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Geluk is als een vlinder 

Hoe meer je er op jaagt, hoe verder hij zich van jou verwijdert 

Maar als je rustig blijft zitten 

en je aandacht aan andere dingen besteedt 

Komt hij vanzelf op je schouders zitten  

 

’t Biesteneirke wenst alle lezers een deugddoende vakantie! 
 

  

 

 

EENMALIG VAKANTIENUMMER – ENKEL DIGITAAL TE VERKRIJGEN 
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’t Biesteneirke gaat wereldwijd 
foto: Marianne Verstaen 

 

 
  

Marianne en Geert poseren samen met ’t Biesteneirke vóór de Dettifoss, de 

grootste waterval van Europa, die zich in het noordoosten van Ijsland bevindt.  

Ga je ook op reis of geniet je liever van de vele evenementen in de omgeving ? 

Wat je ook doet of waar je ook gaat, neem zeker ’t Biesteneirke mee, neem er 

een foto mee, schrijf er wat informatie bij en deel dit in het septembernummer. 
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7 Biestenaars trokken naar Italië en staan hier in Ravenna vóór het graf van Dante. 
(foto: Paul Bossuyt) 
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Ook vakantie…  
foto’s en tekst: Willy Godefroid 

 

Een groep sportieve 60-plussers waaronder  enkele Biestenaars gingen een 5-tal 

dagen proeven… maar vooral fietsen in de Champagnestreek. 
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Dag van de Buren op vrijdag 27 mei 
 

Op vrijdag 27 mei was het Internationale Dag van de 

Buren.  Ook op de Biest namen veel mensen het initiatief 

om met de buren gezellig te keuvelen.  De weergoden 

toonden zich van hun mooiste kant waardoor heel wat 

tuinfeesten, zoals gepland, buiten konden plaatsvonden.  

Een foto-overzicht: 

 

 
 

De buren uit de Bieststraat amuseerden zich kostelijk 
(foto: Henk Soens) 

 
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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In de Boeversstraat zochten de buren het in de hoogte… 
(foto: Willy Godefroid) 



vakantienummer 2016 7 

 
 

In de Kuipersstraat was het een gezellige avond in de tuin 
(foto: Rik Verhaeghe) 

 

 
 

  
www.tomcartoon.be 
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Biest-O-Dream 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Natalie Follens 

 

Biest-O-Dream vond plaats op zaterdag 4 juni.  Zon en aangename temperaturen 

stonden garant voor een geslaagd schoolfeest op de Biest.  Meer dan 1000 

mensen genoten van diverse dj’s. 
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Go for Benito  
(tekst: Tony Debeerst) 

 

Voor onze eerste editie (op zaterdag 9 juli) is alles vlot verlopen. Zelf zijn we zeer 

tevreden met de massale opkomst, in totaal waren er 415 deelnemers.  

We kunnen besluiten dat het een geslaagde dag was !  
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15de Waregemse Gordel 
(tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: vzw Waregemse Gordel) 

 

Op zondag 10 juli ging de 15de editie van de 

Waregemse Gordel door.  1820 fietsers en bijna 400 

wandelaars genoten van de streek.  Het aantal 

deelnemers bleef onder de verwachtingen.  De vele 

activiteiten in de omgeving deden velen vermoedelijk 

beslissen om andere oorden op te zoeken. 

 

De opbrengst van deze editie gaat naar de borstkliniek van het O.-L.-Vrouw van 

Lourdesziekenhuis in Waregem.  De borstkliniek is een overkoepelende dienst 

binnen het ziekenhuis, waar artsen, verpleegkundigen en paramedici 

samenwerken in verband met de diagnose, de behandeling en de nazorg van alle 

kwaadaardige aandoeningen van de borstklier.  De cheque wordt op vrijdag 9 

september aan de vertegenwoordiger van de borstkliniek geschonken tijdens 

een bedankingsfeestje voor de 85 vrijwilligers van de Waregemse Gordel.  Meer 

daarover in ’t Biesteneirke van oktober. 

 

 
de volledige bestuursploeg van vzw Waregemse Gordel  

 



vakantienummer 2016 13 

Wist je dat… 
 

… vrachtwagens niet meer mogen parkeren langs de Expresweg 

tussen het rondpunt en de Blauwpoortstraat ? Het parkeerverbod komt er uit 

veiligheidsoverwegingen, want de parkeerstrook is te smal om er vrachtwagens 

te laten stallen waardoor ze zich gedeeltelijk op het fietspad parkeren en zo de 

doorgang voor fietsers belemmeren. Het parkeerverbod geldt enkel in de 

richting van de autosnelweg en niet omgekeerd. “Want net daar is het het 

gevaarlijkst”, aldus het stadsbestuur dat het voorstel op dinsdag 5 juli liet 

goedkeuren door de gemeenteraad. 

 

 

 
 

Woordzoeker 

 

 
  

hotel 

toerist 

fototoestel 

rugzak 

spelen 

vakantieschool 

caravan 

kamperen 

 

 
www.12woordzoekers.be 

 

zomer 

zon 

reiskoffer 

reis 

daguitstap 

vakantie 

camping 

tent 
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Succesvolle 2de Memorial Igor Decraene met prachtig 

podium bij de beloften 
tekst: Koen Christiaens – foto’s Koen Christiaens en Paul De Schuyter 

 

De 2de Memorial Igor Decraene vond plaats op zondag 17 juli. 

 

 
Uitslagen: 

 meisjes nieuwelingen: 1. Shari Bossuyt - 2 Luna Renders - 3 Britt Verbeek 

 meisjes junioren: 1. Brenda Goessens – 2. Febe Schokkaert - 3. Cheyenne 

Vranken - 10. Julie Stockman 

 heren nieuwelingen: 1. Mathiasse Grootaert  - 2. Jarne Van de Paar - 3. 

Lennert Cappan   

 heren junioren: 1. Ruben Apers - 2. Torsten Demeyere - 3. Tom Douhard - 

10. Raoul Decraene   

 heren  beloften: 1. Senne Leysen - 2. Aaron Verwilst - 3. Martin Palm – 

19. Berre Delesie 

 recreanten duo’s: 1. Seghers-Verfaillie (CTDB Bidong) - 2. Tibergijn-

Goddaert (Speedboosters) - 3. Maes-Desmet (Team Cycling Support) - 9. 

Jonas Stockman-Debacker (Gavergild) - 11.Lode Maes-Frederik (De 

Biesttrappers) - 23. Birger Decraene-Giel  Eggermont (De 

Pantserwagens) - 26. Thybo Decraene-Alexander Dewulf (Tuinen Dewulf). 

28 teams namen de start. 
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In het volgende septembernummer van ’t Biesteneirke volgt een uitgebreide 

reportage over deze 2e Memorial Igor Decraene 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

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

 verantwoordelijke september: Rik Verhaeghe – 0474 92 65 68 

 het SOB De Roose is gesloten tot 15 augustus 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 kaarting op 23 augustus (OC Nieuwenhove)  

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaartnamiddag op 24 augustus (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 septembernummer binnen vóór 21 augustus, bij voorkeur via 

e-mail 

 

  Volgende keer in ’t Biesteneirke: 
 

 uitgebreide informatie over de 2de Memorial Igor Decraene 

 vakantiefoto’s van Biestenaars 

 
 

 


