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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 
Halverwege de afgelopen maand hadden de redactieleden hun redactieraad.  

Stel je er zeker geen nerveuze bedoening bij voor, maar eerder een gezellige 

avond onder vrienden, waarbij ’t Biesteneirke bijna letter voor letter 

doorgenomen wordt.  Vandaar dat u zeer weinig fouten zal aantreffen.  Mogen 

we ook eens trots zijn op onszelf ? 

 

Koen, de man die verantwoordelijk is voor het gros van de sportartikels, merkte 

tevens op dat we konden klinken op 1 jaar ’t Biesteneirke.  Jawel, 10 nummers 

zijn al van de hand van de nieuwe ploeg.   

Heel vaak krijgen we de opmerking hoe we erin slagen om iedere maand een 

nieuw nummer in elkaar te boksen.  Gelukkig kunnen we rekenen op de 

medewerking van veel freelance reporters en fotografen.  En op de Biest valt 

heus wel een en ander te beleven.  Lees de artikels over de kampioenenviering 

van Okra,  de inhuldiging van de nieuwe keuken in het sob De Roose en de 

Kerstloop er maar eens op na.  Op de middenpagina kun je nog eens nagenieten 

van deze drukke maand. 

 

Namens de vele medewerkers van ’t Biesteneirke wens ik u prettige feestdagen 

en een schitterend, gezond, vriendschappelijk en warm (maar graag onder de 

2° C aub) 2016 toe ! 

 

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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11de Kerstloop is een voltreffer 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Willy Godefroid 

 

Ondanks de concurrentie van de Beatrun – die een 1ste keer in het stadscentrum 

werd georganiseerd én in hetzelfde weekend – werd de 11de Kerstloop op de 

Biest een succes.  Vincent Baert was een tevreden man.  “Ik telde vooraf 404 

inschrijvingen en de dag zelf 165. Dat laatste aantal is beduidend minder dan de 

voorbije jaren en heeft jammer genoeg te maken met de Beatrun. Bepaalde 

atleten hebben misschien nog gefuifd of anderen liepen mogelijks een kleine 

blessure op. Het deed deugd dat ik enkel positieve commentaren kreeg. Bij de 

9,7 km (267 aankomsten, vorig jaar nog 314) kregen we zowel bij de mannen als 

de vrouwen mooie wedstrijden. 2 keer kregen we een spannend duel: bij de 

mannen met Dries Depoorter en Sander Verminck, bij de vrouwen Ilse Geldhof 

en Charline Vanneste. Ook stonden er veel toeschouwers te supporteren. De 

Kerstloop 2016 wil ik sowieso blijven organiseren op de Biest. Door het 

verdwijnen van café De Biest dien ik uit te kijken naar een andere locatie. We 

moeten nog eens de kopjes bijeensteken maar de mogelijkheid bestaat dat ik 

uitwijk naar sob De Roose. Ook de rechter- en linkervleugel van de kerk mag ik 

gebruiken en ik denk ook aan bepaalde ruimtes van de Don Boscoschool.”  
 

 

 

Wendy Moerman en Lode Maes 

 

 

de eerste 2 van de 9,7 km: Sander Verminck (l.) en Dries 

Depoortere (r.) 
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De 161ste 

tekst: de 161ste op de aankomstlijst – foto’s: Willy Godefroid en Marianne Verstaen 

 

Op 6 december was het dan zover.  Nee, Sinterklaas kwam niet langs (toch niet 

bij mij)  maar de 11de Kerstloop vond plaats.  

De voorbereiding was goed verlopen: wekelijks één- of tweemaal mijn training 

en loopschoenen aangetrokken en de 9,7 km mocht geen probleem zijn.  Niet 

geleefd als een pater in de dagen ervoor, maar dit is ook niet noodzakelijk als 

deelnemen belangrijker is dan winnen.  

’s Middags naar de inschrijvingstafel getrokken om mijn startgeld af te geven 

(niet te ontvangen)  en als cadeau kreeg ik al een rode muts.  Het was wel het 

weekend van de rode neuzen maar een muts doet toch meer deugd dan zo’n 

neus. 

Terug naar huis om de mentale voorbereiding te starten.  En dat doe je toch best 

op het gemak in de zetel. Door tijdsgebrek werd de massage afgevoerd en 

vervangen door een opwarmingsloopje van thuis naar de start. Daar werd het 

precies menens: al die atleten die zich serieus aan het opwarmen waren.  Gold 

voor hen niet het motto: deelnemen… ?  

Nog tien minuten tot de start. Het wordt tijd om een 

goed plekje te zoeken . Niet te dicht en niet te ver. 

En beetje per beetje vooruitschuiven want al wat je 

al wandelt moet je niet meer lopen. Of moeten we 

dan terug van de organisatie of mogen we blijven 

staan of niet of wel ?  

En dan weerklinkt het startfluitje. En weg zijn wij. Een 

beetje opletten voor jezelf en voor de anderen want 

de Mottestraat is geen straat met vier rijvakken. Na 

enkele honderden meters linksaf : het fietspad is 

“Beetje per beetje 

vooruitschuiven, 

want al wat je al 

wandelt moet je 

niet meer lopen.”  
de 161ste  
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deze namiddag looppad.  De wind komt duidelijk uit zuidelijke richting, dus niet 

te dicht bij de Industrielaan lopen en een beetje achter de andere lopers blijven.  

Bedankt aan degenen die voor mij liepen.  Vóór de autostrade linksaf lichtjes 

omhoog en dan met de wind in de rug de Kleithoekstraat in.  En vaststellen dat 

er toch al atleten voor mij lopen.  Na de eerste ronde passeer ik  op het Kerkplein 

en een blik op de chrono leert mij : al 15 minuten onderweg.  Terug Mottestraat, 

Industrielaan (opnieuw bedankt aan degenen die nu voor mij liepen),  

Kleithoekstraat, enz tot op het Kerkplein voor het einde van de tweede ronde.   

De organisatie stond er klaar om de winnaar naar de aankomst te leiden (hoe 

zien zij dat ik nog een ronde moet lopen en niet de winnaar ben ?).  Juist niet 

gedubbeld maar door de afleiding vergeet ik  naar mijn tussentijd te kijken. 

 
Start van de derde ronde en de gaten tussen de lopers worden groter.  Met als 

gevolg dat ik alleen de Industrielaan mocht aflopen tegen wind . Eenmaal in de 

Kuipersstraat wordt het tijd om een lange eindsprint in te zetten.  Enkelen  kan 

ik nog voorbijsteken maar er lopen er altijd opnieuw andere voor.  Eindtijd: 45 

minuten en 35 seconden, later gecorrigeerd in de officiële uitslag naar 45 

minuten en 38 seconden.  Met als beloning een flesje (plat) water en de 

voldoening dat het goed geweest was.  En ’s avonds vaststellen dat je de 161ste 

bent... (Deelnemen is….) 
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Kampioenenviering OKRA Biestkaarters  
tekst: Marianne Verstaen – foto’s: Willy Godefroid en Marianne Verstaen 

 

Een enthousiaste groep kaarters keek uit naar woensdag 9 december.  Toen vond 

hun jaarlijks etentje plaats en de bekendmaking van de prestaties van hun 

kaartinspanningen van het voorbije jaar. Ook hun partners mochten erbij zijn om 

het kaartseizoen op feestelijke wijze af te sluiten.   

Na de aperitief met bijhorende 

hapjes genoten ze van lekkere, 

malse koetong met madeira- of 

champignonroomsaus vergezeld 

van winterse groenten en 

kroketten.  Sommigen zaten 

ondanks de lekkere wijn toch 

nog  een beetje in spanning.  

Voor de koffie met taart en een 

digestief werden de kampioenen 

bekendgemaakt.  Wie zou er deze keer eerste dame en eerste heer worden ? 

Jan Toye, de verantwoordelijke, hield ze niet langer in spanning en maakte de 

winnaars bekend. De eerste dame is Andréa Kluysse met 38 gewonnen bomen. 

Ze werd in de bloemetjes gezet en kreeg een mooie trofee.  Bij de heren was het 

heel spannend. Twee heren hadden hetzelfde aantal bomen gewonnen en 

schreven er 42 op hun palmares. Jacques Declercq haalde het nipt van André 

Messiaen met slechts enkele punten verschil (5766  tegen 5742). Maar André is 

wel de eerste Biestenaar geworden wat ook een puike 

prestatie is.  In de top vijf  noteer ik ook nog Gilbert 

Vandeputte en Luc Alluyn met respectievelijk 37 en 

35 gewonnen bomen. Jacques kreeg een fles jenever 

en een trofee geschonken en uitgereikt door Bart 

Kindt.  Daarna kregen beide kampioenen een 

Belgische driekleur omgedaan en zo stonden ze fier 

op de foto. 

Dankzij een enorm goed team  van een twaalftal 

medewerkers die elk hun eigen taak met veel plezier doen kunnen deze 20 

kaartnamiddagen per seizoen doorgaan.  Zo kunnen 56 leden tweewekelijks een 

“Ik zag er enkel 

blije gezichten 

en iedereen was 

mooi uitgedost.”  
de reporter ter plaatse 
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kaartje leggen en genieten van een mooie namiddag. Dat het goed is kan je 

merken aan de hoge opkomst, er zijn meestal 13 à 14 kaarttafels ! 

Wie interesse heeft in deze hobbykaarting kan zich nog altijd inschrijven. Het 

nieuwe seizoen start in januari ! 

 
Tevreden kampioenen Jacques Declercq en Andréa Kluysse, samen met Okra-voorzitter Jan Toye, 

gemeenteraadslid Bart Kindt en de vrijwillige medewerkers  

 

 

Vinkenmaatschappij verlaat de Biest  
tekst: Koen Christiaens 

 

Door de sluiting van café de Biest moest het bestuur van vinkenmaatschappij De 

Torenzangers op zoek naar een nieuw lokaal en dit wordt café De Regenboog. 

Vanaf 2016 zullen de vergaderingen, inschrijvingen en prijsuitdeling bij iedere 

zetting daar plaatsvinden.  Het parcours blijft wel op de Biest, op het fietspad ter 

hoogte van de Mottestraat. Er gaan 17 zettingen door in 2016 en de 

maatschappij telt nog een 30-tal leden. 

 

 

Wist je dat… 
 

... de St.-Michielsbeweging op zondag 10 januari de eucharistieviering 

verzorgt rond de zegening voor het nieuwe jaar ?  Aansluitend wordt er een 

receptie aangeboden voor alle parochianen door de St.-Michielsbeweging.  

Iedereen is van harte welkom 
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Oude metalen Taelman 
Tekst: Rik Verhaeghe – Foto’s: Philippe Taelman 

 

Café Spoetnik in de Stijn Streuvelsstraat zal bij menig 

Biestenaar een belletje doen rinkelen.  Het café deed in 

1993 de deuren dicht en wordt momenteel gebruikt als 

opslagplaats door de neef van de toenmalige eigenaars 

Philippe Taelman.  Op zijn beurt heeft Philippe de 

schroot/oud ijzerhandel van zijn nonkel overgenomen 

sinds 2012. 

 

De zaak werd halverwege de jaren ’80 opgestart door nonkel Yvan Braecke, 

gezien het toenmalige thuisweven niet meer rendabel bleek.  Van Ovam en 

milieuvergunningen was nauwelijks sprake.  Er stond zelfs een container langs 

de rijweg, waar iedereen zijn oud ijzer in kwijt kon, maar deze diende dan ook – 

door strengere wetgeving – te verdwijnen van het openbaar domein. 

 

Door de wijziging van uitbating ruim 3 jaar geleden, diende ook een nieuwe 

milieuvergunning, opgelegd door Ovam en het stadsbestuur, te worden 

opgemaakt.  De vergunning van Philippes nonkel was in orde, conform de toen 

geldende standaard.  

De aanpassing verliep 

niet zonder slag of 

stoot, na 2 jaar werd 

uiteindelijk een 

vergunning voor de 

komende 18 jaar 

afgeleverd.  De meest 

zichtbare realisatie 

tot het verlengen van 

de vergunning is de 

vloeistofdichte betonplaat en de olieafscheider op de werkvloer.  Er is tevens 

een groenbuffer tussen het bedrijf en de dichtste bewoning.  Mede door deze 

ingreep zijn er geen klachten van de buren.  Philippe merkt tevens op dat er 

zeker niet continu lawaai of (stof)hinder voor de buurt is. 
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Wie zelf oud ijzer heeft, kan dit kwijt bij duivel-doet-al Philippe.  Gezien de 

zaakvoerder overdag meestal containers verhandelt bij fabrieken en 

zelfstandigen, gebeurt dit best op weekdagen tussen 17 en 19 uur, bij voorkeur 

na contactname.  In tegenstelling tot het oud ijzer dat u in het containerpark 

deponeert, wordt u door Oude metalen Taelman betaald.  Rijk zal je er heel 

waarschijnlijk niet van worden, de dagprijs voor 1 kg ijzer schommelt 

momenteel rond 5 cent.  Deze prijs kan stijgen of dalen, afhankelijk van de beurs 

en de Chinese markt. 

 

Afleveren oud ijzer: iedere werkdag tussen 17 en 19 uur - E-id verplicht  

geen wit- en bruingoed – 0496 11 95 98 – Stijn Streuvelsstraat 24 

 

 

Wist je dat… 
 

… de koersende broers Abram en Michiel Stockman in 2016 de overstap 

maken van KSV Deerlijk naar ATOM 6-TOPS ANTIEK CT ?  Ook zus Julie Stockman 

begint in 2016 te koersen en dit bij de Tieltse renners.  Julie eindigde trouwens 

als 5de bij de vrouwen in de Kerstloop op de 4,3 km. Met deze wielerfamilie volgt 

een vraaggesprek in één van de volgende Biesteneirkes 

… op de 9,7 km kerstloop de eerste 3 vrouwen van groot-Waregem Biestenaars 

zijn ? 

… bij de Nieuwenhovespurters ook Erik Derycke tot de laureaten behoorde ? 
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Weet je nog ? 
 

In het vorig Biesteneirke kon je lezen dat in 1941 in De Meerlaan een 

voetbalploeg van start ging… lees maar verder mee uit de archieven van De 

Rassing. 

 

1941… een stuk weide was uiteraard niet voldoende: het moest ook het uitzicht 

krijgen van een voetbalveld en dan nog het liefst met alles erop en eraan. Met man 

en macht werd er gewerkt aan hún terrein. Een rij wilgen moest eraan geloven om 

toch maar tot een oppervlakte te komen die enigszins een voetbalveld kon 

voorstellen. Zelfs de doelen werden zelf gemaakt.  Ook voor de kleedkamers vonden 

ze een passende oplossing: het kiekenkot van de baas De Meerlaan werd wat 

opgekuist en klaar was Kees. 

Om te voetballen heb je een uitrusting nodig en zo verging het ook onze 

Kleithoekbewoners.  Georges Vanpoucke had er weet van dat De Klauwaerts, een 

ploeg uit Yvegem (Ingooigem) door het uitbreken van de oorlog gestopt waren met 

voetballen en daar moest nog wel een en ander te vinden zijn.  Zo trok Georges 

met enkele vrienden op bedeltocht naar Yvegem, waar ze alles wat nog enigszins 

bruikbaar was in zakken vulden en meesleepten naar De Meerlaan.  De blauwe 

truitjes en zwarte broekjes hadden wel enig verstelwerk nodig, maar dat was niet 

zo erg. 

Zo waren de eerste kleuren van de ploeg niet het vertrouwde geel-rood van nu 

maar blauw-zwart voor de echte start van Racing Kleithoek. 

De allereerste wedstrijd werd gespeeld tussen Racing Kleithoek en de Kapelhoek 

(Belle Mariekapelle) op 12 juni 1941. Verder werd er gespeeld tegen Anzegem 

Heirweg, Anzegem Statie, Tiegem, Wortegem enz… 

Niet zelden kwam er slaande ruzie van, vooral onder de supporters. Maar wat de 

uitslag ook was, na de wedstrijd was er altijd feest in het lokaal De Meerlaan waar 

de jenevertjes en de biertjes vlot hun weg vonden. 

Elke dinsdagavond werd er verzamelen geblazen in het lokaal voor de wekelijkse 

vergadering. Valère Demunster nam de taak van verzorger op zich. Zijn 

verzorgerstas bevatte voor die tijd de meest noodzakelijke ingrediënten, namelijk 

een pakje margarine, een fles water en een fles jenever. 

 

1943… Racing Kleithoek vond het stilaan welletjes om wedstrijden tegen andere 

wijken te spelen.  De mannen van het bestuur zagen het ruimer en er werd besloten 
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tot de K.B.V.B. toe te treden. Toch gingen ze niet onmiddellijk op eigen poten staan 

en zochten hun toevlucht bij het toenmalige Waregem Sportief. 

Door de aansluiting bij De Voetbalbond onderging Racing Kleithoek een aantal 

veranderingen, in de eerste plaats werd de naam veranderd en zo werd voor het 

eerst gespeeld onder de naam RACING WAREGEM.  

 

Racing Waregem op De Meerlaan: 1941–42-43 

boven (vlnr): Theofiel Waelkens, Albert Waelkens, Henri Loosveldt, Verstraete, 

A.Vanpoucke, G.Vanpoucke, Amedé Loosveldt, Lucien Delmotte 

onder (vlnr): R.Dendooven, Albert Coudijzer, Dolf Coudijzer Jules Loosveldt, Andre Bogaert, 

Valère Demunster (verzorger) 

 

1944 … op eigen benen naar 4de provinciaal. 

Na een jaar in de leer te zijn geweest bij Waregem Sportief achtten de racingers 

zich sterk genoeg om op eigen vleugels te vliegen. Ze kregen stamnummer 3302 

toegewezen en zo kwamen ze voor het eerst met een eerste elftal in competitie uit.  

Valse identiteitskaarten waren de oplossing! 

Door de fusie van Red Star Waregem en Waregem Sportief kwamen die spelers vrij 

en konden ze bij Racing Waregem aansluiten zodat vervalsingen overbodig 

werden. De verplaatsingen werden meestal per fiets gemaakt. 

 

Van De Meerlaan naar de Biest … in een volgend Biesteneirke. 
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Het sob De Roose heeft een nieuwe keuken 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Op donderdag 17 december hebben de vrijwillige bestuursleden de nieuwe 

keuken in de grote zaal van het stedelijk ontmoetingscentrum De Roose officieel 

ingehuldigd.  Voorzitter Frank Tant maakte van de gelegenheid gebruik om een 

toespraak hieromtrent te geven.  ’t Biesteneirke mag deze speech integraal 

publiceren: 

 

“Mijnheer de burgemeester en schepenen, 

Leden van vzw De Roose, 

Beste persafgevaardigden, 

Amper twee jaar na de inhuldiging van onze nieuwe 

keuken in de kleine zaal zijn we verheugd jullie vandaag 

te mogen verwelkomen op de officiële opening van een 

nieuwe keuken in de grote zaal. 

Met bekwame spoed is de ontwerper de heer Baert erin 

geslaagd deze beide realisaties tot een goed einde te 

brengen waarvoor onze oprechte dank en felicitaties. 

Inderdaad, alle boekingen die werden gedaan voor het 

gebruik van beide zalen zijn kunnen doorgaan aangezien 

alle werken werden uitgevoerd tijdens de vakantie en dagen waarop er geen 

evenementen plaats vonden in ons stedelijk ontmoetingscentrum. 

Een woord van dank is hier zeker gepast, ook aan het college van burgemeester en 

schepenen en de medewerkers van het stadsbestuur die hun steentje hebben 

bijgedragen en een vlotte samenwerking mogelijk gemaakt hebben. 

Volgend jaar op 1 mei zal het 35 jaar geleden zijn dat wijlen burgemeester Coucke 

op zijn verjaardag de eerste steen heeft gelegd van dit complex. 

Het waren de toenmalige leden van alle verenigingen op de Biest die hebben 

samengewerkt opdat het gemeentebestuur er zou voor zorgen ook hier het 

verenigingsleven op een comfortabele manier de vrijetijdsbesteding van velen te 

kunnen laten doorgaan. 

Heel wat mensen hebben zich ingezet om dit project te kunnen realiseren, het is 

moeilijk de opsomming te doen van alle medewerkers van toen, maar toch 

vergeten we zeker niet enkele vooraanstaanden die ons zijn ontvallen. 
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Roger Deroose, Julien Bohez, Arnold Lavaert, de heer en mevrouw Jo Baert en 

toenmalig schepen Roger Devos zijn samen met de vele medewerkers de 

voortrekkers geweest. 

Paul Kindt werd aangesteld als eerste voorzitter, hij werd opgevolgd door Arnold 

Lavaert zaliger die de fakkel aan mezelf heeft doorgegeven. 

Een goede samenwerking van de leden van de feitelijke vereniging van vroeger en 

de vzw De Roose op vandaag was en is enkel mogelijk als er een vorm van 

vriendschap aanwezig is, zonder deze vriendschap is elke vereniging van 

vrijwilligers onhoudbaar. 

Transparantie in de financiële transacties en 

het belangeloos engagement van veel 

vrijwilligers zijn de vereisten voor het 

welslagen in elke vereniging. Hiervoor 

bedank ik als voorzitter heel hartelijk alle 

leden van de raad van bestuur, die elk met 

zijn of haar talenten of mogelijkheden een 

goede samenwerking verzekeren. 

Van het toenmalig gemeentebestuur kregen 

we de ruwbouw, het kostenplaatje bedroeg ongeveer zeven miljoen Belgische frank. 

Intussen werd er een serieuze investering gedaan voor het bemeubelen van beide 

zalen, het plaatsen van keukens en de bars en heel wat verwezenlijkheden die we 

hier niet allemaal kunnen opsommen. 

De keukens waren aan vernieuwing toe en vandaag zijn we fier dit te kunnen 

aanbieden aan alle gebruikers, opdat het verenigingsleven op de Biest verder zou 

kunnen blijven bestaan. 

Het zou voor ons een hart onder de riem zijn moest in navolging hiervan ook aan 

verfraaiing worden gedaan van de omgeving van ons ontmoetingscentrum 

waarvoor onze oprechte dank.” 

Frank Tant, voorzitter vzw sob De Roose 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke januari: Roos T’Jollyn – 0474 92 65 68 
 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 5 januari (SOB De Roose) - kaarting op maandag 11 

januari (SOB De Roose) en dinsdag 26 januari (OC Nieuwenhove) 
 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaarting op woensdagen 13 en 27 januari (SOB De Roose) 
 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

 iedere woensdag om 19 uur: wandelen met start aan de kerk 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten februarinummer binnen vóór 21 januari – algemene 

vergadering op donderdag 28 januari om 19 uur in sob De Roose 
 

  Volgende keer in ’t Biesteneirke:  
 

 ten huize van… René Maes 

 hoe verliep de nieuwjaarsreceptie voor de bewoners in het sob ? 

 vervolg Herinneringen: Van De Meerlaan naar de Biest 

 en uiteraard nog veel meer… eind januari in uw brievenbus 
 

 


