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NIET VERGETEN: 1ste communie op donderdag 14 mei om 10.00 uur 

Vormselviering op zaterdag 23 mei om 14.30 uur 

 Zonder ogen zou ik blind zijn 
Zonder oren zou ik doof zijn 

Maar zonder jou, mama…. 
Zou ik heel erg eenzaam zijn 

 



2 ‘t Biesteneirke 

 
 

Beste Biestenaar 
 

In mei legt iedere vogel een ei.  Het spreekwoord is zo oud als de straat, maar 

het staat nog als een huis.  En zo krijg je direct 3 uitdrukkingen voorgeschoteld 

die het 205de Biesteneirke aankondigen. 

 

Mei is tevens de maand waarin de natuur zich volledig ontplooit en waarin heel 

wat grote en kleine feesten gepland staan.  De communie-, lente- en andere 

feesten vullen de kas van menig drankenhandelaar en traiteur.   

 

De 2de zondag van mei is tevens de hoogdag voor alle moeders.  Huishoudelijke 

taken worden voor 1 dag toevertrouwd aan vader en kind(eren).  Wist je 

trouwens dat moederdag amper een goede eeuw ingeburgerd is in België ?  En 

de meeste moeders worden gevierd op de 2de zondag van mei, de Arabische 

landen houden 21 maart (het begin van de lente) in ere om moeder in de 

bloemetjes te zetten. 

 

Voor Lieve uit de wijk Korenbloem is moederdag toch wel heel speciaal.  Ze is 

mama van 6 kinderen en 2 pleegkinderen.  Het moederschap is voor Lieve een 

roeping die haar veel vreugde bezorgt.  Haar kinderen gelukkig zien opgroeien 

in een warm nest is voor haar het allerbelangrijkste !  Het volledige interview 

lees je verder in ’t Biesteneirke. 

 

Proficiat aan alle mama’s.. en de papa’s: jullie komen volgende maand aan de 

beurt. 

 

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 Sunday Bikers 
tekst: Pascal (Clutch) 

 

Het begon met 2 Biestenaars Christophe (Feiny) en Sammy (Softy) en 1 Ninoviet 

Pascal (Clutch) die besloten om elke zondag een rit te doen met de moto.  Na 

een paar maanden waren er al zoveel bikers bijgekomen dat we besloten om een 

naam en een logo te verzinnen voor deze toffe bende. 

Ondertussen zijn er al leden van ver buiten Waregem o.a. van Brugge, Torhout, 

Beselare, Klerken en Kortrijk maar het gros van de Bikers zijn afkomstig van 

groot-Waregem waarvan vijf van den Biest zelf. Het succes van onze club is dat 

er geen verplichtingen zijn. Iedereen die mee wil rijden moet gewoon aanwezig 

zijn op het kerkplein van de Biest vóór 8 uur op zondagmorgen en iedereen is 

welkom om mee te rijden .Wij vragen gewoon om er rekening mee te houden 

dat wij allemaal voor ons plezier rijden en dat wij geen laagvliegers zijn maar 

meer de landelijke wegen opzoeken om te genieten van onze moto, het 

landschap en de camaraderie . 

Wij hebben vorig jaar een 3-daagse trip naar Engeland georganiseerd die enorm 

goed is verlopen en dit jaar gaan we voor 4 dagen naar Normandië met 15 

moto’s en een camionette van een van onze leden Yves (Manuel).  Deze wordt 

bestuurd door de zoon van Softy Greg (Oaldekeer) . Verleden jaar zijn we er ook 

in geslaagd om de beker van de club met het grootste aantal leden aanwezig mee 

te nemen van het Mirakeltreffen te Nieuwenhove en zijn we ook op het podium 

mogen verschijnen op het Vlastreffen te Kortrijk met de zesde grootste club 

aanwezig (26 moto’s) waar we natuurlijk zeer fier op zijn . 

Ik kan samenvatten dat we een toffe bende Bikers zijn van alle leeftijden en met 

alle soorten en merken en modellen van moto’s. 
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Vormelingen Biest te gast bij Somival 
tekst: Lucien De Bels (voorzitter Somival) – foto’s: Carlos Van Lauwe en Yvan Beel 

 

 
het bezoek van 14 maart met de catechisten Katja Andries, Vickey De Waele en Fanny Bossuyt 

 

In het kader van de vormselvoorbereiding hadden de catechisten een 

ontmoetingsmoment gepland met mensen met een beperking.  Een bezoek aan 

het wekelijks zwemuurtje van Somival (Sport en Ontspanning voor 

Mindervaliden) in de Treffer in Waregem was hiervoor een ideale gelegenheid. 

De vormelingen namen actief deel aan de activiteit en konden samen met de 

Somivalleden genieten van het zwemuurtje. Een hele belevenis voor de 

vormelingen bij het zien van gelukkige mensen.  

Nadien kregen de vormelingen nog informatie over de totale werking van 

Somival en 

konden zij 

luisteren naar het 

verhaal van een 

aantal leden. 

Duidelijk was dat 

deze ontmoeting 

voor hen zeker 

een positieve 

ervaring was. 
 

in het zwembad op 21 maart, met de catechisten Griet Remaut en vormselcoördinator Kathleen Vandenbroucke 

samen met enkele Somivalzwemmers en –begeleiders (catechist Natalie Castiau ontbreekt op de foto) 
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Eerste communie op de Biest 
foto: Willy Godefroid 

 

De eerste communie gaat door op donderdag 14 mei om 10.00 uur in de kerk op de 

Biest.  24 communicantjes waren afgelopen dagen in voorbereiding op hun feest met als 

thema Een knuffel voor Jezus. 

 

 
 

Een mooie groepsfoto van de communicanten, de vormelingen en de catechisten 

zie je op de middenpagina 

 

 

Wist je dat… 
 

… de nieuwe verkaveling in de Deerlijkseweg (tussen het fietspad en de 

Industrielaan) Mannekenskouter zal heten ?  Deze plaatsnaam stond vermeld in 

het landboek van 1758 (bron: gemeenteraad Waregem 13 januari 2015) 

… de Molenparkfietstocht doorgaat op zondag 31 mei met start om 14.15 uur 

aan café De Oude Molen in de Stijn Streuvelsstraat ? 

… MVC café de Biest in de A-reeks van minivoetbalcompetitie De Jager op 3 

speeldagen van het einde al kampioen speelde ? 
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Ten huize van… De Biesttrappers 
tekst: Marnix Pruvoost – foto: Willy Godefroid 

 

“Weetet oal? Wadde? Dat de coureurs van den Biest bezig zijn een grote 

manifestatie in elkaar aan ’t steken en …”  Curieus gelijk dat we zijn willen wij daar 

natuurlijk wat meer over weten.  

Met Denis Fierens en de Biestenaars Arne Deketele, Tony Debeerst en Eric 

Mahieu zaten we rond de tafel voor onze babbel voor deze maand. 

 

Heren, jullie persconferentie is al voorbij, maar willen jullie kort even het 

initiatief toelichten? 

Met onze club, de Biesttrappers fietsen we vanaf zondag 19 juli naar Lourdes. 

Deze tocht laten we sponsoren en de opbrengst gaat integraal naar Biestenaar – 

brandweerman Benito Mahieu die tijdens een interventie onder een muur is 

terechtgekomen en zo in een rolstoel is beland. 

vlnr: Arne Deketele, Tony Debeerst, Eric Mahieu en Denis Fierens 

 

Ware het niet beter een eenvoudige worstenkaarting te organiseren in 

plaats van een dergelijke fietstocht ? 

“Dat zal wel”, pikt Denis in. “Het was al geruime tijd dat er binnen de club het 

verlangen groeide om eens uit te pakken met een meerdaagse tocht. De 

koppeling met de benefiet kwam er dan ook enerzijds om Eric (vader van Benito) 

een riem onder het hart te steken en anderzijds -  of mag ik zeggen dat we een 

vorm van proteststem willen laten horen- omwille van het feit dat het slachtoffer 

na drie jaar nog geen uitsluitsel heeft gekregen. Dat ongewisse knaagt, zowel 
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voor de betrokkene als voor de ganse familie.” “Daarnaast,” vervolgt Arne, “willen 

we met onze actie onze appreciatie duidelijk maken aan de vele vrijwilligers  in 

onze samenleving die met hun dienstverlening, soms met gevaar voor eigen 

leven, dit dagdagelijks realiseren. En slaat het noodlot dan toe, willen we naar 

diezelfde buitenwereld toch een signaal geven dat we hen zeker niet aan hun lot 

overlaten.” 

 

Tony, van de start gaan jullie iets speciaals maken? 

“Speciaals ? Iets groots ! We willen met zoveel mogelijk sympathiserende 

wielertoeristen - al dan niet aangesloten bij een club -  aan de start staan. Deze 

zullen ons dan vergezellen tot aan de Franse grens waar wij 

dan onze tocht verder zetten. We garanderen uiteraard voor 

zo een  grote groep de veiligheid. Concreet betekent dit dat 

we op de moeilijke punten politie nodig zullen hebben. 

Daarnaast beschikken we nu al over een team van motards die 

de instroom van wagens zal voorkomen waar het nodig blijkt. 

Je hoort het wel, we zitten volop in de voorbereidingsfase en 

onze burgemeester Kurt heeft het peterschap op zich genomen en verzekerde 

ons dat hij contact zal opnemen met z’n collega’s teneinde een veilige doortocht 

alsook een even veilige terugweg te garanderen voor alle deelnemers. Wenst 

men deel te nemen aan deze starthappening dan kan men contact met ons 

opnemen via  info@electrodebeerst.be of denis.fierens@telenet.be.” 

 

Bij wie zijn jullie ten rade gegaan voor de organisatie? 

“Bij niemand, we hebben eenvoudigweg de landkaart open op tafel gelegd en 

met het potlood de twee punten, Waregem en Lourdes, met elkaar verbonden 

en dat was het. Maar daarmee was de kous zeker niet af. Bij het uitschrijven van 

de etappes wordt dan rekening gehouden met het soort wegen, de 

hoogteverschillen, stopplaatsen, overnachtingen … kortom een heleboel zaken 

die het voor de ploeg wat comfortabeler maken. Ja, want naast de renners 

hebben we ook nog een ondersteunende ploeg. Zo zal er zich steeds een wagen 

in onze onmiddellijke omgeving bevinden voor de hulp bij eventuele pech. 

Daarnaast is er een tweede team dat instaat voor diverse opdrachten; 

parcourscontrole, onvoorziene hindernissen of wegenwerken met omleidingen 

kunnen ons via gsm gemeld worden. Afhankelijk van het weer, warme of 

verfrissende dranken voorzien op de rustplaatsen, de hotels contacteren met de 
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kameraanduiding zodanig dat men zich bij aankomst zo snel mogelijk kan 

verfrissen en/of verzorgen. Daarnaast vervullen ze ook een beetje een 

psychologische rol. Als buitenstaanders hebben ze een goeie kijk op de moraal 

in de groep. We zijn er met z’n allen degelijk van bewust dat we wel eens in een 

dipje zullen raken gedurende de tocht.” “Dat is zeker zo” vervolgt Eric, “als ouwe 

heb ik met dit soort ritten toch wat ervaring. En geloof me, de vermoeidheid slaat 

op een dag toe en dan komt het er op aan de resterende krachten te verdelen, 

je moet voorkomen dat je uitgeput raakt. Op zo een moment kunnen 

bemoedigende woorden vanuit de auto je de moed geven om door te bijten.” 

 

Arne, als voorbereiding wordt dat dan trainen dag en nacht ? 

“Er is sowieso al afgesproken dat het clubmotto blijvend gehanteerd wordt: 

samen uit, samen thuis. Dat is één. Daarnaast hebben we het roadbook dat toch 

in de mate van het mogelijke althans op de snelheid dient gerespecteerd te 

worden. Dus spreekt het voor zich dat je niet onvoorbereid aan een dergelijk 

avontuur begint. Elk vult dat een beetje voor zichzelf in, we hebben onze ritten 

op zondag, we gaan op fitnessbezoek waar we specifiek aan  spinning doen, we 

springen al eens na de dagtaak op de fiets om enkele kilometers er bovenop te 

doen en naarmate de startdatum nadert proberen we er toch voor te zorgen dat 

de cijfers op de weegschaal in de badkamer in verhouding staan met de reeds 

geleverde inspanningen. En met opgeheven wijsvinger waarschuwt de ervaren 

Eric zijn jongere meute, wie overtraind aan de start staat, mag zich zeker aan een 

terugval verwachten.” 

 

Lourdes, waarom niet Scherpenheuvel of Halle? 

“Die laatste bedevaartplaats zit reeds bij de Biesttrappers in ons rittenschema.  

Maar we begrijpen wel waar je naartoe wil. Hoe verwoorden we dat nu ’t best?  

Kijk, we zijn misschien niet de grootste kerkgangers, maar ieder van ons vult dat 

spirituele voor zichzelf in. Is dat nu met een fietstocht naar Lourdes, of een 

voettocht naar Kerselare, maakt niet uit.” 

“Wij weten waarvoor we het doen en neem van ons aan, de gedachten aan Benito 

Mahieu die we hebben of tijdens de ritten zullen opkomen zullen we meedragen 

tot aan de Lourdesgrot.” 

 

Heren, ‘k ben ervan overtuigd dat de gehele gemeenschap voor jullie zal duimen 

voor het welslagen van deze onderneming. Succes! 
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Lidy’s tip: rabarber crumble 
 

500 gr rabarber, klein stukje gember, 4 eetlepels rietsuiker. 

Voor de crumble: 125 gr bloem, 100 gr amandelpoeder, 120 

gr boter, 100 gr rietsuiker, snuifje zout, 2 dl room. 

 

Snij de rabarber in kleine stukjes van 1 cm, rasp de gember of gemberpoeder en 

meng de rietsuiker onder de rabarber. Doe alles in een ovenschaal. Voor de 

crumble mengen we de bloem, amandelpoeder, boter, rietsuiker, zout en room 

in de keukenrobot of met een vork tot we grove korrels als broodkruim 

verkrijgen. Strooi de crumble over het fruit, schud lichtjes met de schaal en laat 

30 minuten bakken op 190°.  Serveer lauw met een toefje zure room.  

 

 

Wist je dat… 
 

… ’t Biesteneirke op zoek is naar een bedeler voor de Zavelberg ?  Wil je deze 

vrijwillige en zeer dankbare taak op jou nemen ?  Contacteer dan ’t Biesteneirke 

via de gegevens op de laatste bladzijde  

… je ’t Biesteneirke ook digitaal kan ontvangen ?  Of wil je als uitgeweken 

Biestenaar, sympathisant, familielid, enz ’t Biesteneirke in pdf-formaat lezen, 

contacteer ’t Biesteneirke en we voegen je e-mailadres toe aan onze lange lijst 

… Luc Verbauwhede uit de Paardenwijk voor de 5de maal op rij 1000 km fietst 

voor Kom op tegen Kanker.  Hij doet dit samen met 3 vrienden waarvan je hun 

wedervaren in het volgende Biesteneirke kan lezen 

  

Elektriciteitswerken DGT-TECHNICS 

Tapuitstraat 38 - 8790 WAREGEM 

thierry.de.gloire@telenet.be 

0474 86 50 51 
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De vormelingen en eerste co 
 

 

foto: Willy Godefroid 
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mmunicanten op de Biest 
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Lieve, mama van zes kinderen en twee pleegkinderen 
tekst: Marianne Verstaen 

 

10 mei, feest van alle moeders. Met ’t Biesteneirke gingen 

we op bezoek bij een groot gezin in de Paardenwijk. Mama 

Lieve en papa Dirk brengen er 6 kinderen, waarvan al 1 

dochter gehuwd is, en 2 pleegkinderen groot. 

Op een donderdagmiddag, terwijl de kinderen naar school 

waren en de pleegkinderen sliepen, stond Lieve ons te 

woord. 

 

Lieve, je komt zelf uit een gezin van vier en je man Dirk uit een gezin van 

drie. Jullie leerden elkaar kennen tijdens jullie studies en huwden in 1991. 

Was er toen reeds een grote kinderwens? 

Van jongs af aan wist ik dat ik later graag kinderen wilde.  Het moederschap sprak 

me al heel vroeg aan en ik wou graag een groot gezin.  

 

Jullie hebben een mooi gezin met 6 kinderen tussen 22 en 9 jaar (5 dochters 

en een zoon) en 2 pleegkinderen.  Hoe speelde je het klaar om gezin en werk 

te combineren? 

Ik heb altijd deeltijds gewerkt tot na de geboorte van onze zoon Lander, die nu 

15 jaar is. Ik gaf les aan het O.-L.-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Waregem.  Dit is 

vlakbij wat heel gemakkelijk was.  Nu ben ik 

voltijds huismoeder. Mijn sterkste kant is 

organiseren en goed plannen. Het grootste werk 

in een gezin is volgens mij het denkwerk. Dat 

maakt dat het gezin goed draait. Een goede 

planning én een marge inrekenen is heel 

belangrijk. 

Naarmate het gezin groeit dragen de groteren 

ook zorg voor de kleineren. Ze doen dit graag en 

zorgen zo voor extra animatie. Wel hebben we het geluk dat onze kinderen goed 

mee willen. 

Ieder kind heeft zijn eigen taak en mijn man Dirk helpt zeer veel. 

Zorgen voor doe ik heel graag, het is zelfs zo dat het zorgen voor kinderen me 

meer energie geeft dan het van me vraagt. Ik ben dankbaar dat ik dit kan en mag 

“Het zorgen voor de 

kinderen geeft me 

meer energie dan 

het van me vraagt.” 
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doen. Een ander pluspunt is dat ik heel graag huishoudelijk werk doe. Zorgen 

voor is mijn passie; iets wat je graag doet, daar heb je geen moeite mee. Alles 

loopt als vanzelf. Ieder kind, hoe klein ook, leert mij iets op zijn of haar manier. 

 

Wanneer kwam het verlangen om ook kinderen uit probleemgezinnen op 

te vangen? En hoe gaat dit in zijn werk? 

Ik wilde iets zinvols doen en dit van thuis uit. Toen ik een artikel las over 

pleegzorg en zo vernam dat ze opvang voor baby’s zochten, wist ik het meteen. 

Dit is wat ik wil doen! Daar heb ik met mijn man en kinderen over gepraat en 

iedereen was er voor te vinden. Maar vooraleer je pleegouder kan worden moet 

je een hele procedure doorlopen. 

Eerst stel je jezelf kandidaat, dan volgen verschillende zware selectiegesprekken. 

De dienst pleegzorg  had ook een gesprek met onze kinderen. Ze kijken naar je 

gezinssituatie. Je huis moet voldoende veilig zijn. Je moet bereid zijn om je open 

te stellen voor de familie van de pleegkinderen,…  

Maar ze kijken vooral naar de draagkracht van je gezin; je draagt immers zorg 

voor kinderen uit probleemgezinnen. Dit alles wordt dan voor een team van 

pleegzorg gebracht, waaronder psychologen. Dan pas wordt er beslist of je 

kandidatuur aanvaard wordt.  Deze kandidatuurstelling is heel zwaar. 

Een viertal weken later krijg je een telefoon met de vraag of je nog altijd bereid 

bent om de baby in je gezin op te nemen. Zo ja, dan krijg je meer informatie 

maar hierna kan je nog altijd beslissen of je wel of niet een pleegkindje een goede 

thuis wil geven. Daarna wordt vooral gekeken als er een goede match is tussen 

jou en je gezin enerzijds en het pleegkind 

anderzijds.  

Ondertussen hebben wij 2 lieve pleegzoontjes. 

Ons eerste pleegzoontje was slechts 2 weken 

toen hij bij ons kwam. Hij is nu een flinke peuter 

van 2 jaar. Ons tweede pleegzoontje is sedert 

februari bij ons en is nu 4 maanden jong. 

Deze kinderen zien groeien en bloeien in je 

gezin, de liefde die je geeft en ook krijgt. Dit alles geeft me een heel goed gevoel.  

 

Welk gevoel, welke meerwaarde geven je pleegkinderen aan jullie gezin? 

Het doet me veel deugd dat ik mijn hart volledig mag openstellen voor kinderen 

die het nodig hebben. Het contact met hun ouders en grootouders geeft me ook 

“Niets is mooier dan 

een kind gelukkig 

zien opgroeien.” 
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zeer veel voldoening. Beide mama’s hebben me van in het begin hun vertrouwen 

gegeven. Ze hebben me gezegd dat ze blij zijn dat hun kindje het hier goed heeft. 

Door bepaalde omstandigheden kunnen ze dit zelf niet.  

Dit helpt me om milder te zijn naar anderen toe, om niet te rap te oordelen en 

te beseffen dat wij het goed hebben. We leven in een rijke maatschappij waar er 

nog heel wat mensen uit de boot vallen! 

Ik heb het gevoel van zinvol werk te doen. Niets is mooier dan een kind gelukkig 

zien opgroeien. 

In een warm nest leven is heel belangrijk. Dit is het fundament van het leven dat 

je toekomst bepaalt.  Het moederschap is voor mij een roeping welke me veel 

vreugde bezorgt. Ook voor onze kinderen zijn de pleegkindjes een verrijking. 

 

Kan je in het kort het verschil uitleggen tussen pleegzorg en adoptie? 

Een pleegkind behoudt zijn naam en blijft een band onderhouden met zijn 

biologische familie. Bij  adoptie is dit niet het geval. Een pleegbaby is minstens 

voor een jaar in je gezin maar kan na goedkeuring door de dienst pleegzorg, 

vroeg of laat, terug naar zijn ouders. 

En heel belangrijk, een pleeggezin wordt heel goed begeleid door de dienst 

pleegzorg. 

 

Lieve wat jij doet is fantastisch. Je bent zoals je zelf zegt heel gelukkig in 

het moederschap en een rijke vrouw. 

 

 

KWB wandelt 

 
KWB Biest St.-Jozef ging op paasmaandag wandelen… tussen de paaslelies (foto: Willy Godefroid)  
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Koers voor miniemen en aspiranten op de Biest 
Koen Christiaens 

 

Op zondag 10 mei organiseert café de Biest – onder het 

stamnummer van feestcomiteit Drogenboom o.l.v.  Martin De 

Waele en Marino Vervaeke – wielerwedstrijden voor miniemen (8 tot 11 jaar) en 

aspiranten (12 tot 14 jaar). De miniemen Thiemen en Leander Vandersteene  - 

aangesloten bij KSV Deerlijk - rijden alvast voor eigen volk. Deze Biestenaars 

kregen het wielrennen met de 

paplepel ingegeven want papa 

Wouter en mama Evelyne gaan 

ieder jaar de profs aanmoedigen in 

Nokere, Waregem, de Ronde, 

Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-

Luik.  

 

Voor de koersende broers – beiden 

een groot fan van Fabian Cancellara 

- is het op de Biest pas hun eerste 

proef van het seizoen. De miniemen 

dienen eerst over een vergunning 

te beschikken en moeten vooraf 

immers een opleidingsattest 

behalen. Deze opleiding kan 

gevolgd worden via verschillende 

sessies en omvat in totaal minstens 

24 uur. Per dag kan aan maximum 

2 opleidingssessies worden 

deelgenomen.  “Meestal gaan ze 

hiervoor naar Gent of Meulebeke”, 

aldus Evelyne. 

 

Jullie rijden ook in het veld. Wat doen jullie het liefst ? 

Leander: Veldrijden is leuker. 

Thiemen: Voor mij geldt hetzelfde. Het is zachter vallen in het veld dan op de 

weg. 

Leander Vandersteene met Francisco Ventoso; 

Spaans kampioen in 2012 
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Wat is jullie beste uitslag tot dusver ? 

Leander: Ik werd al eens 2e op de weg in Merchtem en 3e op de weg in Grandglise. 

Thiemen: Mijn beste uitslag was als veldrijder : 4e in St. Eloois Winkel. We rijden 

vaak bij de nevenbond LRC. Daar is het ook met een klassement. 

 

Recent zijn jullie nog een weekend met de ploeg op stage geweest in Trois 

Ponts. Wat stond er op het programma ? 

Thiemen: We reden ongeveer 45 km per dag en 2 hellingen per dag maar het 

gaat daar in die streek steeds op en af. Hellingen die gekend zijn uit de koers 

zoals de Wanne, Haute Levéé, Rosier en de Stockeu hebben we met succes 

beklommen. De lastigste vond ik de Rosier omdat het een lange helling is van 

ruim 4 km. 

Leander: Met ook de aspiranten erbij waren we met 18. We waren vergezeld van 

onze familie. 

Thiemen: Yari Merlier was één van hen, hij woont dichtbij, in Anzegem en gaat 

naar school op de Biest. 

 

Als we dat programma eens bekijken voor de miniemen op de Biest staan 

daar enkele disciplines op die om een woordje uitleg vragen : in het wiel 

door de bocht, behendigheid, tijdrit 1 ronde, verkenningsronde en de 

wedstrijd zelf. 

Leander: In het wiel door de bocht is leren hoe een bocht te nemen. De 

behendigheid gaat door op de speelplaats van de school van de Biest en is tussen 

kegels rijden; afgezonderd van het parcours. 

Thiemen: Enkel in West-Vlaanderen is dit telkens op deze manier; in Oost-

Vlaanderen soms maar in Wallonië gaan deze proefjes niet door, enkel de 

wedstrijden. 

 

Het programma voor de miniemen: vanaf 12 uur worden bovengenoemde 

disciplines gedaan en vervolgens de wedstrijdjes: de 8-jarigen rijden 2 ronden 

over 4,8 km, 9-jarigen 3 ronden over 7,2 km, 10-jarigen 4 ronden over 9,6 km en 

11-jarigen 6 ronden over 14,4 km. 
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Eric Van Lancker is opleider in West-Vlaanderen; ook dus op 10 mei op de 

Biest.  Wat is zijn taak ? 

Thiemen: Hij begeleidt ons tijdens de wedstrijdjes. Hij geeft ook les. Tijdens de 

proeven zijn de opleiders minstens met 2, soms met 4 of 5. Zijn zoon Massimo is 

trouwens jeugdcoördinator bij KSV Deerlijk. 

(ook in Limburg met Ludwig Willems en in Antwerpen met Marc Wauters zijn er 

ex-profs die net als Eric Van Lancker provinciaal coördinator zijn). 

 

Wat verwachten jullie nu van 

die thuiswedstrijd op de Biest ? 

Thiemen: De helling in het 

parcours is lastig. Op het laatste 

stukje van het parcours kan je in 

de Kleithoekstraat snelheid 

maken. 

Leander: Ik kijk er naar uit. Omdat 

we zo dicht wonen kan ik op 

voorhand ook al eens trainen. 

 

Ten slotte nog het programma 

van de aspiranten : 12-jarigen 

start om 15 uur over 19,2 km (8 

ronden), 13-jarigen start om 16 

uur over 24 km (10 ronden) en de 

14-jarigen start om 17 uur over 

33,6 km (14 ronden). 

Het parcours (Bieststraat, 

Mottestraat, Industrielaan, 

Blauwpoortstraat en 

Kleithoekstraat) is volledig 

verkeersvrij vanaf 11.30 uur. 

 

Nog dit : Florian, de allerjongste Vandersteene, denkt er ook aan om in de 

toekomst de wielersport te beoefenen. 

 

  

Thiemen Vandersteene met Nairo Quintana, 

 winnaar van de Ronde van Italie 2014 



18 ’t Biesteneirke 

Kunst op de Biest 
tekst: Rik Verhaeghe - foto’s: Marianne Verstaen 

 

Wist je dat er op de wijk Biest een heuse kunstgalerij huist ?  Indien je negatief 

antwoordt op deze vraag, dan wordt het hoog tijd om even binnen te springen 

bij Alexandre Modern Art. 

 

Alexandre Modern Art is een kleinschalige kunstgalerij in de Industrielaan 2, op 

het randje van Waregem.  Alexandre Vanwynsberghe, afkomstig uit Anzegem, is 

de trotse eigenaar van dit huis dat rond de eeuwwisseling aangekocht werd en 

sindsdien volledig werd herbouwd tot het huidige gebouw.   

 

Kunstenaar Alexandre schildert vooral.  Niet enkel op doek, maar vaak 

combineert hij oude en nieuwe materialen.  Een oude reiskoffer of een 

dokterstasje opfrissen met actuele kleuren, hij draait er zijn hand niet voor om.  

Belangrijk hierbij is dat Alexandre bij iedere creatie een verhaal of anekdote weet 

te vertellen.  Het is dus niet zo dat zijn pennenstreken achteloos op doek worden 

gezet.  Tevens opmerkelijk is dat hij hiervoor geen opleiding heeft genoten.  Als 

kind tekende hij graag en deze passie ging – gelukkig – nooit over. 

 

Alexandre combineert zijn 

hobby als schilder met zijn 

professionele loopbaan als 

accountmanager bij een 

reclamebureau.  Sinds een 

3-tal jaren neemt het 

schilderen echter meer en 

meer tijd in beslag.   

 

Op vraag van de klanten 

probeert Alexandre zich niet 

te houden aan 1 genre, maar 

probeert hij vaak nieuwe 

stijlen.  Schilderen op bestelling is trouwens heel vaak het geval.  Zo zette hij al 

een koppel dat in het huwelijksbootje stapte op doek.  Wie een exclusief schilderij 

in zijn woning wenst, kan ook bij Alexandre Modern Art terecht. 



mei 2015 19 

Alexandre heeft geen moeite met onze vraag hoeveel de kostprijs van zijn 

doeken bedraagt.  De gemiddelde prijs van zijn schilderijen bedraagt 400 à 900 

euro.  Bij ons bezoek in de galerij hingen evenwel een aantal kunstwerkjes van 

ruim 200 euro.  Een zeer schappelijke prijs, er rekening mee houdende dat je een 

exclusief werk in huis haalt.  Alexandre merkt ook op dat sommige verfsoorten 

zeer duur kunnen uitvallen. 

 

De kunstenaar promoot zijn kunstwerken 

in galerijen in Gent, Knokke, Kortrijk, enz.  

Ook in een aantal winkels en restaurants 

(o.a. Café Rouge in Kortrijk) kan je zijn 

werken aan de muur zien hangen.  Wie 

interesse heeft, kan Alexandre contacteren 

via de gegevens vermeld bij het schilderij.  

Naar eigen zeggen is de respons zeer 

goed. 

 

Op zaterdag 30 mei organiseert Alexandre 

Modern Art de 2de vernissage.  Vanaf 16 

uur kan iedereen terecht in de galerij, 

Industrielaan 2 in Waregem (hoek 

Anzegemseweg – Industrielaan).  Tot 

middernacht zal Alexandre u met veel enthousiasme rondleiden… en misschien 

verleiden tot aankoop. 

 

Info: Alexandre Vanwynsberghe – 0471 62 25 46 – alex.modernart@hotmail.com 

– www.alexandremodernart.be 

 

 

http://www.alexandremodernart.be/


20 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke mei: Frank Tant – 0474 92 65 68 

 verantwoordelijke juni: Sabine Odent – 0474 92 65 68 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 kaarting op 11 mei (SOB De Roose) en 26 mei (OC Nieuwenhove) – 

hobby op 5 mei (SOB De Roose) – bedevaart op 19 mei 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddagen op 13 en 27 mei (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 juninummer binnen vóór 20 mei, bij voorkeur via e-mail 

 donderdag 28 mei om 19 uur: algemene vergadering in het SOB 

De Roose 

 

Volgende keer in ’t Biesteneirke: 
 

 Luc Verbauwhede uit de Paardenwijk fietst tegen kanker 

 Nadine Gheysels is kersvers stadsgids in Waregem 

 en uiteraard nog veel meer… eind mei in uw brievenbus 

 


