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NIET VERGETEN: Wereld Bloeddonordag op zondag 14 juni  

4 jaar: papa weet alles ! 
7 jaar: vader weet heel veel ! 
11 jaar: papa weet bijna alles ! 
14 jaar: vader weet niets ! 

21 jaar: papa wordt oud ! 
30 jaar: misschien weet vader het ! 
40 jaar: eerst aan papa vragen ! 
50 jaar: wat zou vader denken ! 
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Beste Biestenaar 
 

Zondag 24 mei was niet alleen Pinksteren, maar in Waregem stond deze dag 

dit jaar nog meer gekend als ’t Amerikoans kerkoof.  Tot maart vorig jaar waren 

er zelfs veel Waregemnaren die deze dodenakker niet wisten aan te duiden op 

het stadsplan.  Maar 1 man kon er voor zorgen dat Waregem voor 1 dag op de 

internationale kaart stond.  Neen, het was niet Gert Verhulst, die met het idee 

speelde om het kerkhof op te kopen.  Ook 

Marc Coucke toonde geen interesse in de lap 

Amerikaanse grond.  Niemand minder dan 

de Amerikaanse president Barack Obama 

kwam vorig jaar op bezoek, nota bene op 

dezelfde dag dat Dwars door Vlaanderen 

voor een sportieve hoogdag in Waregem 

zorgde.  

 

Woensdag 26 maart 2014.  Ongetwijfeld een datum die in het geheugen van de 

stadsgidsen, waaronder Biestenaar Nadine Gheysels, gegrift staat. Wat Nadine 

nog allemaal in haar mars heeft, lees je vanaf blz. 4.  

 

Vermeldenswaard is tevens de prestatie van Luc Verbauwhede uit de 

Paardenwijk die voor de 5de keer heel wat fietskilometers afmaalde in het kader 

van de 1 000 km van Kom op tegen Kanker.  Hoe Luc en zijn vrienden het ervan 

af brachten, verneem je op blz. 15. 

 

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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Wist je dat… 
 

… de Molenparkfietstocht plaatsvindt op zondag 31 mei ?  Inschrijving 

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.  Kostprijs: 2,50 euro per persoon en 6,00 euro per gezin vanaf 3 

personen 

… Ingeborg Delmulle, vrijwillig medewerker bij ’t Biesteneirke uit de Vredestraat, 

ook deelgenomen heeft aan een rit van de 1 000 km van Kom op tegen Kanker ? 

 

 

’t Biesteneirke heeft belangrijk nieuws ! 
 

Dit is het laatste nummer vóór de grote vakantie.  In juli en 

augustus neemt de redactie even verlof.  Het eerstkomende 

nummer mag je eind augustus verwachten. 

Maar u hoeft zo lang niet te wachten op een Biesteneirke.  

Halverwege juli zal een vakantienummer van ’t Biesteneirke 

exclusief online verdeeld worden.  U zal dus uw digitale 

postbus in de gaten moeten houden.   

Ontvangt u ’t Biesteneirke nog niet online, maar wil u dit 

wel ?  Stuur dan uw e-mailadres naar 

redactie@biesteneirke.be en we voegen je toe aan onze lijst.  

Of je kan de Biesteneirkes ook lezen op www.biesteneirke.be. 

 

 

Dag van de Buren op vrijdag 29 mei 
 

Op vrijdag 29 mei was het Internationale Dag van de Buren.  

Kwam je ook samen op straat met je buren ?  Nam je een of 

meerdere foto’s ?  Geef er wat informatie bij en stuur dit door 

naar redactie@biesteneirke.be.  We publiceren de foto van jou 

met de buren in het komend digitaal Biesteneirke (halverwege 

juli). 
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Nadine Gheysels is 1 van de 8 Waregemse stadsgidsen 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Rik Verhaeghe en Nadine Gheysels 

 

Je hebt het in je of niet : dat sociale, dat houden van contact met de mensen. 

Als je op een verre bestemming bent, kennis willen maken met andere 

streekgenoten, waarbij de vraag ongetwijfeld komt: Van waar ben je ? 

Waarop wij dan fier antwoorden: Ik ben van Woareghem.  Nadine Gheysels 

is ook zo iemand.  Ze is sinds 1 januari stadsgids in Waregem.  Nadine woont 

al heel haar leven in Waregem en geeft haar rijke kennis over onze stad mee 

aan de bezoekers. Nadine, een bezige bij van de Biest en dat zal blijken uit 

onderstaand interview. 

 

Nadine, hoe kwam je op het idee 

stadsgids te zijn ? 

Ik deed 15 jaar vrijwilligerswerk 

bij de Christelijke Mutualiteit, 

namelijk vakanties organiseren 

en begeleiden als 

verantwoordelijke of mede-

werkster. Als medewerkster was 

dat met de rolwagen rijden, de 

mensen helpen wassen, 

begeleiden bij activiteiten,...  Als 

verantwoordelijke was dit samen 

met een team van medewerkers 

vakanties voorbereiden en uitstappen en ontspanning organiseren.  Zo trokken 

we 4 jaar naar Saint-Germain-au-Mont-d'Or in Frankrijk. Naar St.-Moritz in 

Zwitserland, Müden aan de Moezel, Ausois in Frankrijk, naar vakantiedomein 

Hooidonck in Zandhoven en Ter Duinen in Nieuwpoort. Mijn laatste vakantie was 

samen met Rosa Simoens, voorzitster van Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove. We 

stippelden een nieuwe toeristische vakantie uit vanuit Ter Duinen Nieuwpoort 

naar verschillende locaties in Frans-Vlaanderen o.a. St.-Omer en Bergues. Men 

hoeft het niet altijd heel ver te zoeken. Mijn bedoeling was een mooie 

aangepaste vakantie aan te bieden aan mensen met beperkingen of chronische 

ziekten, die niet met het gewone commerciële circuit op vakantie kunnen.  Heel 

lange busreizen waren voor sommigen echt vermoeiend en te veel tsjoolen.  
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Er is bij de CM een regel die zegt dat eens je 70 jaar bent je ermee moet stoppen. 

Ik had het daar moeilijk mee want had nog ambitie.  Ik heb die laatste vakantie 

dan als een mooi pakket aan mijn opvolger doorgegeven. 

Ondanks mijn drukke bezigheden als oma van 26 kleinkinderen en 2 

achterkleinkinderen, waar ik trouwens heel veel vreugde en plezier aan beleef, 

wou ik persé toch nog iets doen onder de mensen. 

In februari van vorig jaar had ik gelezen – ik dacht in het Gouden Blad – dat stad 

Waregem op zoek was naar stadsgidsen.  

Ik heb altijd interesse in geschiedenis gehad. Ik weet tamelijk veel van Waregem 

doordat ik hier altijd heb gewoond, een helft van mijn leven op het Gaverke en 

de andere helft op de Biest. En zo heb ik mijn kans gewaagd. 

 

Je diende eerst een examen af te leggen ? 

Ik moest een eindwerk maken van minimum 40 bladzijden en volgde een jaar 

lang de praktijk van het gidsen en voorbereiden van gidsbeurten in Waregem.  

Ik moest ook zelf een gidsbeurt voorbereiden én presenteren voor een jury en 

proefpubliek. Ik werd vervolgens aangesteld vanuit stad Waregem. 

 

 
Nadine, die tevens vrijwilligster is bij Oxfam wereldwinkel en de MS Liga, vol overgave op de 

Amerikaanse begraafplaats Flanders Field 
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Hoe krijg je een aanvraag als stadsgids ? 

Via de toeristische dienst van de stad.  De recent uitgestippelde Wereldoorlog I-

wandeling wordt momenteel veel gevraagd.  Sinds Obama naar Waregem kwam, 

is de Amerikaanse begraafplaats een echte trekpleister geworden. Ook de 

hippodroom, de stadswandeling en de sneukeltocht Lekker Waregem met hapjes 

en drankjes bij zelfstandigen van Waregem komen aan bod.  

Maandelijks vergaderen we met onze 8 stadsgidsen en dan wordt voorgesteld 

wie wat zal doen.  

Iedere gidsbeurt – ik heb er ondertussen zelf 5 gedaan – bereid ik goed voor. 

 

Hoeveel personen komen er per groep ? 

Het maximum is 25 per groep.  Eind mei kwamen er maar liefst 22 autobussen 

uit de streek van Zaventem Waregem bezoeken.  Alle stadsgidsen werden 

ingezet. Meestal zijn de opdrachten op weekdagen. 

 

Hoe lang duurt een gidsbeurt ? 

Van 1 uur tot 3 uur, al kan het soms nog iets langer zijn.  

Memorial Day bijvoorbeeld heb ik als kind altijd meegemaakt.  Op het ritme van 

het muziekkorps marcheerden we in stoet, van de toen nog gemeentelijke 

jongensschool in de Guido Gezellestraat  naar de Amerikaanse begraafplaats.  

Ieder kind droeg een boeket bloemen, meestal uit de eigen tuin geplukt. Het 

Amerikaanse volkslied werd weken aan een stuk op school ingeoefend zodat we 

als een volleerd koor een optreden konden geven, met achteraf een heerlijk 

ijskoud flesje cola en een reep chocolade. Voor ons was dat in die tijd de max! 

Wat ik enorm spijtig vind, is dat het authentieke van Waregem er niet meer is. 

Denken we maar aan de Markt.  Als je eens die foto’s bekijkt van vroeger is er 

niet veel meer overgebleven. 

Maar Waregem is een Stad in Galop.  Daar zijn de huidige werken in het centrum 

het beste bewijs van en elk voordeel heeft ook zo zijn nadeel. 
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Rik Verhaeghe, je bent greeter bij Toerisme Leiestreek. Wat houdt dit juist 

in ? 

In principe kan het over dezelfde opdrachten gaan als die van een stadsgids maar 

een greeter is iemand die kleine groepjes van maximum 6 personen - 

bijvoorbeeld een familie - rondleidt. De 2 greeters van Waregem zijn Marc 

Crabeels en ikzelf. Luc Delodder is 

greeter in St-Baafs-Vijve, maar neemt 

ook graag een groepje op verkenning in 

onze stad. Ons werk is vrijwillig. 

Ondertussen ben ik al 1 jaar greeter 

maar kreeg nog geen opdracht, wat ik 

spijtig vind. Blijkbaar vindt een familie 

moeilijk de weg naar Waregem voor een 

weekendje weg.  Ruim een jaar geleden 

volgden we een aantal uren vorming bij 

Toerisme Leiestreek.  Stel dat ikzelf bijvoorbeeld Lier zou willen bezoeken, dan 

kan ik daarvoor ginder met een greeter afspreken. 

In 2014 verzorgde de Waregemse Gidsenkring 56 gidsbeurten voor 40 

groepen (sommige groepen werden begeleid door 2 of meer gidsen): 

o halve dagarrangementen: 35 

o volle dagarrangementen: 4 

o weekend: 1 

o arrangementen op maat: 4  

In totaal leidden de Waregemse Gidsen ongeveer 1 200 bezoekers rond 

(gemiddeld 21 bezoekers per gidsbeurt).  

 

De meest bezochte locaties waren de Amerikaanse begraafplaats 'Flanders 

Field' (10) en het Gaverbeekhippodroom (27). De meest geboekte wandeling 

in 2015 is de Wereldoorlog I-wandeling 'De Sporen van de Groote Oorlog'. 

 

De drukste periodes voor de gidsenkring zijn het voorjaar en het najaar. De 

meeste groepen komen op bezoek in de week. Families boeken meestal een 

rondleiding in het weekend. (bron: Patrick Meuris, gidsenkring Waregem) 

Info: www.waregem.be/producten/gids-aanvragen-gidsenkring - 

www.greeters-leiestreek.be – www.gavergids.be  
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Klas 6 neemt afscheid van VBS Biest en de lagereschooltijd 
tekst: 6de jaarsleerlingen - foto’s: Peter Neirynck 

 

 

Deze school is al mijn tweede school, maar toch is het moeilijk 

om afscheid te nemen van mijn vrienden. Ik ga vooral Radio 

Biest missen, maar ook ander toffe dingen zoals de uitstapjes 

die we gedaan hebben met het 6de leerjaar en de 

afscheidsdriedaagse. Dankjewel aan alle leerkrachten en ook 

aan de directeur voor al die toffe jaren.   

Pauline Allegaert  

 

 

Ik ga volgend schooljaar naar het H. H.-College waar ik de 

richting ‘moderne’ wil volgen. Ik ga het hier hard missen, zeker 

Radio Biest toen we ons eens lekker mochten uitleven op de 

muziek. Klas 6 was echt ook top! En mijn 2 lieve schatjes van 

kleutertjes waar ik de meter van was; Abel en mijn broertje 

Elijah. Dankjewel meester Peter voor het toffe laatste jaar en 

voor alle leuke dingen die we gedaan hebben. Ik ga deze 

school heel hard missen!  

Luna Callens  

 

 

 

Deze school ga ik heel hard missen. 9 toffe jaren gingen 

razendsnel voorbij. Ik vond het vooral fijn dat we meter of 

peter mochten zijn van een kleutertje. Volgend schooljaar ga 

ik naar het St.-Vincentiusinstituut te Anzegem. Dankjewel aan 

alle leerkrachten en de directeur die samen met ons er een 

leuke tijd hebben van gemaakt.  

Yana Christiaens  
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Ik ga hier alles missen, de juffen en meesters, de directeur, de 

kleutertjes en al mijn goede vrienden. Radio Biest was ook 

super! Als 6de-klassers mochten wij dansen en maakten we 

iedereen blij. Volgend jaar ga ik naar het O.L.V.-

Hemelvaartinstituut. Ik volg er de richting ‘moderne’. Later wil 

ik graag juf of kleuterjuf worden. Maar wat vooral moeilijk zal 

zijn in de komende tijd is het afscheid nemen van de Biest.  

Carmina Claeys  

 

 

Ik zal de Biest hard missen en vooral de zeer leuke dingen en 

momenten onthouden van deze school.  

Naar de afscheidsdriedaagse kijk ik erg uit.  

Volgend jaar ga ik naar het VTI om er dan de richting 

‘elektriciteit-elektronica’ te volgen. Later wil ik graag 

‘elektronica-ingenieur’ worden. Dankjewel aan de juffen en 

meesters. Meester Peter hielp ons altijd goed en zorgde ook 

voor leuke tussendoortjes, zoals grapjes.  

Gauthier De Gloire  

 

 

Ik ga de Biest hard missen. Het waren 9 toffe jaren. De 

leerkrachten stonden altijd voor ons klaar. Ook deden we dit 

jaar ons H. Vormsel. En als afsluiter was er de 

afscheidsdriedaagse.  

Volgend schooljaar ga ik naar het H.H.-College, richting 

moderne. Later wil ik graag kinderverzorgster worden.  

Kortom het was hier superformiweldigeindigkolosachtig! Ik zal 

het nooit vergeten. Dankjewel!  

Jana Demeyere  

 

 

Onze school ‘de Biest’ ga ik heel hard missen. Ik wil graag een 

aantal mensen bedanken: juf An voor het sporten, meester 

Peter voor de uitleg, de meesters en juffen, Anja voor het 

kuisen en natuurlijk de directeur. Maar ja, het VTI staat te 

wachten. Ik wil er de richting ‘industriële-wetenschappen’ 

volgen.  

Later wil ik graag burgerlijk ingenieur worden.  

Nathan De Poortere 
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De Biest was altijd een toffe school voor mij. Mijn leukste 

herinneringen aan de Biest is dat ik altijd fun heb gehad, ook 

met Radio Biest. Nog een fijne herinnering is meter/peter. De 

9 jaren zijn vlug voorbij gegaan. Ik ga het 6de leerjaar heel hard 

missen. De juffen en meesters ga ik het meest missen.  

Volgend jaar volg ik de richting hotel of bakker.  

Sanne Desplenter  

 

 

 

Helaas mijn laatste jaar op de Biest zit er bijna op. Ik zal het 

hier missen. Volgend jaar ga ik naar het Technisch Atheneum 

in Heule en wil er graag de richting ‘grafische communicatie 

en media’ volgen. Ik zal er nog heel wat denken aan de Biest 

en zeker bedankt aan de leerkrachten en zorgjuf die mij hier 

goed geholpen hebben.  

Louis Eggermont  

 

 

Deze tijd op de Biest vloog snel voorbij. Ik ga binnen een paar 

maanden naar het O.L.V.-Hemelvaartinstituut. Later wil ik 

graag architect worden. Maar daar denk ik nu nog niet aan, 

want ik vind deze school nu nog heel belangrijk voor mij. Ik ga 

de Biest zeker hard missen. Radio Biest vond ik heel leuk. 

Dankjewel aan meester Peter, mijn klasgenoten, en iedereen 

op school. Eigenlijk bedoel ik; dankjewel aan iedereen!  

Julie Embo  

 

 

Aan deze school heb ik veel fijne herinneringen. Vooral Radio 

Biest, het was zo leuk om voor ambiance te zorgen. We kregen 

ook een mete- of petekindje. Ik zal mijn metekindjes Nore en 

Elias missen, samen met al de andere juffen en meesters. 

Dankjewel voor deze toffe jaren. Deze school was echt super!  

Lea Lauwaerts  
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Dit was het dan. De negen jaar op de Biest gingen snel voorbij. 

We leerden wiskunde, Frans, Nederlands en nog heel wat 

meer. De leerkrachten waren super! Ik vond het heel tof in het 

6de leerjaar. Op vrijdagmiddag mochten we dansen op de 

muziek van Radio Biest. Volgend jaar ga ik naar het H.H.-

College om er richting ‘latijn’ te volgen. Later wil ik graag 

apotheker worden.  

Ik ga de Biest heel hard missen. 

Rune Lowie  

 

 

 

Dit waren 9 toffe jaren hier op ‘de Biest’! Vooral het leren 

programmeren in het 6de leerjaar vond ik super! Dankjewel 

juffen en meesters voor de fijne, leerrijke jaren. Volgend jaar 

ga ik naar het H. H.-College waar ik de richting ‘moderne’ wil 

volgen. 

Later wil ik graag forensisch patholoog-anatoom worden.  

Matties Neirynck   

 

 

Deze school was echt de max! Zoveel lol en plezier in die 9 

jaartjes. Volgend schooljaar ga ik naar het St.-

Vincentiusinstituut te Anzegem. Later wil ik graag kleuterjuf 

worden.  

Bedankt aan iedereen voor alles wat jullie voor mij gedaan 

hebben. Mijn vrienden zal ik ook missen, heel hard zelfs. Maar 

ja, aan alles is of komt een eind. Dag school, dag vrienden, 

dag iedereen en… graag tot ziens!  

Catharina Orroo  

 

 

Na 9 jaar op de Biest zal ik al mijn vrienden, de leerkrachten en 

de directeur enorm missen. Het waren super leuke jaren waar 

ik heel veel fijne herinneringen zal aan overhouden. Ook 

meester Peter heeft ons goed geholpen bij onze opstap naar 

het secundair onderwijs. ‘Biest’ ik zal je hard missen!  

Lexi Pannecoucke  
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Deze 9 jaren heb ik mij enorm geamuseerd. Dankjewel juffen 

en meesters voor deze leuke tijd. Dankjewel meester Peter 

voor je hulp, Radio Biest, meter/peter, ons Vormsel en nog 

zoveel meer!  

Ik ga volgend schooljaar naar het O.L.V.-Hemelvaartinstituut 

en neem alle mooie herinneringen van de Biest met me mee!  

Elise Spiessens  

 

 

Ik ga de Biest erg missen. De voorbije jaren heb ik heel veel 

leuke momenten beleefd. In het laatste jaar van mijn 

lagereschooltijd hebben we toffe uitstappen gemaakt. En 

dansten we op de muziek van Radio Biest. Volgend schooljaar 

kies ik voor de richting ‘latijn’. Ik wil ook nog ‘dankjewel’ 

zeggen aan alle vriendelijke leerkrachten die hier zijn op 

school.  

Elise Van Assche  

 

 

Ik heb 9 toffe jaren gehad op de Biest. Meester Peter stond 

altijd voor ons klaar. Op Radio Biest hoorden we de leukste 

liedjes. Maar nu moet ik hier weg. Ik ga meester Peter, maar 

ook de andere juffen en meesters missen. Volgend schooljaar 

ga ik naar het O.L.V.-Hemelvaartinstituut  waar ik de richting 

‘moderne’ ga volgen. Biest, ik ga je hard missen.  

Bo Vancraeyveldt  

 

 

In deze jaren heb ik veel geleerd! Volgend schooljaar ga ik 

naar het O.L.V.-Hemelvaartinstituut waar ik kies voor de 

richting ‘handel’. Later wil ik graag kleuterjuf worden.  

Radio Biest was hier echt de max. Ook meter/peter van een 

peutertje was leuk. Ik vond het ook tof bij de meester, hij 

stond altijd voor ons klaar en was ook grappig. Bedankt voor 

alles iedereen. Ik kon geen betere school vinden.  

Margaux Vandemaele 
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Ik vond het een superformiweldigeindigfantakolosachtige 

school. Er waren zoveel toffe activiteiten, maar het leukste was 

toch wel Radio Biest. Ik ga volgend schooljaar naar het  

O.L.V.-Hemelvaartinstituut om er de richting ‘moderne’ te 

volgen. Ik ga dan veel bijleren zoals ik dat hier al heb gedaan. 

Iedereen was supertof in deze school; de juffen, de meesters, 

de directeur en de zusters. Dankjewel voor deze 9 toffe jaren.  

Poom Vandendriessche 

 

 

Deze school was super leuk! De leerkrachten waren altijd 

vriendelijk en ze zorgden goed voor ons. We hebben heel veel 

bijgeleerd. Ik vind het jammer dat dit ons laatste jaar was op 

de school. Volgend schooljaar ga ik naar ‘Groenhove’ en kies 

er voor de richting ‘technische mix’. Ik hoop dat het even leuk 

zal zijn als hier op ‘de Biest’.  

Mathies Vandewiele 

 

 

De tijd op de Biest is voorbijgevlogen. We hebben heel veel 

geleerd van de leerkrachten. Maar… we hebben ook veel 

plezier gemaakt. Het was super tof met mijn klasgenoten. We 

mochten in het 6de leerjaar ook meter of peter zijn van twee 

schattige peutertjes. Elke vrijdagmiddag organiseerden we 

met alle klasgenoten en meester Peter ‘Radio Biest’, dan 

konden we lekker dansen. Ik zal de Biest echt missen. 

Dankjewel voor deze toffe jaren!  

Birgit Vanhoutte  

 

 

Deze school ga ik hard missen, ook al zat ik hier maar 2 jaar. Ik 

zou graag de meester bedanken voor al de toffe dingen; Radio 

Biest, ons Vormsel, afscheidsdriedaagse, sportklassen en de 

uitstappen. Bedankt ook aan alle juffen en meesters. Ik vond 

het jammer dat ik hier niet vanaf het begin op school zat. 

Volgend jaar ga ik naar het St.-Vincentiusinstituut te Anzegem. 

Later wil ik graag kinderverzorgster of dierenverzorgster 

worden.  

Laura Vanleeuwen  
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Ik zal mijn superformiweldigeindigfantakolosachtige school, 

meester Peter en mijn vrienden hard missen. 9 jaren om nooit 

te vergeten! Alle leuke activiteiten met de meester bv.: 

afscheidsdriedaagse, H. Vormsel, avonturen- en 

sportklassen,….  

Volgend schooljaar ga ik naar ‘Groenhove’. 

Ik zal het hier echt missen! Bedankt Biest.  

Quinten Verbeke  

 

 

Deze school was echt super! De deur van meester Peter stond 

altijd voor ons open, voor hulp bij de lessen of voor een 

babbel. Maar ook bij de directeur en andere leerkrachten 

konden wij terecht. Ik ga het hier echt missen! Volgend 

schooljaar ga ik naar het O.L.V.-Hemelvaartinstituut en volg er 

de richting ‘moderne’. 

Ik hoop dat ik er ook zo veel zal bijleren zoals ik hier heb 

bijgeleerd. Bedankt Biest!  

Luna  Verhelst  

 

 

Wijk De Korenbloem organiseert… 
 

After work drink op vrijdag 3 juli vanaf 17 uur aan ’t Lachend Peird. 

Samen met de buren uitkijken naar het verlof … met drankjes en een hapje 

aangeboden door ’t wijkbestuur  ! 

 

Wijk De Korenbloem zoekt nog enkele enthousiaste krachten om het  wijkbestuur 

te versterken.   Geïnteresseerd ?   Geef gerust een seintje :  

korenbloem@skynet.be 

Besloten Facebookgroep voor en door de buren :  

https://www.facebook.com/groups/164288316986629/?fref=ts 

 

 

 

 

  
ACA CLEANING – KÄRCHER | Deerlijkseweg 144 A | 8790 Waregem | 056 61 41 21 

 

mailto:korenbloem@skynet.be
https://www.facebook.com/groups/164288316986629/?fref=ts
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Biestenaar Luc Verbauwhede fietste samen met drie 

wielervrienden 1 000 km voor Kom op tegen Kanker 
tekst en foto: Marianne Verstaen 

 

Dit sportief gebeuren vond dit jaar, net als de voorbije vijf edities, plaats in het 

Hemelvaartsweekend van 14 tot en met 17 mei. De start en aankomst van de vier 

ritten was al voor de vijfde keer in Mechelen. Mechelen is gekozen voor zijn 

centrale ligging: van hieruit kan men naar de verschillende Vlaamse provincies 

fietsen en terug. De bedoeling is dat elk wielerteam gedurende vier dagen 1 000 

km bijeen fietst en dit in vier verschillende lussen, één voor elke dag.  

De 1 000 km van Kom op tegen Kanker is de langste georganiseerde fietstocht 

in Vlaanderen. De 1 000 km staat symbool voor een zware inspanning, maar de 

1 000 km is nog meer: ze wil geld inzamelen om de wetenschappelijke strijd 

tegen kanker te verbeteren. Naast een fysieke paraatheid is één van de 

voorwaarden tot deelname dat elk 

team geld inzamelt voor dit goed doel. 

Ieder team bestaat uit tenminste één 

en maximum acht deelnemers. Dit jaar 

kwamen er 598 ploegen (3 485 

sportievelingen!) aan de start.  

Het spreekt voor zich dat zo’n massa 

evenement organiseren heel wat werk 

en voorbereiding kost. Alle lof dus voor de organisator Kom op tegen Kanker die 

samen met Flanders Classics en ondersteuning van meerdere partners en 

sponsors alles in goede banen leidt. Zij zorgen voor de bevoorradingen, 

pechverlening, motorbegeleiding, veilige routes,... 

 

Luc, hoe kom je erbij om hieraan deel te nemen en wat houdt dit in voor 

jullie team? 

Een vriend had van dit initiatief gehoord na de eerste editie. Op zijn vraag (hij 

had een collega die ernstig ziek was) heb ik voor de eerste maal deelgenomen in 

2011. Samen met Bart en Johan uit Waregem en Geert uit Poeke, ontstond het 

team WaregemPoekex40.  Dit is ons team en mijzelf  zo goed bevallen, dat wij 

ons ook de volgende jaren geëngageerd hebben. Dat een goede voorbereiding 

van belang is ondervond ik ook reeds. Na de eerste deelname geen fysieke 

ongemakken na de tocht. Het jaar daarna met wat minder voorbereiding was het 
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pijnlijker. Zelfs met massage was nog niet alle stramheid weg. Ondertussen heb 

ik al aan vijf van de zes edities deelgenomen. De vorige edities telkens met acht 

personen voor  twee teams, maar met een wisselende bezetting. Deze  editie 

onder een vernieuwde naam team Friends4You - immo Debo. Johan, Eric en 

mezelf fietsten reeds voor de vijfde keer mee. Hierdoor kregen we, net als alle 

andere teams  met vijf deelnames op hun palmares, een trofee in de vorm van 

een fietser. 

 

 
       Luc met de trofee voor hun vijfde deelname 

 

In  2011 (en ook 2012) reed zelfs mijn oudste zoon Levi mee, hij was toen 16 jaar 

en de jongste deelnemer. De minimumleeftijd om te mogen meefietsen is 

immers 16 jaar. 

Jong en oud fietsen dus voor het goede doel. Je wordt  in vijf pelotons  ingedeeld 

en dit volgens de gemiddelde snelheid die je wil fietsen;  24, 27 of 30 km per uur. 

Wij fietsten aan 27 km per uur en reden 9 uur en 8 minuten over een afstand van 

250 km. Zelf fietste ik op de slotdag 250 km in de streek van de Brabantse Pijl en 

de Kempen. Met ons team opteerden wij om elk 250 km op één dag te rijden, 
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wat ook initieel de bedoeling was. Wij willen een grotere uitdaging en dus de 

250 km fietsen in één dag met de gedachte dat ook mensen met kanker dagelijks 

grenzen moeten verleggen in hun strijd tegen kanker. 

De aankomst op de slotdag is heel spectaculair, mooi maar ook emotioneel. Er 

heerst een grote verbondenheid. Ook de gesprekken van onderweg blijven bij. 

De randactiviteiten op de laatste avond, zoals speeches, trofee uitreikingen, 

optredens,… doen deugd en geven je een warm gevoel. Je ziet er heel veel  

mensen terug met wie je de voorbije uren en dagen gefietst hebt.  

 

Iedere ploeg moet minstens 5 000 euro overmaken aan ‘Kom op tegen 

Kanker’. Hoe krijgen jullie dit bij elkaar? 

Er zijn twee manieren om geld in te zamelen: enerzijds via giften, anderzijds via 

evenementen. Jaarlijks organiseren we een lentebarbecue in het Jeugdcentrum, 

waar toch een 250-tal mensen van de partij zijn. Ook verkopen we ieder jaar 

paaseitjes en tweejaarlijks organiseren we een Kerstconcert met optreden van de 

zanger Christoff. De vorige jaren zamelden we telkens meer dan 10 000 euro in, 

vandaar dat we ook met twee teams reden. Voor deze editie kozen we voor één 

team en hebben 6 700 euro kunnen schenken aan het goede doel. De acties 

spreken aan: iedereen kent wel iemand die de ziekte doormaakt of al 

overwonnen heeft.  

 

Hoe bereid jij je voor op deze sportieve uitdaging? 

Mijn teamgenoten, Johan Declercq, Eric Demets en Mike Dambre zijn fervente 

fietsers. Zij trainen regelmatig samen. Ikzelf ben vanaf februari intensief beginnen 

trainen.  Eerst thuis op de hometrainer: twee à drie maal per week gedurende 

twee uur. Dit is vooral om mijn conditie op te bouwen. De laatste twee maanden  

rijd ik ook op de weg en dit tweemaal per week  voor een rit van  drie à vier uur 

wat betekent dat ik wekelijks 10 à 12 uur op de fiets zat. Natuurlijk let ik ook op 

mijn voeding, dit is eveneens  belangrijk  voor het leveren van een goede 

prestatie. 

 

Luc, proficiat met je prestatie en neem je volgend jaar weer deel aan de 

1 000 km? 

Zeker en vast! Het is een mooie uitdaging voor een heel goed doel. 

 

Meer informatie en foto’s : www.1000km.be 
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14de Waregemse Gordel op zondag 12 juli 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: vzw Waregemse Gordel  

 

Wie graag fietst of wandelt, heeft ongetwijfeld zondag 12 juli al aangekruist 

in zijn agenda.  Inderdaad, op de 2de zondag van juli gaat de jaarlijkse 

Waregemse Gordel door, dit jaar staat de 14de editie op het programma. 

  

Naar goede gewoonte werden alle routes hertekend zodat er terug nieuwe 

plekken en stopplaatsen te ontdekken zijn.  De kleine fietstocht van 15 km blijft 

rondom de Biest cirkelen en houdt halt in het Goed te Nieuwenhove.  Een ideaal 

toertje dus voor de kinderen.  Vanaf 30 km gaat het richting Wortegem en 

Anzegem.  Ongeoefende fietsers zullen puffen als ze na een 12-tal kilometer de 

kerk van Tiegem zien.  Maar gelukkig is de stopplaats niet ver.  De 50 km-fietsers 

rijden vanaf hier vooral neerwaarts richting Scheldevallei.  Zij stoppen in de 

mooie gemeenteschool van het landelijke Heestert.  De rode fietsers (80 km) 

doen nog een lusje over de Kluisberg en nemen de minder gekende wegen rond 

de meer gekende bergen uit de Ronde.   

 

Maar ook de wandelaars mogen niet vergeten 

worden.  Het aantal wandelaars is nog steeds in 

de minderheid, maar toch merkt het bestuur een 

stijging in het aantal deelnemers.  Vooral bij 

regen- of winderig weer kiezen veel 

ingeschrevenen voor de benenwagen i.p.v. de 

fiets.  Er is keuze uit 4 wandeltochten (6, 12, 18 en 

21 km), voornamelijk rond het stadscentrum.  De 

grootste wandelingen doen ook de kleinste 

deelgemeente St.-Eloois-Vijve aan. 

 

Zoals gewoonlijk zorgt het bestuur niet enkel voor mooie fiets- en wandelroutes, 

maar ook aan de randanimatie wordt gedacht: er zijn versnaperingen op de 

stopplaatsen, een uitgebreide routebeschrijving, gratis Bloso sportverzekering, 

gratis springkasteel, medische en technische pechverhelping, muzikale ambiance 

met dj Stompie op het Gordelterras en de tombola.  De tombolaprijzen zijn niet 

te versmaden dit jaar, o.a. een fiets, een elektrisch oventje, restaurant- en 

fitnessbonnen en een reischeque moeten een nieuwe eigenaar vinden. 
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Naast de gratis versnaperingen kan iedereen genieten van een resem fris- en 

andere dranken op het Gordelterras op de Markt en de stopplaatsen.  Tevens kan 

je ook lekkere sangria verkrijgen op het Gordelterras, op de stopplaats in 

Nieuwenhove en op de stopplaats van de wandelingen, dit is in de gloednieuwe 

gebouwen van partner Veloods in de Windhoek.  Ook de minder sportievelingen 

zijn er welkom. 

 

We benadrukken telkens zeer sterk het goede doel waarvoor we de Gordel 

inrichten.  We krijgen heel uiteenlopende reacties op de deelnameprijs: voor 

sommigen is 4 euro veel te veel, anderen vragen zich af hoe deze succesvolle 

happening erin slaagt om telkens een mooie cheque aan het goede doel te 

schenken.  De centen gaan dit jaar naar Ouders van Verongelukte Kinderen 

(OVK).  Deze vzw biedt hulp, begeleiding en ondersteuning aan families die een 

kind verloren in een verkeersongeval.  Daarnaast schenkt OVK veel aandacht aan 

sensibilisering inzake verkeersveiligheid, met bijzondere aandacht voor kinderen 

en jongeren. 

 

Wie wil deelnemen, kan een Gordelkaart (4 euro per persoon) op voorhand 

kopen bij o.a. optiek Jan Vererfven en Veloods.  De dag zelf deelnemen kost 2 

euro per persoon meer.  Je kan vertrekken vanaf 7.30 uur op de Markt.  Je kan 

ook heel wat info vernemen via de website www.waregemsegordel.be, overigens 

opgemaakt en onderhouden door Biestenaar Davy D’haene van Bthere. 

 

Meer info: www.waregemsegordel.be – info@waregemsegordel.be 

0486 53 41 75 (na 17 uur) 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke juni: Sabine Odent – 0474 92 65 68 

 verantwoordelijke juli/augustus: Paul Kindt – 0474 92 65 68 

 het SOB De Roose is gesloten van 21 juli tot 15 augustus 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 kaarting op 8 juni en 13 juli (SOB De Roose); op 23 juni (OC Nieuwen-

hove) – zomerfeest op dinsdag 9 juni (SOB De Roose) – halve dagreis 

op 16 juni  

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddagen op 10 en 24 juni en 8 juli (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 vakantienummer binnen vóór 12 juli, bij voorkeur via e-mail 

 

  Volgende keer in ’t digitaal Biesteneirke: 
 

 Dag van de Buren op de wijk  

 hoeveel sportievelingen namen deel aan de 14de Waregemse Gordel ? 

 en uiteraard nog veel meer… eind juli in uw mailbox 
 

 

brasserie DE HEERLIJKHEID 
Bieststraat 53 (naast de kerk) 

GSM 0475 74 32 84  

Open: elke vrijdag en zaterdag vanaf 17 uur 

Elke zondag vanaf 10 uur 


