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NIET VERGETEN: Internationale dag van de 

Verdraagzaamheid op maandag 16 november 

Als ik dood ga, huil maar niet 

ik ben niet echt dood moet je weten 

het is maar een lichaam dat ik achterliet 

dood ben ik pas als jij me bent vergeten 
 

Testament – Bram Vermeulen 



2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 
 

November is de slachtmaand.  Op het allesomvattende internet vind ik hierover 

terug: Na een zomer vetmesten is het varken klaar voor de slacht. November 

is van oudsher de slachtmaand en die maand werd vroeger dan ook zo 

genoemd.  In deze tijd van het jaar stookte men flink in huis zodat het verse 

vlees kon drogen en geconserveerd werd voor de wintervoorraad. Andere 

oude Germaanse namen voor november zijn smeermaand en reuselmaand, 

die beiden verwijzen naar het vet van de geslachte dieren. 

Veel van bovenstaande zal echter niet meer uitgevoerd worden vrees ik.   

November staat tegenwoordig synoniem voor wat-koop-ik-als-kerstversiering- 

en welke-speelgoedwinkel-geeft-mij-de-meeste-sintkorting-maand.  De meeste 

korting krijg je wel op het 4-uurtje met de Sint en zwarte piet in het Sob De 

Roose op zaterdag 28 november.  Hoe dat in zijn werk gaat lees je op de 

volgende bladzijde. 

Biestenaar Vincent Baert zal november ongetwijfeld associëren met 

organiseren.  Begin december vindt telkens de kerstloop plaats op de Biest.  Al 

voor de 11de keer kun je de loopschoenen aanbinden.  Ook hierover kan je meer 

vernemen in dit Biesteneirke. 

Ongetwijfeld heb je al vernomen dat er een modern kantoorcomplex wordt 

opgetrokken langs de Expresweg, op de hoek met de Vredestraat.  Welke impact 

dit zal hebben op de wijk, ging ik vragen aan de projectleider.  Meer info vanaf 

bladzijde 10. 

 

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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4 ’t Biesteneirke 

11de Kerstloop op de Biest 
Koen Christiaens 

 

Op de hoogdag van de Sint, 6 december, wordt de Biest weer een beetje te 

klein omdat de Kerstloop – 11de uitgave – doorgaat. Inrichter Vincent Baert 

leidt – samen met vele vrijwilligers – die dag alles in goede banen. 

 

Vincent, het aantal deelnemers aan de Kerstloop, blijft dat in stijgende lijn 

gaan ? 

Verleden jaar telde ik 568 aankomsten. Ondanks het mindere weer was ik 

tevreden. Voor dit jaar is het een groot vraagteken aangezien er daags voordien 

in het centrum van Waregem ook een loopkoers doorgaat. Op heden lopen de 

voorinschrijvingen goed. Bepaalde joggingclubs zijn mij genegen zoals 

bijvoorbeeld Yellow Armada uit Hamme die telkens met een 30 à 40 lopers 

komen. Ik hoop op een 500 aankomsten maar het moet allemaal haalbaar zijn. 

 

Heb je al weet van deelname van bepaalde toppers ? 

Voor de 9,7 km heb ik al de aanwijzing dat Stephen Soetaert en Cedric 

Vandeputte van de partij zijn, vorige keer respectievelijk 2de en 3de.  Bij de 4,3 km 

is het afwachten of Hans Omey voldoende hersteld is van zijn blessure, want hij 

is nog aan het revalideren. Het is in deze reeks alvast opletten voor Sander 

Verminck, een Oost-Vlaming die het laatste jaar veel progressie maakte. 

 

Hoe zit het met de kinderlopen ? 

Daar is er een verandering. Dit keer zijn er 4 kinderlopen. Ik kreeg klachten dat 

de allerkleinsten – onder de 6 jaar – moesten samenlopen met de iets ouderen 

maar heb nu een nieuwe afstand, 250 m, voor hen georganiseerd. Hierop kreeg 

ik al positieve reacties. Ook de aankomstzone – en dat zal zo zijn voor alle reeksen 

– is licht gewijzigd : de lopers komen vanaf het Sob De Roose schuin richting de 

laatste meters en aankomstlijn. 

 

Hoe lang lopen de voorinschrijvingen ? 

De voorinschrijvingen lopen tot 2/12. Je kan ook inschrijven via onze website 

www.kerstloop-waregem.be. Iedereen die trouwens vooraf inschrijft krijgt een 

pet en draagtas van Suzuki. 
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Technische inlichtingen 11de Kerstloop (inschrijvingen in café De Biest) 

 Jeugdlopen van 250 m om 13.30 uur, 500 m om 13.40 uur en 2 reeksen 

van 1000 m om 13.50 en 14 uur 

 Ereprijs Patrick Willems over 4,3 km om 14.30 uur (aanloop + 1 ronde) 

 D&S-run over 9,7 km om 15.30 uur (3 ronden) 

Er is ook een kippenbillenkaarting op vrijdag (zie folder) 

 

In de marge… 
 

Meerdere leerlingen van de vrije Basisschool Biest behaalden op 23/9 een 

medaille op de scholenveldloop, een knap resultaat.  Er was deelname van alle 

scholen van groot-Waregem. Eén van de meisjes is Amélie Van Assche die ook 

zal deelnemen aan de Kerstloop: ”Op de Kerstloop loop ik de 1000 m in mijn 

leeftijdscategorie en hoop zo dicht mogelijk te eindigen. Ik ben nu 2de jaarspupil 

en sedert 2012 aangesloten bij AZW, maar liep vroeger al scholencrossen mee. 

We trainen 2 keer per week, op dinsdag– en vrijdagavond van 17.30 tot 19 uur. 

Door wekelijks de trainingen bij ervaren trainers te volgen zijn mijn resultaten 

stelselmatig verbeterd. Het liefst doe ik crossen (ik eindigde al 3de en 4de), 

kogelstoten en wat langere afstanden (1000 m).  Er zijn in de atletiekdiscipline 

genoeg mogelijkheden voor iedereen. Men kan in de winter crossen lopen en 

indoorwedstrijden en er zijn pistewedstrijden in de zomer. Bij indoor kan men 

kiezen uit loopnummers (60 m, 60 m horden, 600 m en 1000 m). Daarnaast 

hebben we nog kampnummers 

waaronder kogelstoten, 

verspringen, hockeybal werpen 

en hoogspringen. Vanaf 

miniem komen daar nog 

enkele loop- en kampnummers 

bij.  De nieuwe piste zorgt voor 

een boost in de club en dit 

brengt mee dat de resultaten 

ook verbeteren.” 

vlnr: 1ste plaats meisjes in het 3de studiejaar: Mariama Diallo - 3de plaats meisjes in het 2de studiejaar: Lieke 

De Smet - 3de plaats meisjes in het 4de studiejaar: Amélie Depraetere - 3de plaats meisjes in het 5de studiejaar: 

Amélie Van Assche - 3de plaats jongens in het 6de studiejaar: Arne Trogh 
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De seniorenweek (16-22 november) 
 

Oud worden in deze tijd 

Het is gewoon niet voor te stellen, 

Je moet met een mobieltje bellen, 

Je kunt er ook een tekst op lezen 

Je moet altijd bereikbaar wezen 

En dat kan dus niet gewoon 

Met een vaste telefoon. 
 

 
 

Wil je een treinkaartje kopen,  

Nee, niet naar de balie lopen, 

Daar is niemand meer te zien,  

je kaartje komt uit een machien. 

Je moet dan overal op drukken  

in de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij,  

achter jou zie je een rij 

kwaad en tandenknarsend staan, 

want de trein komt er al aan. 

  

Bij de bank wordt er geen geld  

netjes voor je uitgeteld. 

Want dat is tegen de cultuur,  

nee je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent,  

anders krijg je nóg geen cent. 

Om je nog meer te plezieren,  

mag je internetbankieren 

Allemaal voor jouw gemak,  

alles onder eigen dak. 

Niemand die er ooit om vroeg:  

blijkbaar is het nooit genoeg. 

  

Man, man, man wat een geploeter,  

alles moet met een computer 

Anders doe je echt niet mee. 

Op www en punt be 

vind je alle informatie,  

wie behoed je voor frustratie? 

Als dat ding het dan niet doet,  

dan word je toch niet goed. 

Maar dan roept men dat je boft,  

je hebt immers Microsoft. 
 

 
 

Ach, je gaat er onderdoor,  

je raakt gewoonweg buiten spoor. 

Nee het is geen kleinigheid,  

oud worden in deze tijd. 

 

Groetjes van een gepensioneerde  
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KWB Biest nodigt uit…  
 

Speciaal op aanvraag van onze dames, die uitkijken naar 

een lekkere bubbelaperitief voor de eindejaarsfeesten  

 

De KWB Biest helpt u daarbij… 

 

Kom naar de Schuimwijn Bubbeldegustatie in het SOB De Roose in Waregem  

 

Wat mag je verwachten ?  We degusteren 5 

verschillende schuimwijnen afgewisseld met een 

home made hapje en een woordje uitleg 

Wanneer ?  Vrijdag 27 november om 19.00 uur 

Prijskaartje ?  12 euro voor leden; 15 euro voor niet-

leden 

 

Inschrijven is een noodzaak: debiestkwb@skynet.be of 0497 84 34 31 

(uiterlijk op 20 november) 

 

 

Wist je dat… 
 

… Biestenaar Katrien Delsoir in de week van 19 oktober meedeed aan 

het populaire Vier-programma Komen Eten ? 

… ook in 2016 de Memorial Igor Decraene doorgaat ?  Een datum ligt momenteel 

nog niet vast maar wellicht neemt de wielerfederatie de 2de Memorial Igor 

Decraene op als nationale testtijdritten 

… de koers voor aspiranten en miniemen op de Biest volgend jaar niet meer 

doorgaat ? 
 

 

 



8 ’t Biesteneirke 

Allerheiligen: gedachtenis aan alle overledenen 
 

Overledenen sinds Allerheiligen 2014 waarvan de uitvaart of nadienst plaats had 

op de St.-Jozefsparochie (Biest) – afgesloten op 25 oktober 2015 

 

Marie-Louise Vandendriessche 86 jaar 

Irma Vanneste 99 jaar 

Georges Deseyn 78 jaar 

Agnes Delbeke 86 jaar 

Germaine Viaene 93 jaar 

Maurice De Bosschere 73 jaar 

Maria De Vlieger (Zuster Vianney) 93 jaar 

Angela Goeminne 80 jaar 

Rosette Landsheere 77 jaar 

Nicole Verhelst 81 jaar 

Marcel Demulder 81 jaar 

Yvonne Reynaert 86 jaar 

Gabriëlle Meulebrouck 82 jaar 

 

 

Wist je dat… 
 

… gewezen marathonloper Aurèle Vandendriessche, Rèllie, de mogelijkheid 

kreeg om op 4 oktober als eregenodigde in Slowakije de Kosice Peace Marathon 

mee te maken en dit 50 jaar na zijn overwinning ?  Aurèle bedankte voor het 

aanbod maar zijn zoon Tony en Frederic Van Den Heede waren van de partij en 

liepen respectievelijk de halve marathon en de 42 km 

… Dwars door Vlaanderen op 23 maart 2016, met aankomst in de 

Verbindingsweg, zal kunnen rekenen op een sterker deelnemersveld omdat 

Milaan San Remo opnieuw verhuist van zondag naar zaterdag ? 

… Rik Vandevelde, ex-voetbalscout van Zulte Waregem en ex-hoofdscout 

Anderlecht, sinds 1/10 overstapte naar het Engelse Crystal Palace ? 

…. het wielerteam van Marino Vervaeke vanaf volgend seizoen niet meer CT 

Drogenboom zal heten maar wel vzw Wielerteam Waregem ?  

… de buren van wijk Korenbloem hun buurtfeest houden op 21 november ?  Het 

kerstfeest van het Molenpark gaat door op 19 december in SOB De Roose  
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St.-Jozefskerk opnieuw open op weekdagen 
Koen Christiaens 

 

De St.-Jozefskerk op de Biest zal  

voortaan open zijn op bepaalde 

weekdagen, wat gedurende een korte 

periode niet zo was.  

 

John Vervaecke, medewerker bij de 

Kerkfabriek St.-Jozef: “De vraag kwam 

van de Biestenaars om de kerk weer 

open te stellen. Ik heb dit – nadat ik 

enkele keren hierover had 

gebrainstormd met Eddy Nuyttens - vervolgens bekomen na een goed gesprek 

met deken E.H. Marnix Vandenbulcke. Voortaan zal onze kerk open zijn op 

maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 12 uur (hoofdingang); uitgezonderd 

tijdens de schoolvakanties. Slechts enkele personen – die hiervoor getekend 

hebben voor verantwoordelijkheid – hebben een sleutel om de kerk te openen 

waaronder enkele mensen van de Kerkfabriek, de St.-Michielsbeweging en de 

dekenij.  

Het blijft wel zo dat onze kerk op de Biest verder zal gebruikt worden voor 

trouwdiensten, eerste en plechtige communies, begrafenissen, 

doopplechtigheden en de eucharistievieringen van de school. De 

eucharistieviering van de St.-Michielsbeweging gaat verder door iedere zondag 

om 10.30 uur. Ook de endeklokken op de Biest blijven de aandacht trekken van 

de mensen. Je zou versteld staan hoeveel Biestenaars hierin meeleven en het 

luiden van de klokken blijft telkens de dag van het overlijden om 19 uur.” 

 

 

Wist je dat… 
 

… de smalbladige es de nieuwe straatbomen zullen zijn in de 

Kuipersstraat ?  De boom heeft een roodoranje tot violette herfstkleur en vormt 

geen vruchten. 

… Lieven Vandersteene uit de Vredestraat kampioen bij de Nieuwenhove 

spurters, groep B is geworden ? 
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Een architecturale parel in het hartje van de Biest 
Rik Verhaeghe 

 

Projectontwikkelaar ION, met kantoren in Eon Zeon op het randje van de Biest, 

plant een mooie realisatie in het hart van de wijk.  Een braakliggend terrein langs 

de Expresweg wordt binnenkort omgetoverd tot een site met 5 gewaagde 

kantoorgebouwen.  ’t Biesteneirke had hierover een gesprek met 

projectverantwoordelijke Arne Allewaert. 

 

“ION is Grieks voor 

Gaande”, zo opent Arne 

het gesprek.  “Het bedrijf 

bestaat ondertussen 4 jaar 

en kent een gestage groei.  

Ondertussen wordt de 

kantoorruimte in het Eon 

Zeongebouw nijpend, 

zodat we uitkeken naar 

een nieuwe locatie.  Gezien 

de nieuwe locatie té ruim was voor ons alleen, hebben we het initiatief genomen 

om meerdere kantoorgebouwen te bouwen.  Het middelste van de 5 gebouwen 

zullen we zelf aanwenden, de overige worden verkocht of verhuurd.  Ik schat dat 

een 15-tal bedrijven hun intrek erin zullen nemen.  Waregem Business Park is 

voorlopig ons enige project in eigen stad.” 

 

De nieuwe werkplek zal ook voor de omgeving impact hebben op o.a. de 

mobiliteit.  ION is zich hiervan terdege bewust.  “De mobiliteitsstudie heeft 

uitgewezen dat de Expresweg het extra verkeer, dat onvermijdelijk zal gecreëerd 

worden, wel degelijk kan opvangen, mits de nodige maatregelen.  Het idee ligt 

op tafel dat het rondpunt vervangen wordt door een kruispunt met 

verkeerslichten, die volledig synchroon werken met de lichten t.h.v. de 

nabijgelegen Verbindingsweg.  Hierdoor zouden beide rijvakken gebruikt 

worden, wat de doorstroming uiteraard sterk verbetert.  Studies hebben 

uitgewezen dat de Expresweg tot  140 % (!) verzadigd is, wat tot minder dan de 

helft kan teruggebracht worden.  Meer kan ik hierover niet vertellen, gezien deze 

bevoegdheid bij de stad en het gewest ligt.” 
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Maar de komst van Waregem Business Park zal zeker geen last zijn voor de buurt, 

integendeel.  Arne Allewaert: “Vooreerst voorzien we 200 ondergrondse 

parkeerplaatsen voor het personeel en 125 plaatsen voor bezoekers, wat ruim 

voldoende moet zijn in verhouding tot de beschikbare kantoorruimtes.  Voor 

korte verplaatsingen (bvb. naar de post of het stadhuis) zullen dienstfietsen ter 

beschikking staan.  Tevens kunnen personeelsleden voor een aantrekkelijk tarief 

gebruik maken van een deelauto.  Om de mobiliteit over de middag te beperken, 

wordt een restaurant in het gebouw voorzien.  En – dat zullen de Biestenaars 

graag lezen – ook externen kunnen hier terecht voor een dagschotel of een 

koffie.  Tot slot zullen een aantal kleine handelszaken er hun intrek nemen.  We 

denken ook aan de afwerking rondom de site en zullen een fiets- en voetpad 

aanleggen in de Vredestraat.” 

 

Heel binnenkort zullen de 3 huizen in de Vredestraat gesloopt worden.  Na de 

winter, rond februari/maart wordt de ondergrondse garage uitgegraven.  Het 

project zal opgeleverd worden na de zomer van 2017.  Begin 2016 zal een 

infovergadering plaatsvinden, hou ’t Biesteneirke in de gaten voor meer info 

hierover.  

 

 

  



12 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke november: Franck Moerman – 0474 92 65 68 
 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 10 november (SOB De Roose) - kaarting op 

maandag 9 november (SOB De Roose) en dinsdag 24 november (OC 

Nieuwenhove) 
 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddagen op woensdag 11 en 25 november (SOB De Roose) 
 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

 iedere woensdag om 19.00 uur: wandelen met start aan de kerk 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten decembernummer binnen vóór 18 november 
 

  Volgende keer in ’t Biesteneirke:  
 

 de buren van wijk Korenbloem vieren feest 

 Zulte Waregemtrainer Francky Dury maakt een tussentijdse balans op 

 Biestenaar Katrien Delsoir nam deel aan het Vier-programma Komen Eten 

 en uiteraard nog veel meer… eind november in uw brievenbus 

 

 

 
 


