er is niemand anders 

in ’t spel, verklaart ze met zekerheid.   

Wat me de laatste tijd ook opvalt is die duif die hier blijft 

rondhangen.  Het lijkt wel of ze geïnteresseerd is in de zwangerschap 

van mijn verloofde. 

‘k Ben niet meer van de jongste, ‘k zal me er maar bij neerleggen en 

het kind als het mijne opvoeden.   Als het een jongen wordt zal ik hem leren 

timmeren en kan hij later mijn timmeratelier overnemen. 

 

Jaar 12 in Jerusalem 

Bij de terugkeer van een pelgrimstocht naar Jeruzalem waren Jozef en Maria hun 

Zoon uit het oog verloren.  Eindelijk vonden ze Hem terug tussen de 

schriftgeleerden. 

“Kind, waarom heb je ons dit aangedaan ?  Reeds drie dagen zoeken we jou.  

Doodsangsten hebben we uitgestaan.” 

“Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn ?” 

“Het huis van je vader ?  Dat staat in Nazareth.  Je zou me beter wat meer komen 

helpen in het atelier.  Als je altijd in die boeken blijft lezen zal je nooit het vak 

leren.” 

“Maar pa, ’t is absoluut nodig dat ik hen eens uitleg hoe ze het oude testament 

moeten interpreteren.” 

En Jozef mompelt tussen zijn tanden nog: “je ziet dat het geen zoon van een 

timmerman is : alles uitleggen kan Hij, maar verder heeft Hij twee linkerhanden”. 

 

Jaar 1479 in het Vaticaan 

Na bovenstaand verhaal wordt Sint-Jozef niet meer vermeld in de bijbel.  

Waarschijnlijk is hij gestorven vóór het openbaar leven van Jezus en zo geraakte 

http://www.google.be/imgres?start=167&biw=1024&bih=481&tbm=isch&tbnid=5Iz0kXxzQt0vsM:&imgrefurl=http://ahboschma.wordpress.com/2013/05/10/zondag-12-mei-2013/&docid=jLE2kajExbPWVM&imgurl=http://ahboschma.files.wordpress.com/2013/05/heilige-geest.jpg&w=400&h=341&ei=AlXyUvKpII-c0wXbn4HQDA&zoom=1&iact=rc&dur=1237&page=13&ndsp=14&ved=0CM4BEIQcMEM4ZA
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hij uit de belangstelling.  Hij moest dan ook wachten tot 1479 om door paus Sixtus 

IV heilig verklaard te worden.  

 

Jaar 1870 in Rome 

Paus Pius IX roept Sint-Jozef uit tot beschermer van de Kerk. 

 

Jaar 1965 in de dekenij van Waregem 

Nadat een tiental jaar eerder een school werd gebouwd op de Biest besliste deken 

Jozef Verzele om van de Biest een volwaardige, zelfstandige parochie te maken en 

werden er plannen gemaakt voor een nieuwe kerk. 

 

Jaar 1966 in de hemel 

“Sint-Jozef, wil je eens komen ?” 

“Ja, Sint Pieter, heb je me nodig ?” 

“Een vraagje : in Waregem bouwen ze een nieuwe kerk op de wijk de Biest en de 

deken, je naamgenoot, vraagt of jij bereid bent om de patroonheilige te worden ?” 

“Woont er daar een timmerman ?” 

“Dat weet ik niet, maar er wonen er zeker die goed kunnen zagen.” 

“Zagen ? Letterlijk of figuurlijk ?” 

“Maakt niet uit, jij bent patroonheilige van de timmerlui en dus van ieder die goed 

kan zagen.  Jij hebt ook nogal wat gezaagd over dat vaderschap.” 

“Niet overdrijven, hé !  Maar kom, ’t is goed, ‘k zal mijn best doen voor die parochie.  

De Biestenaars mogen op mij rekenen.” 

 

Voorjaar 2014 in de hemel 

De aartsengel Michaël komt aangefladderd. 

“Sint-Jozef, ‘k moet je eens iets vragen.” 

“Ja, Sint-Michiel, heb je een probleem ?” 

“Eigenlijk wel.  Je weet dat de Sint-Michielsbeweging samen 

komt in de kapel van de Karmel.” 

“De Sint-Michielsbeweging, is dat je fanclub ?” 

“’t Is veel meer dan dat, ‘k zal het je later eens uitleggen.  Maar die Karmel is 

verkocht en ik zoek een nieuwe stek voor hun vieringen.  Heb jij geen idee waar we 

terecht kunnen ?” 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.brussel.be/mainpage.cfm?db%3DAGE%26imageid%3D894%26size%3Dbig%26ezcmsenvironment%3DPROD&imgrefurl=http://www.brussel.be/artdet.cfm?id%3D4843%26agendaid%3D894&h=195&w=141&tbnid=RBOx5gYFF6HlUM:&zoom=1&docid=E5M8q_ODTwqSsM&ei=c6F1VKSlMLKy7QbMoIAQ&tbm=isch&ved=0CDgQMygwMDA4yAE&iact=rc&uact=3&dur=2448&page=11&start=240&ndsp=24
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“Ja, soms hebben we wel wat plaats over in onze kerk.  Misschien kunnen we het 

gebouw samen gebruiken.  Zo kunnen we ook de kosten delen en besparen we 

weeral een beetje.” 

 

Jaar 2015 op de Biest 

Op donderdag 19 maart is het de feestdag van Sint-Jozef.  Wens dan maar aan 

ieder die Jozef, Joseph of Jef heet proficiat met zijn feestdag, ook al spreek je hen 

meestal aan met Sif, Sifke of Sivie. 

 

 

Week van de vrijwilliger 

van 28 februari tot 8 maart 2015 
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk – foto: Jan Toye 

 

Een week om te bedanken 

Met 900 000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen 

doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De één 

heeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die 

duizenden vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed 

doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in jouw organisatie. Ze zetten 

hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening. Om al die 

mensen, die vaak achter de schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er 

Dé Week. Tijdens Dé Week van de Vrijwilliger laten we samen zien dat we die 

inzet niet vanzelfsprekend vinden.   
 

 
Niet alleen de medewerkers van ’t Biesteneirke zijn vrijwilligers, ook de Okra Biestkaarters kunnen op 

meewerkende handen rekenen zodat hun kaartingen vlot verlopen. 
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De 6de klas uit 1975 houdt een klasreünie… 39 jaar later ! 
tekst en foto: Geert Bonte 

 

We schrijven eind juni 1975: de leerlingen van de zesde klas van het Don Bosco-

schooltje op de Biest zijn klaargestoomd voor het grotere werk. Wanneer zuster 

Vianney (Maria De Vlieger) aan iedereen het getuigschrift van lager onderwijs 

mag uitreiken, stralen haar ogen. Ik herinner me haar als een strenge, maar 

rechtvaardige onderwijzeres.  

Het was de laatste schooldag. We zongen liederen, speelden en maakten plezier. 

Het was ook de dag dat velen van ons elkaar voor lange tijd niet meer zouden 

zien… 

39 jaar later of 2014: Katie duwt de deur van mijn winkeltje open en vereert mij 

nog eens met een bezoek. We maken een praatje en zoals meestal leidt het 

gesprek naar onze kindertijd. “We moeten nu toch eindelijk eens die reünie 

organiseren,” luidt het voor de zoveelste keer. Je kent dat wel: de intentie is er, 

maar je blijft dat maar voor je uit schuiven, want we hebben het allemaal zo druk! 

Die dag hebben we de koe bij de horens gevat.  Katie zou een restaurantje 

regelen en ik zorgde voor de uitnodigingen. 

 

Links, van voor naar achter: Jeanique Beerlaen, Franck Naessens, Filip Vanderghinste, Linda Devisschere, Christ 

Vanwijmelbeke, Sabine Lavaert - rechts, van voor naar achter: Katie Vercaemst, Christa Wille, Dany Devos, Allain 

Verschuere, Geert Bonte, Mia Kerwijn. 



12 ’t Biesteneirke 

Het was spannend afwachten, maar al spoedig kwamen de eerste enthousiaste 

reacties op ons computerscherm tevoorschijn.  Er waren 13 inschrijvingen en op 

de feestdag van Sinterklaas zijn we samen gekomen. Het overlijden van Marijkes 

mama op diezelfde dag, bracht ons uiteindelijk met 12 klasgenootjes rond de 

tafel. 

Soms moesten we twee keer kijken om iemand te herkennen, maar al snel was 

de klik weer gemaakt. “Waar is de tijd?!”, “je bent nog geen haar veranderd!”, 

“nog altijd diezelfde grapjas als vroeger!” klonk het. We hebben een mooie tijd 

beleefd en zelfs de goedheilige man had zijn (zoeterige) steentje bijgedragen. 

Na de koffie hebben we nog wat bijgepraat bij de zoon van Franck, die een café 

uitbaat in Waregem. 

Nadat we elkaar beloofd hadden niet meer zo lang te wachten om nog eens 

bijeen te komen, zijn we moe maar voldaan en in de vroege uurtjes huiswaarts 

gereden. De volgende dagen was het nagenieten en foto’s en filmpjes mailen.  

 

 

Wist je dat… 
 

- … leerlingen van het 6de leerjaar van de Don Boscoschool op 14 februari tijdens 

de thuiswedstrijd van Zulte Waregem tegen Standard depanneerden als 

ballenrapers ? 

- … 25 medewerkers van de politiezone Mira eind februari verhuisden naar een 

nieuw gebouw in de Kabeljauwstraat ? 

 

 

Lidy’s tip: Picon 
 

Benodigdheden: een fles rode wijn van 75 cl, de fijne schillen van 2 goed rijpe 

appelsienen, 2 lepels cichorei, 200 gr suiker, jenever om aan te vullen. 

 

Doe alles in een grote bokaal, laat het geheel 48 uur trekken op 

kamertemperatuur, daarna het mengsel zeven en aanvullen met jenever tot je 

een liter picon bekomt.  Serveer met een schijfje appelsien. 

 

Bij vragen, bel 056 60 62 40 
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Wielerdebat met drie Biestenaars 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Willy Godefroid 

 

Maart… Vogels beginnen te fluiten, dieren, bomen en bloemen ontwaken uit hun 

winterslaap én… daar is de koers weer. Vlaanderen blijft – alle dopingverhalen uit 

het verleden ten spijt - in de ban van de wielersport. ’t Biesteneirke vond dit een 

ideale gelegenheid om een debat te voeren met drie Biestenaars en hen aan de 

tand te voelen hoe zij het seizoen tegemoet zien. De interessante 

gesprekspartners in onderstaand interview zijn Rudi Raes (vader van ex-renner 

Jens, wielertoerist bij SVTB, boekte al hotels voor de eerste 10 dagen van de 

Tour), Patrick Van Laere (deelnemer aan de laatste Amstel Curaçao, zijn 

echtgenote Ingeborg bedeelt Biesteneirkes in de Zandstraat, Rooseveltlaan, 

Kabeljauwstraat en Truweelstraat, zelf aangesloten als wielertoerist bij KSV 

Deerlijk) en Andre Tack (vader van ex-renner Stieven, aangesloten bij Cycling 

Beveren-Leie als recreatief fietser en ex-loper). 

 
Rudi Raes Patrick Van Laere Andre Tack 

 

Heren, dit weekend starten de eerste Vlaamse wedstrijden met de Omloop 

het Nieuwsblad en Kuurne. Hoe belangrijk acht het wielerpeloton deze en 

andere wedstrijden uit onze regio wetende dat er de laatste jaren een 

mondialisering is opgetreden en er al ferm wordt gekoerst om punten in 

januari in Australië en Argentinië ?  

Rudi: Als ik hoor dat Sky in Waregem niet aan de start komt omwille van te 

weinig klassieke renners vrees ik dat het probleem zich in de toekomst nog meer 

zal stellen. Zeker in 2017 als er nog maar 23 renners mogen deel uit maken van 

een World Tourploeg. Ze strijden vaak op twee of drie fronten en tijdens het 
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seizoen zijn er toch 4 tot 5 geblesseerd. Maar wat betekent in godsnaam de 

Ronde van Gabon ? 

Andre: Moesten ze die mondialisering niet doen heb je een situatie België-

Nederland zoals bij het veldrijden. Als je ziet welke renners op de oppervlakte 

komen vind ik dat goed. 

Patrick: Spreek tegen de Italianen niet van de cyclocross. 

Andre: Maar ze moeten het in het begin van het seizoen niet meteen zo lastig 

maken zoals ik dit jaar al een aankomst zag met Valverde die won. 

 

Welke renners zullen het voorjaar kleuren ? 

Patrick: Jens Debusschere heeft me gezegd dat hij mikt op Waregem. Dat is een 

koers die hem ligt en vorig jaar eindigde hij 6e. Ik zag Stijn Devolder al toen ik 

ging mountainbiken in Ingooigem en heb hem al minder scherp weten staan. Ik 

zag daar ook Sep Vanmarcke en geloof me, die is niet bang meer om eens te 

vallen. 

Andre: Nog dat kleine stapje voor Sep en hij behoort tot de top. 

Rudi: Vind ik ook. Ik geloof ook in die Noor, Alexander Kristoff. Die zie ik ook 

opvallen in de Vlaamse koersen (nvdr: Kristoff is ondertussen al in goede doen 

en boekte al 4 zeges : 3 in Qatar en 1 in Oman).  

Andre: Ik denk ook aan Gianni Meersman; al is hij snel gekwetst (nvdr: Gianni 

Meersman won de 1ste rit in de ronde van de Algarve op 18 februari). 

Rudi: Hij is te tenger voor de Vlaamse wedstrijden. Meersman zal veel koersen 

winnen maar rijdt er ook geen 10 in België. Bij Tom Boonen denk ik alles of niets. 

Als het niet meevalt zal het snel over zijn. Maar hij is nog niet af te schrijven. 

Patrick: Het zal te zien zijn hoeveel hij aan de kant staat. Wie zegt dat we in het 

veld Nys al moeten afschrijven ? Niki Terpstra ken ik ook van de Amstel Curaçao 

en is een topper die wel meer in de gaten zal worden gehouden. Ze zullen vorig 

jaar ook niet gedacht hebben dat hij Parijs-Roubaix zou winnen. 

Andre: Hoeveel coureurs hebben we zoals Boonen die sinds 2000 aan de top 

meedraaien ? 

Rudi: Fabian Cancellara  zal er weer staan en nog voor enkele jaren. 

Andre: Het is een sympathieke gast. Philippe Gilbert rijdt ook dit jaar de Ronde 

van Vlaanderen niet. 

Rudi: Hij moet zich schikken naar de ploegbelangen bij BMC. Hij kan niet samen 

rijden met Greg Van Avermaet. 

Andre: Ik zie Greg potten breken. 
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Rudi: Hij moet aanvallend blijven koersen of zal er in de finales niet bij zijn. 

Andre: Idem voor Vanmarcke. Als ze alle twee ook slimmer worden zal dat hun 

stap voorwaarts zijn. 

Patrick: Sep doet ook denken aan Van Hooydonck. 

Rudi: Sep had graag Dries Devenyns erbij gehad in de ploeg. Ik denk dat het 

voor hem bij Lottonl-Jumbo een voordeel is dat Boom weg is (naar Astana). Vorig 

jaar in die Tourrit zat Sep gevangen. 

 

Welke jongere Belgen treden op het voorplan ? 

Rudi : Ik zie veel in Yves Lampaert.  Hij komt geregeld bij me thuis en onderschat 

zijn eigen mogelijkheden. 

Andre: Het is een goede spurter. Bij Jasper Stuyven heb ik twijfels; vraag me niet 

waarom. Ik hoop dat ik verkeerd ben want het is een Belg.  Vergeten we 

Guillaume Van Keirsbulck niet. Knap ook hoe Topsport Vlaanderen telkens 

renners klaarstoomt voor grote teams. 

Rudi: Wie weet ontbolstert Laurens De Vreese ? 

Patrick: In de rondes moeten we duimen voor Tim Wellens. 

Andre: Reed dit seizoen al eens tweede achter Valverde. 

Rudi: Ik heb hem La Redoute zien oprijden tijdens de Eneco Tour; 

indrukwekkend! 

Patrick: Tijdens de Curaçao was het een van de profs die ik geen alcohol zag 

drinken. Hij is wel wat gesloten en zijn vriendin is Franstalig. 

Andre: Van de Nederlander Tom Dumoulin zullen we opkijken. 

 

In het volgend Biesteneirke lees je deel 2 van dit uitgebreide wielerdebat. 

 

 

De stedelijke jeugddienst zoekt voor speelpleinwerking ’t Pleintje (De 

Biest) enthousiaste speelpleinbeesten om een weekje het beste van 

zichzelf te geven. 

De werking gaat dit jaar opnieuw van start en jullie ervaring is meer 

dan welkom. 

Voor de mensen die graag uitslapen, niet getreurd, de werking begint elke dag 

om 13 uur en eindigt om 18 uur.  De werking gaat enkel door tijdens de tweede 

week van de paasvakantie (van 13 tot 17 april). 

Interesse ? Mail naar grabbelpas@waregem.be. 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke maart: Sylvie Baert – 0474 92 65 68 

 verantwoordelijke april: Jacques De Wintere – 0474 92 65 68 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op 3 en 31 maart – kaarting op 9 maart (SOB De Roose) 

 lentefeest op 24 maart (OC Nieuwenhove) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddagen op 11 en 25 maart (SOB De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

 iedere woensdag om 19 uur: wandelen met start aan de kerk 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten aprilnummer binnen vóór 18 maart, bij voorkeur via e-mail 

 donderdag 26 maart om 19 uur: algemene vergadering in het SOB 

De Roose 

 

 

 

 

 

 

Fietsen Filvan 
Henri Lebbestraat 149 

8790 WAREGEM 

056 60 83 94 


