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NIET VERGETEN: Wereld Normalisatie Dag op woensdag 14 oktober 

Terwijl het bos 
op weg naar winterslaap 

zichzelf in brand zet 
en een kleurig tapijt vormt 

van traag vallend blad 
droom ik voorbij 

een weer verstorven jaar 
 

prakkie.wordpress.com 



2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 
 

“Séén oltij geluk mee Woaregem Koerse !” Wie heeft de uitspraak nog niet 

gehoord of zelf niet in de mond genomen ?  En dat geluk was dit jaar wel heel 

nipt.  Toen de eerste vips arriveerden in een van de vele spierwitte tenten gingen 

de hemelsluizen een eerste keer open.  En zelfs Jan met de pet werd niet van 

onheil gespaard, want enkele ogenblikken erna was het weeral prijs. Weglopen 

van de gratis tribune om te schuilen was allerminst een goed idee, het andere 

Waregemse gezegde indachtig “Wiglopers zin ploatsverkopers”. 

Maar uiteindelijk maakten de dreigende wolken toch plaats voor een schuchtere 

zonnestraal.  Zodoende kon iedere bezoeker nog genieten van het 

paardenspektakel en mochten sommigen hun centen op zak houden.  Maar dat 

is een ander verhaal.  

 

Allerminst gespaard van regen was de 1ste Memorial Igor Decraene.  De 

organisatie kreeg af te rekenen met maar liefst 13 liter hemelwater, pal tijdens 

de tijdrituren.  Door het slechte weer waren amper een handvol toeschouwers 

komen opdagen.  Jammer, want de organisatie deed schitterend werk.  Ook 

recreanten kregen de kans om de 20 km af te haspelen.  Nu maar hopen dat 

deze wedstrijd ook volgend jaar op de Biest kan doorgaan.  Onder een 

aangenaam zonnetje dan… 

 

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.  Tevens worden meer dan 200 exemplaren digitaal verstuurd. 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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Waregemse Gordel brengt 5 000 euro op voor het goede 

doel 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Hein Demeyer 

 

De 14de editie van de Waregemse Gordel, het grootste fiets- en 

wandelevenement in de paardenstad op de 2de zondag van juli, bracht 2 155 

sportievelingen op de been.  Naar goede gewoonte kozen de meeste deelnemers 

voor de 30 km fietsroute die halt hield in de basisschool van Tiegem.  De 50 km 

fietstocht wint ieder jaar aan populariteit, dankzij de spectaculaire opkomst van 

de elektrische fiets.  De wandelaars vertegenwoordigden een vierde van het 

aantal deelnemers. 

 

Voor het eerst werd het optreden vervangen door een dj-set.  Dj Stompie gaf het 

beste van zichzelf, menig deelnemer was nog fit om een dansje te wagen op de 

tijdelijke dansvloer.  Behalve een aantal spatjes in de namiddag, bleef het de hele 

dag droog, aangenaam warm (± 22° C), maar met betrekkelijk veel wind.   

 

Al even traditioneel werden de meer dan 75 vrijwillige medewerkers aan de 

Waregemse Gordel getrakteerd met een bedankingsetentje.  Van de gelegenheid 

werd ook gebruik gemaakt om een bedrag te overhandigen aan het goede doel.  

Ronny Kimpe, regionaal bestuurslid bij vzw Ouders van Verongelukte Kinderen 

(OVK) mocht een cheque van 5 000 euro in ontvangst nemen. Het geld zal o.a. 

gebruikt worden voor de aankoop van een geluidsinstallatie om de 

herdenkingen op te luisteren. 
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Biestenaar Jacques Vroman organiseert vogelbeurs 
tekst en foto’s: Koen Christiaens  

 

Op zondag 4 oktober gaat in OC Eikenhove in Waregem een vogelbeurs door. 

De organisatie is in handen van KBOF De Witte Spreeuw, vogelvereniging uit 

Waregem. Jacques Vroman is als secretaris en ringverantwoordelijke één van de 

drijvende krachten. 

 

Jacques, wat mogen we ons voorstellen bij die vogelbeurs ? 

De vogelbeurs is een verkoop van verschillende rassen zoals kanaries, parkieten, 

Europese vogels als sijzen, distelvinken, goudvinken, barmsijzen etc.. In totaal kan 

het om 20 tot 25 verschillende soorten vogels gaan. Iedereen kan zijn vogels 

verkopen, het is een vrije vogelbeurs. Nogal wat vinkenliefhebbers – en ze komen 

soms van ver – zijn van de partij. De beurs gaat door van 7 tot 12 uur en de 

toegang is gratis.  

 

De hoeveelste keer sta je al in voor de 

organisatie van de vogelbeurs ? 

Reeds een 6-tal jaar gaat de vogelbeurs 

door. De jaren daarvoor organiseerden we 

een vogeltentoonstelling. Deze ging dan 

door van woensdag tot en met zondag. 

Mijn vrouw Marianne en ikzelf staken daar 

veel tijd in, er waren ook prijzen aan 

verbonden. Ooit zijn we nog begonnen in 

de 2 zalen van De Roose, maar dat werd te klein voor ons want ooit hadden we 

een opkomst van 1 200 vogels. Vroeger deed ik 10 verschillende vogel-

tentoonstellingen in West-Vlaanderen; op heden zijn er nog 4 : in Deerlijk op 26 

september, later volgen beurzen in Wevelgem, Kuurne en Gullegem. 

 

Hoeveel leden heeft KBOF De Witte Spreeuw ? 

15 jaar geleden hadden we nog een ledenbestand van 200; dit jaar nog 116. 

Andere Biestenaars als Jean-Pierre Verriest, Paul Maroy, Roland Vandendriessche 

en Patrick Vanelslande zijn ook lid. Ivan Duyck (Vredestraat) is 

gewestafgevaardigde en Walter Godefroid onze voorzitter. Als secretaris krijg ik 

altijd veel aanvragen voor het bestellen van ringen. Twee keer hadden we in 
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West-Vlaanderen het meeste aantal bestelde ringen. Op onze vogelbeurs 

kunnen onze leden – terwijl ze een kijkje komen nemen – dan hun lidgeld betalen 

en ringen bestellen. 

 

Spreken we over grote bedragen als er vogels worden verkocht ? 

Op de vogelbeurs zijn er zaken te doen : als er iemand geïnteresseerd is in een 

kanarie kan dat voor een prijsje, het gaat over geen zotte bedragen. 

 

Zitten de vogels dan in een kooi als ze te bezichtigen zijn ? 

De vogels zitten in tentoonstellingskooien. Er mogen maximaal 3 vogels in een 

kooi zitten. 

 

Jacques, verwacht je veel volk op 4 oktober ? 

Ik vermoed dat er niet veel vogelbeurzen worden georganiseerd op 4 oktober. 

Vroeger kwam er meer volk op af. Iedereen is welkom. Volgend jaar zou ik de 

Vogelbeurs weer in De Roose willen laten plaats vinden. 

 

Wat is de taak van jij en Marianne de dag zelf ? 

Zorgen voor de bar, bestellingen opnemen.  Heel het bestuur, we zijn nog met 

6, helpt dan mee 

Jacques is een verwoed karpervisser.  Zijn vrouw Marianne Verbauwhede werd 

dit seizoen kleine kampioen bij vinkenmaatschappij de Carmelzangers.   
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1ste Memorial Igor Decraene 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Paul De Schuyter en Joeri De Coninck 

 

Op zondag 13 september ging met de 1ste Memorial Igor Decraene – nà de 

Kerstloop en de koers voor aspiranten en miniemen – een 3de groot 

sportevenement op de Biest door. Het organisatiecomité Igor Decraene – onder 

leiding van Frederik Broché – zorgde voor een vlekkeloos verloop. Van bij het 

ochtendgloren kregen zij hierbij assistentie van verscheidene medewerkers van 

de Tieltse renners en van Birger en Thybo Decraene, de broers van Igor, voor 

onder meer het plaatsen van de nadars, het podium etc… Wielerbond Vlaanderen 

zorgde voor het uitlijnen van de start en aankomstplaats, de fanfare het 

Waregems Harmonieorkest liet op de middag enkele deuntjes horen, Frederik 

verzamelde zijn medewerkers voor een laatste briefing en om 13.01 uur werd dan 

het startschot gegeven voor de eerste nieuweling die van start ging, Mauro 

Verleyen.  

 

De meeste aandacht ging uiteraard 

naar Raoul Decraene.  Raoul – die op 

zaterdag de omloop nog 4 keer had 

verkend – bleef tot op het laatste 

ogenblik voor de start bij 

grootmoeder Marguerite. Het bleek 

een goede voorbereiding want Raoul 

klokte de ronde van 9,950 km af in 

14’05”.  Hiermee eindigde hij knap 

als eerste renner van de Tieltse 

renners en 9de op 24 deelnemers. Zo 

scoorde Raoul weer goede punten bij de ploegleiding van de Tieltse renners. 

Vader Stefaan: “Raoul hoopt nog geselecteerd te worden voor de Keizer der 

Nieuwelingen in Tielt op 4 oktober, maar er mogen slechts 6 nieuwelingen per 

ploeg deelnemen.” Zoals vooraf getipt door Frederik Broché in ‘t Biesteneirke 

haalde Steff Milbou uit Meerdonk het bij de nieuwelingen. Over de omloop kreeg 

Frederik positieve commentaren: ”De reacties van de renners waren beter dan 

verwacht. Ikzelf vond het parcours wel ok, maar iets te bochtig. Van de 

deelnemers hoorde ik dat die bochtjes goed waren omdat het afwisseling 

bracht.” 

Raoul Decraene 
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De buren uit de Kleithoekstraat zorgden voor een mooi gebaar door foto’s van 

Igor op te hangen. Het motiveerde niet enkel Raoul maar vele andere renners, 

zoals de winnaar bij de juniores Cédric Beullens voor de camera’s van WTV wist 

te vertellen. Loïc Segaert uit Lendelede,  

rijdend voor het ook goed 

vertegenwoordigde Avia én winnaar dit 

seizoen van 3 wedstrijden waaronder de 

Grote Prijs Johan Museeuw, ging in deze 

reeks zo hard tekeer dat hij na afloop een 

tijdje moest gaan liggen. Vanaf het tweede 

deel van de junioreswedstrijd viel de regen 

met bakken uit de lucht en het zou de rest 

van de namiddag niet ophouden. De 

supporters gingen in de tentjes schuilen, café 

De Biest en Frituur Cindy klopten overuren.  

 

Bij de beloften en Elite zonder contract was er 

mooi volk aanwezig met Emiel Planckaert, 

Jordi Warlop, Senne Leysen en Martin Palm. De broer van Eva Maria Palm kwam 

zelfs uit de verre Oostkantons naar de Biest afgezakt. Van alle kanten kwamen 

ze, uit sympathie voor én in gedachten bij Igor. Zo onder meer ook Arno Dehem 

uit Maarkedal die kon rekenen op enkele fans: “Véél verwachten we niet want 

tijdrijden is niet echt zijn discipline.” Het bleek uit de eindtijd van Arno. Ook 

Biestenaar Abram Stockman was van de partij. 

Broer Michiel had moeten afzeggen omdat hij 

geblesseerd was uitgevallen toen hij op training 

werd aangereden en dit op weg naar het parcours 

voor de Memorial… De recreanten sloten deze 

mooie sportnamiddag af met onder meer 

deelname van de broer én neef van Caroline 

Scheirlynck. Ex-prof Tom Desmet was er ook bij: 

”Als ik start heb ik nog altijd de ambitie om te 

winnen”, wist de zoon van Manten. 

 

De buren uit de 

Kleithoekstraat 

zorgden voor een 

mooi gebaar door 

foto’s van Igor op 

te hangen. 

Jordy Warlop 
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Frederik Broché hoopt een vervolg te breien aan de Memorial Igor Decraene: ”Op 

een evaluatievergadering leggen we ieder zijn input bij elkaar. Het eerste gevoel 

om opnieuw te organiseren is ja, maar zoals dit jaar wil ik ook genoeg neuzen in 

dezelfde richting, ook van de stad en van de Tieltse renners, die een hele grote 

hulp waren !  Na de wedstrijd waren Stefaan en Caroline zeer positief en 

dankbaar, wat me ook een voldaan gevoel gaf.” 

 

Uitslagen en prestaties Biestenaars: winnaar heren Nieuwelingen (10 km): Steff 

Millbou, Raoul Decraene 9de; winnares Dames Nieuwelingen (10 km): Chayenne 

Vranken, winnares dames juniores (10 km): Lynn Mariën. 

Winnaar heren junioren (20 km): Cedric Beullens, winnares dames Elite (20 km):  

Sarah Ingelbrecht. Winnaar U23 en Elite zonder Contract (20 km): Kevin De 

Jonghe, Abram Stockman 15de; winnaars recreanten in duo (20 km): Johan 

Blancke en Dieter Maes; Julie en Jonas Stockman 14de, Yves en Lode Maes 19de. 

 

 

Wist je dat… 

 
… Eline Goeminne uit de Kuipersstraat meedingt naar het kroontje van Miss 

West-Vlaanderen op zondag 27 september in het Plopsa theater ? 

 … Biestenaar Kurt Crabbé de wijk waar hij woont in zijn hart draagt ?  Samen met 

De Stoempers zet hij de Biest in de kijker op Youtube.  Kijk en zing mee 

Tsjakkiediekkie Boem Boem op http://www.youtube.com/watch?v=CFFctxlCOKo 

... de voetpaden in de Kuipersstraat en Schapersdreef vanaf eind september 

vernieuwd worden ?  De straatbomen worden eveneens verwijderd, maar geen 

paniek: na de heraanleg van de voetpaden worden nieuwe jonge exemplaren 

aangeplant 

… ’t Biesteneirke ook in Duitsland wordt gelezen ?  
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Mooi cadeau voor de kleutertjes van de Biest bij de start 

van het nieuwe schooljaar ! 
tekst: Eddy Nuyttens – foto’s: Andy 

 

Op dinsdag 1 september keken de kleutertjes hun ogen uit bij het binnenkomen 

op de kleuterspeelplaats.  De grijze speelplaats was omgetoverd tot een 

kleurrijke speelplaats met nieuwe speelelementen, blokken, een torentje met 

glijbaan, nieuwe bankjes, nieuwe beplanting, een nieuw grasveld met tuinhuisje 

en moestuin, kortom… een verrassing van formaat. 

Takachi Vandeputte, partner van juf Nancy, zorgde voor het ontwerp en was 

samen met Nancy dé trekker van het geheel.  Hun grote vakantie stond volledig 

in het teken van de kleuterspeelplaats.  Zij kregen veel hulp van collega-

kleuterjuffen en echtgenoten.  Chapeau voor het geleverde werk en nogmaals 

een dikke dankjewel ! 

We waren ook heel blij dat we voor de onkosten beroep konden doen op onze 

ouderraad Biest-Jager vzw.  Alle onkosten werden door hen betaald, bedankt 

daarvoor !  Juf Nancy en de directeur openden  de nieuwe speelplaats in 

aanwezigheid van alle kleutertjes, de mama’s en papa’s, mensen van de 

ouderraad en Toon Ducatteeuw, de voorzitter van het schoolbestuur VKLO-

Waregem.  Ook  Lode Detollenaere en pastoor Luc gaven present als leden van 

het schoolbestuur.  De pers en Andy, onze huisfotograaf en partner van juf 

Sofie,  legden alles vast op de gevoelige plaat. 

Het lint werd doorgeknipt door Louise en elke kleuter mocht een ballon in de 

lucht laten, een heel tof gebeuren.  En nu maar ravotten… !!! 

 

  
meer foto’s op www.biestjager.com 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke oktober: Frank Tant – 0474 92 65 68 
 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 6 oktober (SOB De Roose) - kaarting op maandag 

12 oktober (SOB De Roose) en dinsdag 27 oktober (OC Nieuwenhove) 
 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddagen op woensdag 14 en 21 oktober (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 novembernummer binnen vóór 21 oktober 
 

  Volgende keer in ’t Biesteneirke: 
 

 kom je naar het 4-uurtje met de Sint en zwarte piet ? 

 de week van de senioren  

 kerstloop op de Biest  

 en uiteraard nog veel meer… eind oktober in uw brievenbus 

 
 

 


