
 

 

 

 

 

 

april 2015 www.biesteneirke.be nummer 204 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

NIET VERGETEN: Dag van de Aarde op woensdag 22 april 

Komt Pasen in april 

dan staat de vriezeman stil  



2 ‘t Biesteneirke 

 

Sportief de zomer van 2015 tegemoet 
 

Beste Biestenaar 
 

De weergoden hebben mijn oproep in het vorig Biesteneirke duidelijk gehoord.  

De afgelopen dagen werden we goed verwend met lentedagen waarbij 

uitschieters tot 15 graden konden genoteerd worden.  Nu kijken we reikhalzend 

uit naar die magische grens van 20 graden.   

 

Ideaal fiets- en wandelweer dus.  Dat hadden ook de Biesttrappers begrepen die 

hun seizoen aanvatten.  Tom Boonen echter zal geen brokken meer maken de 

komende maanden.  Andre, Rudi en Patrick laten voor de 2de keer in hun 

wielerkaarten kijken op blz. 3.  En wie de pedaalridders liever over de kasseien 

ziet botsen, glijden of vallen, kan de uitstap van wandelclub vzw Waregemse 

Gordel meemaken naar het Bos van Wallers-Arenberg of zelf op de fiets 

springen samen met het Molenparkbestuur op zondag 31 mei. 

 

Maar we mogen vooral het overlijden van zuster Vianney niet vergeten.  De 

kranige zuster overleed op 3 maart op 92-jarige leeftijd.  Rosa Waelkens, 

voorzitter van de kerkfabriek, las een eerbetoon voor aan zuster Vianney op de 

begrafenisplechtigheid in de St.-Jozefskerk op de Biest… hààr Biest. 

  

’t Biesteneirke april wordt vervolledigd met een aantal Wist-je-datjes, een 

overzicht van de vinkenzettingen, een petitie voor het behoud van Aldi, nieuws 

over de Blauwpoortsite en Lidy’s tip.  Voor elk wat wils dus.  Veel leesplezier ! 

 

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
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De Biesttrappers op de trappers 
foto: Willy Godefroid 

 

Op zondag 1 maart gingen ook De Biesttrappers terug van start ... met de zegen 

van pastoor emeritus Luc Goethals. 

 

 
 

 

Wist je dat… 
 

… pastoor Luc Goethals met ingang van 1 februari 2015 eervol ontslag bekomen 

heeft als pastoor in de federatie Waregem ?  Voortaan bekleedt hij de functie 

pastoor emeritus.  Emeritus is een Latijns woord dat letterlijk vertaald uitgediend 

betekent; de gangbare betekenis in het Nederlands is rustend (bron: Wikipedia).  

Hij blijft aalmoezenier van het OCMW-woon- en zorgcentrum De Meers te 

Waregem; 

… Samuel Dion, beter gekend als Sam, de nieuwe kampioen is bij wielerclub de 

Biesttrappers ? Hij was de enige van de 30 leden die alle ritten reed en hiermee 

Eric Mahieu opvolgt. De 75-jarige Hubert Desseyn werd als oudste lid 2e met 25 

ritten, hetzelfde aantal als Johan Maelfait; 

… St.-Jozef wel degelijk op 19 maart gevierd wordt ?  In het vorig Biesteneirke 

stond verkeerdelijk 9 maart vermeld, maar op die dag mag de heilige Francisca 

Romana de fles champagne ontkurken. 
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Wielerdebat met drie Biestenaars 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Willy Godefroid 

 

In het vorig Biesteneirke kon u het 1ste deel lezen van het wielerdebat.  

In dit 2e deel geven Rudi Raes, Andre Tack en Patrick Vanlaere 

verder hun ongezouten mening over o.m. de Ronde van Vlaanderen, Cavendish, de 

buitenlanders, de Tour en de Biestenaars die de wielersport beoefenen. 

 

Nog nauwelijks één week rest ons tot de Ronde van Vlaanderen die op 

Paaszondag ongetwijfeld een spannende ontknoping zal kennen. De ultieme 

laatste kilometer van Dwars door Vlaanderen eindigde woensdag op 

grondgebied van de Biest terwijl de klassieke renners in Harelbeke en Gent-

Wevelgem dit weekend naar die laatste procentjes toewerken. Sep Vanmarcke 

en Greg van Avermaet bewezen de voorbije weken dat ze klaar zijn voor 

Vlaanderens Mooiste.  Begin maart waren er al mooie finales in de Omloop het 

Nieuwsblad met Stannard die 3 Etixx-Quick Steppers in de luren legde en Stybar 

die in het Italiaanse grint van de Strade Bianchi onder meer Van Avermaet en 

Vanmarcke klopte. Ook de jongeren fietsten zich in de kijker met – al door Rudi 

Raes in het vorig nummer voorspeld – Yves Lampaert die de Driedaagse van 

West-Vlaanderen op zijn naam schreef maar ook mooie uitslagen voor Kris 

Boeckmans en Tiesj Benoot terwijl ook Waregemnaar Bert Van Lerberghe enkel 

door pech aan de voet van de Taaienberg een mooie ereplaats in de Omloop 

door de neus zag geboord.  

 

Wie van de twee Belgische World Tourploegen, Etixx-Quick Step of Lotto 

Soudal zie je dit seizoen het best presteren ? 

Andre: Geen twijfel mogelijk, Etixx-Quick Step. Ze hebben ook al Gaviria, die 

snelle Colombiaan, een contract gegeven voor volgend seizoen; idem voor zijn 

landgenoot Contreras. Vraag is hoe de ploeg dan zal draaien als Gaviria erbij 

komt. 

Rudi: Ze zijn ook geïnteresseerd in Mathieu Van der Poel. Ik denk dat Etixx het 

beter zal doen want zij hebben meer speerpunten die het kunnen afwerken.  

Zoals we in de Omloop het Nieuwsblad zagen zal het niet alleen van Tom Boonen 

komen die in Parijs-Nice uitviel met een blessure. Lotto trekt volledig de kaart 

Greipel. 

Patrick: Tegen Kittel is het niet mogelijk voor hem om te winnen. 



april 2015 5 

Andre: Ik zie Roelandts te blijven hangen. 

Rudi: Ondanks zijn nationale trui vond ik Debusschere vorig jaar niet goed in het 

voorjaar; nu won hij al een rit in Tirreno-Adriatico (bij het ter perse gaan van dit 

Biesteneirke op 23 maart was de tussenstand qua zeges dit seizoen 18-10 in het 

voordeel van Etixx-Quick Step). 

 

Volgende zondag is er de Ronde van Vlaanderen. Wie is jullie favoriet ? 

Rudi: Laat ons hopen dat Sep Vanmarcke van pech gespaard blijft en dan ben ik 

er 90% zeker van dat de andere favorieten met een ereplaats zullen tevreden 

moeten zijn. 

Andre: Ik denk aan Niki Terpstra en Geraint Thomas; beiden hebben met 

respectievelijk Etixx-Quick Step en Sky een sterk blok. 

(deze interviewer ziet Jens Keukeleire van Orica Green Edge mogelijks voor een 

verrassing zorgen). 
 

 
    vlnr: Patrick Van Laere, Rudi Raes en Andre Tack 

 

Ikzelf geloof weer in Thomas De Gendt; die maakte de overstap naar Lotto 

Soudal. 

Rudi: Ik geloof er niet zo in. Ik vond het niet sympathiek dat hij de Tour liet vallen 

om te trouwen. Trouwen kan je toch altijd ? 

Andre: In januari in Tour Down Under zou hij met die bergtrui naar huis komen,  

maar werd vervolgens op minuten gereden (nvdr: De Gendt pakte wel de 

bolletjestrui in Parijs-Nice). 

Patrick: Hij is één jaar goed geweest toen hij op de Stelvio won. 

Andre: Maar hij kreeg toen 8 minuten in de schoot geworpen in een rit. 
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Mark Cavendish won in Kuurne. Is hij – eens alle spurters van de partij zijn 

– in staat dan ook nog te winnen ? 

Patrick: Als Kittel niet meedoet wel. 

Andre  Hij zal zeker een fantastisch seizoen rijden en stond nog nooit zo scherp. 

Ik ga ieder jaar naar de tijdrit in de Driedaagse De Panne en Cav eindigt daar 

altijd rond de 10e, 11e plaats. Het is veel draaien en keren en hij is explosief en 

kan tijdrijden.  

Rudi: Het is een raar manneke. Julien Vermote komt daar goed mee overeen 

maar spreek Cav niet over die journalisten, zeker niet na een nederlaag. Natuurlijk 

zal hij nog veel winnen maar de concurrentie zal steeds groter worden. 

 

Er zijn veel sterke buitenlanders. Wat met Degenkolb, Kwiatkowski, Sagan? 

Patrick: Sagan zal misschien ontploffen. 

Andre: Ik had er vorig jaar meer van verwacht. Ik vind dat hij zwaar staat. 

Rudi: Ik vind Kwiatkowski beter. Hij zal nog progressie maken omdat hij nog 

meer voor zijn vak kan leven. 

Andre: Er is wel een gevaar want een wereldkampioen rijdt zelden goed het jaar 

erna. 

 

De 102de Ronde van Frankrijk belooft veel lekkers met een strijd tussen 

tenoren Contador, Quintana, Nibali en Froome. Wie haalt het ? 

Rudi: Ik denk Contador. Ik zie Nibali geen twee keer zo’n stoot uithalen. 

Patrick: Ik sluit me aan bij Rudi. Voor Quintana is het wel goed dat er niet veel 

tijdritten zijn. 

Andre: Quintana is nu al bezig met die Tour. 

Patrick: Vroeger zag je hen zo vroeg in het seizoen niet. Denk maar aan Indurain, 

die koerste 3 weken. 

Andre: Het is moeilijk om een mening te hebben over Froome.  Hij heeft ook een 

vreemde manier van fietsen en niemand is er echt favoriet van. 

 

En bij de Belgen is het dus hopen op Wellens. Kan hij om met die druk ? 

Rudi: Sergeant zal er druk op zetten. 

Patrick: Ze mogen hem niet verbranden. 

Andre: Tim Wellens zal ook de Waalse klassiekers rijden maar is nog jong. 

Rudi: Klassiekers en de Tour ; dat is tè veel. 
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In september gaat het WK door in het Amerikaanse Richmond. In 2014 in 

Ponferrada reed de Poolse ploeg ronden aan een stuk op kop. Finaal won 

met Kwiatkowski ook een Pool maar deed het verhaal dat zijn ploegleider 

Patrick Lefevere hen had betaald. Kunnen we dan nog spreken van een WK 

voor landenteams ? 

Rudi: Het WK is de melkkoe van de UCI. Ze zullen daar nooit van afstappen. 25 

jaar geleden zei ik dat al tegen Walter Planckaert die toen ploegleider was van 

Panasonic. Fondriest was toen favoriet op het WK en er zaten veel goede Belgen 

in die ploeg zoals onder meer Van Lancker en er was al het probleem van achter 

elkaar te rijden. 

Andre: Ze worden betaald door hun ploeg. Ik ben meer voorstander van 

merkenteams. 

Patrick: Maar dan is er toch geen verschil meer met de klassiekers ? Het WK is 

een volksfeest. 

 

Wat met onze fietsende jeugd van de Biest ? Eén van hen, Raoul Decraene, 

reed op 28 februari bij de nieuwelingen zijn eerste koers in Dottenijs. 

Rudi: Over zijn sportieve prestaties kan ik mij niet uitspreken. Het enige wat 

volgens mij telt is dat de ganse familie zich zo weer een beetje kan opmonteren. 

Dat is van veel groter belang dan wat Raoul presteert. 

Andre: Voor die prestaties denk ik dat Raoul wat te laat begonnen is met zijn 

training maar dat kan goed uitdraaien voor volgend jaar. Chapeau voor de broers 

Abram en Michiel Stockman.  Ze bouwen stilletjes verder en blijven erin geloven. 

Rudi: Giel Bruyneel koerst puur uit liefhebberij. Hij is nu elite zonder contract, 

werd in maart 26 jaar en rijdt bij Vermeeren. Ik ben benieuwd naar Waregemnaar 

Bert Van Lerberghe die bij Topsport Vlaanderen debuteerde bij de profs. Hij 

woont in de Nokerseweg. Hij heeft een mooie lichaamsbouw maar ik heb geen 

idee wat we van hem mogen verwachten (nvdr: Bert eindigde 58e in de Omloop 

het Nieuwsblad). 

Andre: Maar je moet er veel voor doen om een prijsje te rijden. Vergelijk maar 

eens met de voetballers. Die zijn verwend. Als ze op woensdag én zaterdag 

spelen klagen ze. Mijn zoon Stieven won in 1999 de Omloop der Vlaamse 

Gewesten. Mathew Hayman werd toen 4e en Boonen 12e. Hij werd ook eens 8e in 

Parijs-Roubaix toen Hushovd won. In een klimtijdrit in Wallonië werd hij 3e nà 

Devolder en Steegmans. Het waren mooie tijden ! 
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Dit seizoen 52 vinkenzettingen op de Biest 
Koen Christiaens 

 

Waar men gaat langs Vlaamse wegen daar komt men… vinkeniers tegen. 

Ondanks het feit dat ieder jaar (oudere) liefhebbers door ziekte of sterfgeval 

afhaken blijft de vinkensport in Zuid-West-Vlaanderen floreren. Ook op de Biest 

want tussen begin april en halverwege augustus gaan maar liefst 52 

vinkenzettingen door. Hieronder een overzicht (alle vinkenzettingen gaan door 

om 9 uur, tenzij anders vermeld): 

 

De Torenzangers, lokaal café De Biest, parcours op het fietspad vanaf de 

Mottestraat richting Anzegem, verbond AVIBO: 

zaterdag 4/4 (proefzetting om 9.30 uur), zondag 12/4, zaterdag 25/4 (17 uur), 

zaterdag 2/5, zondag 3/5, zaterdag 9/5 (17 uur), woensdag 13/5 (kleine vogels), 

woensdag 20/5 (kleine vogels), zaterdag 30/5 (6 uur én 9 uur), zondag 31/5, 

vrijdag 5/6 (parcours Jeugdcentrum), vrijdag 19/6, zaterdag 20/6 (17 uur), 

zaterdag 27/6, zondag 5/7, zaterdag 18/7 en zaterdag 15/8. 

 

De Molenzangers, lokaal café de Oude Molen, parcours op het fietspad 

vanaf de Stijn Streuvelsstraat richting ‘t Gaverke, verbond AVIBO : 

zaterdag 4/4 (proefzetting), maandag 13/4, zaterdag 18/4, zondag 26/4, 

maandag 4/5, zaterdag 16/5, zondag 17/5, woensdag 3/6, zaterdag 6/6, 

maandag 8/6, zondag 21/6, zaterdag 11/7, 

zondag 19/7, woensdag 5/8, zondag 9/8 en 

zaterdag 22/8. 

 

De Goudvogels, lokaal De Heerlijkheid, 

parcours Kleithoekstraat, verbond VIMIBEL : 

zondag 19/4 (proefzetting om 9.30 uur), zaterdag 

9/5, zondag 10/5, woensdag 20/5, zaterdag 23/5, 

zondag 24/5, maandag 25/5, donderdag 4/6 (18 uur), zaterdag 6/6, zondag 7/6, 

woensdag 10/6, zaterdag 20/6, zondag 21/6, zaterdag 11/7, zondag 12/7, 

dinsdag 21/7, zaterdag 25/7 en zondag 26/7. 

 

Opmerking: leden van AVIBO kunnen enkel op zaterdag spelen bij VIMIBEL; 

omgekeerd idem dito. 
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Teken de petitie voor het behoud van Aldi op de wijk 
Rik Verhaeghe 

 

Sinds 17 januari huist de supermarkt Aldi tijdelijk in een vrijstaande loods in de 

Kabeljauwstraat.  Een mooie, goed bereikbare locatie en dat is ook de Biestenaars 

niet ontgaan.  Wie er al gewinkeld heeft, zal het opgevallen zijn dat er veel volk 

naar de nieuwe Aldi komt.  Daarom is bij enkele Biestenaars het idee gerezen om 

de supermarkt hier op de wijk te behouden.  Wil jij dit ook ?  Teken dan de petitie, 

die minstens 3 maanden vóór het verstrijken van de tijdelijke vergunning moet 

ingediend worden.  Gezien deze vergunning vervalt op zondag 5 juli, mag er niet 

getalmd worden.  U kan de petitie voor het behoud van Aldi in de 

Kabeljauwstraat komen tekenen op woensdag 1 april in het SOB De Roose vanaf 

16 uur.  Om de werkende mens tevens de kans te geven om zijn stem uit te 

brengen, zullen de deuren open blijven tot 20 uur.  

Wie liever mailt, kan dit 

naar Michèle Belleflamme 

(michele.belleflamme@al

di.be).  

 

Eén van de drukst 

bewoonde wijken 

van Waregem  

verdient ook een 

supermarkt ! 

 

Het centrum van 

Waregem is ruim bedeeld 

met een aantal 

grootwarenhuizen.  Iedere 

inwoner binnen de ring 

heeft een winkel binnen 

een straal van 500 meter.   
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Afscheid van een monument 
Rosa Waelkens, voorzitter kerkfabriek Sint-Jozef 

 

De afscheidsplechtigheid van Zuster Vianney vond plaats op zaterdag 7 maart in 

de St.-Jozefkerk.  Rosa Waelkens, voorzitter van de kerkfabriek, las deze tekst voor. 

 

Als wij het voorbije uur hier met zovelen rond het 

altaar verzameld waren, dan was dat om afscheid 

te nemen van een monument van de Biest, van 

een echte heldin, en excuseer mij het woord, 

maar ik vond er geen beter, van een grote 

madame, die de Biestenaars vanaf het eerste 

moment in hun hart hebben gesloten. 

Toen de kloostergemeenschap van de 

Zusters van het Geloof uit Tielt in 1955, dus 

60 jaar geleden, besloot om een nieuwe 

lagere school op te richten op de Biest in 

Waregem, werden zuster Vianney en zuster 

Lydiana vanuit Moorsele naar onze contreien 

uitgezonden.  Bij hun eerste bezoek kwamen ze tot 

de vaststelling dat ze in ontwikkelingsgebied terecht kwamen 

want een school stond er niet, er was enkel een bouwwerf met muren van amper 

een halve meter hoog. 

Na een praatje met de naaste buren van de toekomstige school bleek dat de 

werken niet klaar zouden zijn tegen 1 september, maar er was een oplossing in 

de maak.  De eerstegraadsklas van zuster Vianney zou een voorlopig 

onderkomen vinden in de oude houten garage van de bloemisterij Florex van de 

familie Depaepe. 

Dus, op 1 september 1955 startte onze zuster met een klas van 27 leerlingen: 19 

in het eerste leerjaar, 8 in het tweede.  Voor de kinderen stonden enkele oude 

banken in de garage en voor de zuster stonden een bord op een ezel en een 

lessenaar buiten.  ’s Avonds werden die spullen binnengehaald om ze de 

volgende dag weer naar buiten te verhuizen.  Kunnen wij ons zoiets voorstellen 

in een tijd van computers, tablets en digitale borden ? 

Ondertussen werd er voor de verdere bouw van de school een beroep gedaan 

op de Bouworde zodat in oktober 2 van de 3 klassen klaar waren. Toen kon de 
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eerstegraadsklas verhuizen en kon ook zuster Lydiana starten met haar 

kleuterklas die tegen het einde van dat schooljaar 44 kindjes telde ! Eenvoudig 

was het zeker niet, het was een heel pover begin zonder speelplaats of toiletten. 

Slapen deden de zusters in het klooster op de Markt, d.w.z. dat ze elke dag met 

de fiets, in hun toen nog lange kleren en met kap, heen en terug naar de Biest 

kwamen.  Dat was zeker geen sinecure maar ze hielden vol, niet in het minst door 

de warme hulp en steun van enkele families uit de onmiddellijke buurt, families 

waarbij ze altijd terecht konden.  Dat was een enorme stimulans in die 

pionierstijd. 

Op 20 juni 1957 werden de 3 klaslokalen ingewijd en de school begon aan een 

gestadige groei.  In 1958 moest er uitbreiding komen en werd er een verdieping 

bovenop gebouwd met nog 3 lokalen.  Datzelfde jaar vertrok zuster Lydiana 

terug naar Moorsele en kwam de pas afgestudeerde zuster  Marie-Claire haar 

vervangen.  De onafscheidelijke tandem van de Biest was een feit en bleef dat 

tot voor enkele dagen. 

De school had en heeft een goede reputatie zodat ze maar bleef groeien en 

zonder twijfel  is dat voor een groot deel te danken aan de niets ontziende inzet 

van de zusters. 

Naast de school groeide er ook een nieuwe parochie.  Een kerk was er nog niet 

maar met Kerstmis 1962 werd er voor het eerst mis gedaan in de 

schoolgebouwen; en ook hier was de hulp en de inbreng van de zusters van 

onschatbare waarde: zij vormden de spil van een nieuwe gemeenschap.  Wat 

later kwam er een pastoor en een kerk die werd ingewijd op 24 december 1966. 

Zuster Vianney was een echte onderwijzeres, een opvoedster, een helpster in alle 

bescheidenheid.  Ze was fysisch en geestelijk sterk en bijzonder creatief.  Haar 

ogen straalden gezag, strengheid en tucht uit.  Leren rekenen en foutloos Frans 

schrijven waren bijzondere doelstellingen.  Ze leidde haar klas met strenge hand 

maar diep in haar hart schuilden goedheid, gevoeligheid en geduld.  Met haar 

vlijtige handen vormde ze menig kunstwerk.  En ze gebruikte die handen om te 

geven, te troosten, te vouwen.  Voor de zieken was ze troost en moed.  Zuster 

Vianney was liefde. 

Tijdens de viering van 50 jaar school en 40 jaar parochie kreeg zuster Vianney de 

burgerlijke onderscheiding van de gouden palmen der Kroonorde opgespeld 

door Yves Leterme. En op de viering achteraf zei de spreker: “Deze zuster blijft 

nu al 50 jaar, als een rots in de branding, op post op deze wijk”. 
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Ondertussen zijn het er 60 geworden, ze bleef maar helpen waar het kon.  Voor 

velen onder ons is ze hier altijd geweest, zover onze herinnering reikt.  De school, 

onze parochie, de kerk zijn onlosmakelijk met haar verbonden. 

Zuster, we zullen je missen, er zijn beelden voorgoed in ons geheugen gebrand: 

je vertrouwde plaats vooraan in de kerk tijdens de mis, de deugddoende babbel 

na de mis, jij samen met zuster Marie-Claire wandelend langs de straten van de 

wijk, jullie bezoek bij zieken en bekenden.  Je werd almaar kleiner met de jaren 

maar je blijft groot in onze herinnering.  Vorige week in het ziekenhuis zei je nog 

dat je zo graag terug naar huis wilde.  Je bent nu terug thuis zuster Vianney… 

thuis bij de Vader. 

In naam van heel de gemeenschap van de Biest, in naam van de honderden 

leerlingen aan wie je ooit les gaf, in naam van de Kerkraad en alle aanwezigen 

zeg ik heel oprecht: bedankt voor alles.  Niemand doet het je na. 

 

 
Zuster Marie-Claire (links) en wijlen Zuster Vianney (rechts) op de nieuwjaarsreceptie in het SOB op 4 januari jl. 

foto: Willy Godefroid 

 

Iedere bewoner van de Biest zou een rouwbrief ontvangen hebben.  Zuster 

Marie-Claire heeft de redactie van ’t Biesteneirke gecontacteerd met de melding 

dat er een fout in de postbedeling was waardoor niet alle straten op de Biest 

bedeeld werden. 
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Moedig Sep Vanmarcke aan in het bos van Wallers 
Rik Verhaeghe 

 

De kersverse wandelclub vzw Waregemse Gordel (535) organiseert een uitstap 

naar het legendarische bos van Wallers-Arenberg op zondag 12 april.  Op die 

dag dokkeren de wielrenners over de kasseistroken tijdens de 113de Parijs-

Roubaix.  U kunt erbij zijn. 
 

   
bron: www.sporza.be   bron: www.avs90.nl 

 

08.15 uur verzamelen carpoolparking watertoren Waregem 

08.30 uur vertrek bus 

10.00 uur vrij wandelen in Parc de la porte du Hainaut of wandeling van 5 km 

over de terril Site de Sabatier 

11.30 uur picknick in La motte au Bois.  De taverne aan de ingang van het 

park (binnen of op het terras, alle dranken zijn ter plaatse te koop) 

12.15 uur vertrek bus naar het Bos van Wallers 

12.45 uur wandeling van 4 km naar de kasseistrook van Wallers 

14.00 uur wandeling langs parcours en doortocht renners (2 km) 

14.30 uur verzamelen en terugstappen naar de bus (4 km) 

15.30 uur terug met de bus naar Parc de la porte du Hainaut of op de bus de 

rechtstreekse TV-uitzending volgen van de koers of vrij wandelen in 

het park en een terrasje doen 

17.00 uur vertrek bus naar Waregem 

 

Inschrijving kan bij Luc Delodder, via mail lucdelodder@skynet.be of telefonisch 

0477 51 89 42.  De kostprijs bedraagt 15 euro. Na bevestiging stort u het 

inschrijvingsgeld op de rekening BE21 8916 1407 7203 van vzw Waregemse 

Gordel. 
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De 27e Molenpark gezinsfietstocht op zondag 31 mei 
foto: www.sust-vrienden.be 

 

Naar jaarlijkse gewoonte stellen Joseph en zijn Molenparkkompanen een rit 

samen om alle wijkbewoners, familieleden en kennissen een gezellige namiddag 

fietsplezier te laten beleven.  

Voor de begeleiding staan de mannen van de 

Nieuwenhovespurters zoals steeds weer klaar, 

samen met hun volgwagen, om de pechvogels 

en opgevers op te vangen. 

Er is halfweg een sanitaire stop en een gratis 

drink voorzien, bij aankomst in ons lokaal de 

Oude Molen wordt nog een gratis consumptie 

aangeboden. 

Inschrijving op zondag 31 mei vanaf 13.30 uur in café de Oude Molen (Stijn 

Streuvelsstraat) en om 14.15 uur stipt vertrekken voor een tocht van ongeveer 

30 km voor zowel jonge als oude fietsliefhebbers. 

De kostprijs is zoals altijd nog 2,50 euro per persoon en 6,00 euro per gezin vanaf 

3 personen. 

Het Molenpark- noch het Nieuwenhovespurtersbestuur zijn verantwoordelijk 

voor gebeurlijke ongevallen. 

 

 

Lidy’s tip: hoestpastilles 
 

1 kop suiker, ½ kop water, 1 eetlepel citroensap, 1 eetlepel honing, ½ koffielepel 

gedroogde gember, ¼ koffielepel gemalen kruidnagel, poedersuiker 

 

Doe alle ingrediënten in een steelpannetje en breng alles op een laag vuurtje aan 

de kook en dit gedurende 20 minuten. Laten we dit nu wat afkoelen. Leg een 

bakvel op een ovenplaat en met een koffielepel verdelen we in kleine hoopjes de 

stroperige substantie. We laten dit alles een 20-tal minuten afkoelen. Om het 

samenkleven te voorkomen bestrooien we de pastilles met poedersuiker.  

Tip: de kruidnagel kan je fijn maken met de vijzel. 
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Geen industrie op de Blauwpoortsite 
Tonny Demuytere, actiecomité Blauwpoort – foto: www.blauwpoortwaregem.be 

 

Begin februari  heeft de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Afbakening Kleinstedelijk Gebied Waregem, deelplan Blauwpoort definitief 

vernietigd. De Raad acht het immers onvoldoende bewezen dat er nood is aan 

bijkomende industriegrond . 

Na jarenlang procederen tegen de provincie en het Vlaams Gewest, krijgt het 

plaatselijk actiecomité het gelijk aan zijn kant. Ondertussen hebben vernoemde 

overheden een nieuwe procedure opgestart om het gebied toch tot 

industriegebied  te ontwikkelen… Het actiecomité, vele Biestenaars en  inwoners 

van Waregem blijven zich hiertegen verzetten. Een duizendtal bezwaarschriften 

werden indertijd ingediend! 

De Blauwpoortsite is één van de  laatste openruimtecorridors langs de E17.  Het 

gebied langs de Gaverbeek biedt veel mogelijkheden voor verdere 

natuurontwikkeling.  Landbouw en natuur kunnen er perfect  samengaan.   

Steeds meer mensen komen naar deze site om te wandelen, te lopen of te fietsen  

of om gewoon eens te genieten van een zeldzaam geworden stukje open ruimte.  

Het actiecomité wil iedereen bedanken die zijn nek heeft uitgestoken om dit 

gebied te helpen beschermen tegen de komst van zware industrie, vlakbij het 

stadscentrum.  Naast werkgelegenheid dient immers ook  aandacht te gaan naar 

de leefbaarheid van onze stad. 

 

 

 

Wist je dat… 
 

… de internationale Dag van de Buren plaats vindt op vrijdag 29 mei ?  Je kan nu 

al je feestcheque aanvragen bij stad Waregem (www.waregem.be/feestcheques).  

Kom je samen met de buren ? Stuur dan een foto naar ’t Biesteneirke; 

… het stedelijke ontmoetingscentrum De Roose sinds kort gratis wifi aanbiedt 

aan de gebruikers van het SOB ?  
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke april: Jacques De Wintere – 0474 92 65 68 

 verantwoordelijke mei: Frank Tant – 0474 92 65 68 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 kaarting op 20 april (SOB De Roose) en 28 april (OC Nieuwenhove) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddagen op 22 en 29 april (SOB De Roose) 

 

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 meinummer binnen vóór 22 april, bij voorkeur via e-mail 

 donderdag 30 april om 19 uur: algemene vergadering in het SOB 

De Roose 

 

Volgende keer in ’t Biesteneirke: 
 

 de Biesttrappers fietsen naar Lourdes voor brandweerman Benito Mahieu 

 ten huize van… een moeder van 6 kinderen en 2 pleegkinderen 

 en uiteraard nog veel meer… eind april in uw brievenbus 

 

 


