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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 
 

Na het feest voor de mama’s op zondag 8 mei, zijn de papa’s aan beurt op de 2de 

zondag van juni.  En sommige vaders zullen die feestdag uitbreiden tot een 

feestmaand, want het EK Voetbal staat voor de deur.   
 

Bierflesjes zullen ontkurkt en zakken chips zullen geledigd worden vanaf vrijdag 

10 juni om 18 uur.  Dan vindt de openingsceremonie plaats in het Stade de France 

nabij Parijs.  Rond 21 uur mag het gastland Frankrijk (21ste op de Fifa ranking) de 

aftrap geven voor de 1ste match van dit Europees voetbalfeest tegen Roemenië 

(19de op de Fifa ranking). 
 

De straten zullen leeglopen op de eerste werkdag na vaderdag.  Op maandag 13 

juni spelen de Rode Duivels (2de op de Fifa ranking !) om 21 uur hun eerste 

wedstrijd tegen Italië (15de op de Fifa ranking).  Volgens kenners meteen de 

moeilijkste tegenstander.  Wil je op je gemak boodschappen doen, dan kruis je 

best zaterdag 18 juni aan.  Om 15 uur worden de degens gekruist tussen België 

en Ierland (31ste op de Fifa ranking).  De laatste voetbalveldslag vóór de Rode 

Duivels naar de 8ste finales gaan vindt plaats in Nice op woensdag 22 juni.  De 

kijkcijfers zullen terug de pan uitzwieren om 21 uur, wanneer Zweden (36ste op de 

Fifa ranking) voor de bijl gaat. 
 

Maar er is meer dan voetbal alleen: fietsen bvb.  Met in dit Biesteneirke een 

vooruitblik op de 2de Memorial Igor Decraene , de Molenparkfietstocht, het PK 

wielrennen voor aspiranten en de Waregemse Gordel.  En hopelijk kan die laatste 

doorgaan in een Duivelse sfeer ! 
 

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 240 exemplaren digitaal verstuurd. De volledige organisatie 

wordt gedragen door vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Marianne 

Verstaen en John Vervaecke.  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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KWB Biest presenteert: 2de Foto speurneuze wandeltocht 
 

Waar: op en rond De Biest, rolstoel- en kinderwagenvriendelijke tocht, een 

afstand van 5 km met start aan het SOB De Roose 

 

Wanneer: inschrijven kan per e-mail of telefonisch van 1 juni tot 10 juli, de 

formulieren moeten binnen zijn tegen 16 augustus op het inzameladres: 

Bieststraat 32 

 

Kostprijs: 3 euro per deelnameformulier 

 

Hoe inschrijven per e-mail ?  

Schrijf  3 euro per deelnameformulier over op onderstaand rekeningnummer. 

Daarna stuur je een e-mail, vermeld de na(a)m(en) van de deelnemers (voornaam 

+ familienaam). Na 8 dagen ontvang je per mail het aantal deelnameformulieren. 

 

Hoe inschrijven per telefoon ? 

Schrijf 3 euro per deelnameformulier over op onderstaand rekeningnummer.   Via 

een telefoontje naar het onderstaand nummer  meld je de na(a)m(en) van de 

deelnemers (voornaam + familienaam).  Na 8 dagen mag je het aantal 

deelnameformulieren afhalen op het afhaaladres. 

 

Praktische proeven: bij een gratis koffie gaan de praktische proeven door op 

zaterdag 24 september tussen 14 en 17 uur in en om het SOB De Roose.  Vanaf 

19 uur gezellig samenzijn met mededeling van de uitslag.  Er is een apart 

kinderklassement. 

 

Wat is er te verdienen ?  Waregembonnen, leuke geschenken, gezelligheid, 

leute, familiale samenhorigheid, sociale contacten, pintje of een koffietje drinken, 

mensen ontmoeten. 

 

Info: e-mailadressen:  debiestkwb@skynet.be en awaelk17@gmail.com 

Telefoonnummer:  0478 244 811 

Afhaaladres deelnameformulieren:  Tjollensstraat 32 in Waregem  (na 17 uur)   

Rekeningnummer: KWB De Biest BE78 9793 3696 6786 
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6de klassers nemen afscheid van basisschool Biest 
teksten: de leerlingen zelf 

 

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren we in ’t Biesteneirke hoe de leerlingen van 

klas 6 van de Don Boscoschool terugkijken op de afgelopen jaren op de 

schoolbanken.  Tevens lichten ze een tipje van de sluier op i.v.m. hun 

toekomstplannen. 

 

Odile Buysse 

 

Ik vond het een superleuk jaar in het 6de leerjaar. Ik was 

heel blij dat we dit jaar meter of peter mochten zijn van 

een peutertje. Volgend schooljaar ga ik naar het St.-

Vincentiusinstituut te Anzegem om er de richting 

sociaal-technische te volgen. 

Thibaut Covens  

 

Ik vond het leuk op deze school. Ik ga de meesters en de 

juffen missen. Ook Radio Biest en het zorgen voor mijn 

kleuter zal ik missen.  

Ik ga volgend schooljaar naar het VTI, richting 

nijverheidstechnieken. Bedankt Biest. 

Gilles Damman  

 

Ik ga volgend jaar de richting Latijn kiezen in het H.H.-

College in Waregem. Hierbij wil ik graag nog eens alle 

leerkrachten bedanken voor de hele toffe jaren op deze 

school. Later wil ik misschien wel advocaat worden.  

Pieter David  

 

Ik vond het een héél tof jaar in het 6de ljr. Vooral de 

avonturenklassen en afscheidsdriedaagse. We maakten 

ook veel andere leuke uitstappen. Volgend schooljaar wil 

ik graag de richting IW volgen in het VTI.  

Ik ga iedereen heel hard missen.  
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Benoit Debaere  

 

Volgend schooljaar ga ik naar het VTI, richting 

nijverheidstechnieken. Ik vond het superleuk in het 6de 

leerjaar. We deden bijvoorbeeld elke vrijdag Radio Biest. 

Ook de avonturenklassen en de afscheidsdriedaagse 

vond ik heel leuk. Wat ik later wil doen weet ik nog niet, 

maar ik denk dat ik een verkoper word.  

Mathieu Declercq  

 

In het secundair ga ik de richting moderne volgen in het 

Stella-Matutinacollege in Lede. Ik hoop dat het een even 

leuke school is zoals dit jaar in het 6de ljr. op de Biest. 

Een nieuwe school, een nieuwe stad,… veel nieuwe 

uitdagingen. Maar ik kijk er naar uit.  

Emiel Dejaeghere  

 

Ik vond het een supertof jaar hier in het 6de leerjaar. Ik ga 

deze school hard missen. Volgend schooljaar ga ik naar 

het  

H.H.-College en wil er graag de richting handel volgen. 

Een nieuwe start dus.  

Ik heb nog geen idee van wat ik later wil worden. De 

toekomst brengt raad.  

Ghadir Dkhicki  

 

Ik wil later graag verpleegster worden. Volgend 

schooljaar ga ik naar het O.L.V.-Hemelvaart, richting 

moderne. Voor ik wegga wil ik graag meester Peter en 

alle leerkrachten bedanken voor alles wat ze voor ons 

deden. Het was een toffe school, zeker met Radio Biest, 

meter-peter, de afscheidsdriedaagse. Bedankt!  

Helena Lamb  

 

Volgend schooljaar ga ik naar het secundair. Ik vind het 

jammer dat ik deze school moet verlaten. Want het was 

hier zo leuk in deze klas, het 6de  leerjaar en op de 

school. Maar ook in het H.H.-College ga ik heel wat 

plezier maken. Daar ga ik de richting Latijn volgen. Later 

wil ik misschien wel dokter worden.  
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Amalia Okeyia  

 

Ik vond het superleuk in het 6de leerjaar en op de Biest. 

Vooral de avonturenklassen, mijn vrienden en Radio 

Biest. Volgend schooljaar ga ik naar het O.L.V.-

Hemelvaart, richting handel. Ik ga deze school hard 

missen.  

Idriss Ouerghi  

 

Het 6de en de Biest waren supertof. Ik vond het heel leuk 

om als peter zorg te dragen voor mijn petekindje. 

Volgend jaar ga ik naar het VTI richting IW. Bedankt voor 

de toffe jaren. Ik hoop dat ik later architect kan worden.  

Frances Soens  

 

Ik vond de Biest echt een super leuke school! De negen 

jaar dat ik hier op school zat, waren echt fantastisch. Het 

6de leerjaar en de avonturenklassen en 

afscheidsdriedaagse waren echt top! Volgend schooljaar 

ga ik naar het H.H.-College en volg ik de richting Latijn.  

Manu Thooft  

 

Ik vond het 6de leerjaar echt toppie. We deden er heel 

veel leuke activiteiten, zoals de avonturenklassen, de 

Slimme-Handen-beurs en nog veel toffe dingen. Het 

zorgen voor mijn petekindje ga ik hard missen. Ik verlaat 

het 6de om in september in het St.-Vincentiusinstituut te 

Anzegem de richting sociaal-technische te volgen.  

Arne Trogh  

 

Ik vond de Biest en ook het 6de leerjaar supertof! Vooral 

de avonturenklassen en de afscheidsdriedaagse zullen 

me nog lang bijblijven. Volgend jaar ga ik naar het H.H.-

College waar ik de richting Latijn zal volgen. Later wil ik 

graag iets met rechten doen, misschien word ik wel 

jeugdrechter.  
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Merel Vandenbogaerde  

 

Ik vond het superleuk op de Biest en in het 6de leerjaar.  

Met de kleutertjes spelen, Radio Biest,…. Ik zal het hier 

hard missen na die 9 toffe jaartjes. Volgend jaar volg ik 

de richting Latijn in het O.L.V.-Hemelvaartinstituut. De 

Biest zal ik nooit vergeten. Later wil ik misschien wel 

leerkracht worden.  

Ella Vandewynckele  

 

Ik vond het dit jaar een topjaar. Het meter of peter zijn 

van een peutertje vond ik het allerfijnste. Volgend 

schooljaar ga ik naar het O.L.V.-Hemelvaartinstituut om 

er de richting moderne te volgen. Mijn droom is om later 

kinderpsycholoog te worden.  

Margot Van Hove  

 

De Biest was een heel toffe school. In het 6de mochten 

we heel veel leuke dingen doen zoals bv. Radio Biest, 

zorgen voor onze mete- of petekindjes, 

afscheidsdriedaagse en nog veel meer. Volgend jaar ga 

ik naar het H.H.-College om er de richting Latijn te 

volgen. Ik wil graag iedereen bedanken voor deze super 

jaartjes! Ik ga de Biest nooit vergeten.  

Maithé Van Marcke  

 

Ik vond de Biest en het 6de leerjaar superleuk. Vooral 

Radio Biest vond ik ook erg tof.  Ik ga volgend schooljaar 

naar het St.-Vincentiusinstituut te Anzegem om er de 

richting sociaal-technische te volgen. Misschien word ik 

later wel kleuterjuf.  

Emiel Van Praet  

 

De Biest en het 6de leerjaar waren superleuk. Ik hoop dat 

het in het middelbaar ook zo leuk zal worden. Ik ga 

volgend schooljaar naar het VTI om de richting 

nijverheidstechnieken te volgen. Ik weet nog niet welk 

beroep ik later wil uitoefenen.  
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Noah Van Steenlandt  

 

Ik vond het 6de leerjaar supertof! En daarvoor wil ik graag 

iedereen bedanken: de meesters, juffen, directeur, 

refterpersoneel,… Volgend jaar ga ik naar het O.L.V.-

Hemelvaartinstituut om er de richting moderne te 

volgen. Later wil ik graag computertechnieker worden.  

Jonathan Van Tichelen  

 

Volgend schooljaar ga ik naar het VTI waar ik de richting 

IW zal volgen. Eerst wil ik meester Peter en alle 

leerkrachten bedanken die ons al die jaren geholpen 

hebben en goed hebben voorbereid op onze stap naar 

het secundair onderwijs. Bedankt! Later wil ik graag iets 

met computers of programmeren gaan doen.  

Tim Vercaemst  

 

Ik vond het 6de leerjaar heel tof. Er waren toffe 

activiteiten zoals: Radio Biest, het zorgen voor mijn 

petekindje, de afscheidsdriedaagse,… 

Volgend schooljaar ga ik in het VTI de richting 

nijverheidstechnieken volgen. Mijn droom is om later 

garagist te worden.  

 

 

Lidy’s tip: Lenteaperitief 
 

Benodigdheden: 8 verse vlierbloemen, 1 liter ongezoet wit 

druivensap, 1 liter witte wijn 

Bereiding: de bloemen een nacht laten trekken in het druivensap, daarna zeven 

en de witte wijn bijdoen.  Koud opdienen.  Heb je liever iets zoeter ?  Voeg dan 

een beetje vloeibare honing toe.  
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27ste Molenparkfietstocht op zondag 5 juni 
tekst: Johan Korber 

 

Als de zon weer in het land is halen ze in het Molenpark 

hun fiets terug uit de stal. Nadat ze vorig jaar de fietstocht 

hebben moeten afgelasten wegens uitzonderlijk slecht 

weer hebben Joseph en zijn Molenparkcompanen 

besloten om dezelfde kilometers af te malen.  Onder begeleiding van de 

Nieuwenhovespurters volgen we een biljartvlak parcours via Vijve en Ooigem om 

dan in Bavikhove een drank- en plasstop te houden.  In onze startplaats Café de 

Oude Molen, wordt er dan bij aankomst voor elke fietser nog een gratis drankje 

aangeboden.  

Inschrijven kan vanaf 13.30 uur in ons wijkcafé in de Stijn Streuvelsstraat en om 

14.15 uur stipt zal Joseph het startschot geven. 

De kostprijs is nog altijd 2,50 euro per persoon en 6 euro per gezin vanaf 3 

personen.  Alle wijkbewoners mogen gerust hun familie en/of 

vrienden uitnodigen op zondag 5 juni om met ons op pad te gaan. 

Het Molenpark- noch het Nieuwenhovespurtersbestuur zijn verantwoordelijk 

voor gebeurlijke ongevallen, er is wel een volgwagen voorzien bij eventuele 

materiële pech. 

 

 

Wist je dat… 
 

… Rik Vandevelde vanaf juni sportief directeur wordt bij KV Mechelen ? 

… ’t Biesteneirke terug jouw vakantiefoto verwacht ?  Ga je binnenkort op reis of 

blijf je gezellig thuis ?  Stuur dan een leuke gezins- of groepsfoto van je verre of 

dichtbij-uitstap naar redactie@biesteneirke.be.  Jouw foto, met wat uitleg erbij, 

zal dan in het digitaal Biesteneirke of het septembernummer verschijnen.  
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KWB op wandel  
tekst en foto: Willy Godefroid 

 

1 mei: KWB de Biest ging wandelen... stop met een opkikkertje 

tijdens ochtendwandeling in De Gavers met aansluitend een heerlijk ontbijt. 

 

 

 

 

Dag van de Buren op vrijdag 27 mei 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Op het moment dat je dit Biesteneirke leest, zijn je buren (of jezelf) naarstig bezig 

met de voorbereidingen van de Dag, ofwel is die Dag net gepasseerd.  Wat het 

ook moge zijn, kom je nog of kwam je al samen met de 

buren ?  De redactie (redactie@biesteneirke.be) 

verwacht een aantal digitale foto’s die in het digitale 

vakantienummer zullen verschijnen (rond 20 juli).  Een 

korte omschrijving van de Dag van de Buren (waar, wie, 

hoe, waarom, enz.) is wenselijk.  
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Afscheid van café De Biest 
tekst: Carine Verhaeghe – foto: stadsarchief Waregem 

 

In het weekend van 25 en 26 juni neemt Patricia Wybouw, na iets meer dan vijf 

jaar, afscheid van haar café De Biest.  “Dit met veel spijt in het hart”, zegt ze. “Het 

was in 2011, toen ik de zaak overnam, niet de bedoeling na vijf jaar te moeten 

vernemen dat de zaak gesloten zou worden.” 

Hoe het feestweekend er exact zal uitzien weet 

Patricia nog niet. “Over de plannen zijn we nog aan 

het nadenken, misschien een barbecue of karaoke... 

we gaan in ieder geval de zondag door tot alle vaten 

leeg zijn”. 

Patricia zal daarna haar zoon helpen die vanaf 1 juli 

de zaak Djoeke's in de Holstraat overneemt.  Dan zal 

de zaak wijzigen van naam: Den Arrivee.  “Na 

Waregem Koerse zien we dan wel wat er komt.” 

We willen Patricia langs deze weg bedanken voor 

haar inzet, ook voor het verenigingsleven op de Biest, en wensen haar veel succes 

met haar verdere leven. 

 

 

 

  

“We gaan in ieder 

geval de zondag 

door tot alle 

vaten leeg zijn.” 
Patricia Wybouw 

café De Biest 
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2de Memorial Igor Decraene 
Tekst: Koen Christiaen -  Foto: Joeri De Coninck 

 

Op zondag 17 juli staat de wielersport centraal op de Biest want de talenten 

van morgen zullen zich dan met elkaar meten tijdens de 2de Memorial Igor 

Decraene. Nieuwigheid is dat de tijdritten in Waregem dit keer gelden als 

nationale testtijdritten waardoor de beste Belgische tijdrijders aan de start 

komen. Organisator Frederik Broché licht meer toe in onderstaand 

interview. 

 

Frederik, was 17 juli ook de dag die je in gedachten gehad voor de tijdrit ? 

We hebben niet kunnen kiezen. De Bond beslist. Enerzijds zetten we een stap 

hogerop doordat we nationale testtijdritten hebben maar het nadeel is dat de 

kalender propvol zit.  Eerst was er sprake van het voorjaar (in maart) maar het 

weer van vorig jaar in gedachten vond ik dat te rap in het seizoen. Nu zitten we 

in de verlofperiode.  We zijn aan het kijken om eventueel de Tourrit van die dag 

uit te zenden. 

 

Het verschil met vorig jaar is dat je dit keer 

méér tijd hebt om alles voor te bereiden ? 

Vooral dan naar sponsoring toe zijn we nu met 

alles rapper klaar. Alles hebben we al een 1ste keer 

ook meegemaakt: regelen van het parcours, 

contacten met de politie etc…  Dat scheelt wel. 

 

Vanaf dit jaar is de Memorial Igor Decraene voorzien als nationale 

testtijdrit.  Wat houdt dit concreet in ? 

De grootste verandering is dat alles via de Bond gaat: inschrijving en uitslagen. 

Het aantal renners moeten wij voorzien en zij vullen die in. Normaal krijgen we 

nu de betere tijdrijders van de jeugd aan de start.  Vorig jaar was er al een mooie 

bezetting, vooral dan bij de nieuwelingen en juniores. De naam van Igor 

motiveerde vele renners om te komen. Met de nationale testtijdritten krijgen we 

dit jaar minstens een even goed kwalitatief deelnemersveld.  Het nadeel is dat de 

lokale renners niet zeker zijn te kunnen starten.  Met Raoul Decraene komt dat 

wel in orde maar ik zal ook voor de andere streekrenners een woordje doen bij 

de Bond. 
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Welke zijn de andere testtijdritten in België ? 

In augustus gaat er één door in Montenaken.  De Bond is gelukkig dat wij 

inrichten. Voor ons is het een hulp dat we financieel een deeltje toegefietst 

krijgen van hen en zij helpen om onze organisatie mee op poten te zetten.  Bij 

de juniores krijgt de tijdrijder met de beste tijd (Waregem, Montenaken, het BK 

in Borlo dat al werd verreden) de trofee Igor Decraene.  Deze trofee kwam er op 

vraag van Carlo Bomans. Vorig jaar haalde de West-Vlaming Stan Dewulf deze 

onderscheiding.  Op een jeugdevenement na het seizoen krijgt de overwinnaar 

deze trofee overhandigd. Stefaan en Caroline zijn dan ook aanwezig. Carlo 

Bomans komt als bondscoach van de juniores zeker naar Waregem afgezakt. 

 

De inschrijvingen gebeuren via de Bond, maar hoe kunnen de recreanten 

inschrijven ? 

Ze kunnen binnenkort inschrijven via www.memorial-igor-decraene.be.  

 

Je kan vanaf dit seizoen geen beroep 

meer doen op café de Biest. Hoe heb 

je dit opgelost ? 

Er komt een tentje op het plein van de 

Biest.  Daar hebben we ook een tap ter 

beschikking en krijgen we hulp van de 

KLJ en dit dankzij Birger Decraene. In het 

sob De Roose gaan de inschrijvingen 

door en zijn er kleedkamers ter 

beschikking. 

 

Laatste vraag Frederik. Sinds begin maart ben je actief bij de Engelse 

wielerbond. Wat is jouw functie ? 

Ik coördineer alle jeugdcoaches - 13 in totaal - en dit voor de nieuwelingen en 

juniores voor de disciplines weg, piste, mountainbike en BMX.  In Engeland heerst 

een totaal andere cultuur.  De piste is daar heel sterk aanwezig.  Er zijn 5 

overdekte pistes en veel openluchtpistes.  Daarentegen zijn er weinig koersen op 

de openbare weg.  Het is duur om daar de weg af te zetten.  Er zijn weinig 

koersmogelijkheden en daarin benijden ze de Belgen wel.  Maar er is veel talent 

aanwezig.  Het niveau is ginder in orde.  Bij ons steekt het wegwielrennen en de 

cyclocross er bovenuit, de Engelsen halen veel medailles op de Olympische 
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Spelen en dan vooral in het baanwielrennen.  Het opzet is dat de Engelse bond 

wil dat we in meerdere disciplines medailles pakken.  Waarom zouden we 

volgend jaar niet enkele Britten laten deelnemen aan de Memorial Igor 

Decraene ? Dat is misschien wel een stille droom van me.  Ik woon daar in 

Manchester, stad van 502 000 inwoners.  Véél Belgen kom ik daar niet tegen, al 

werkt er met Luc De Wilde bij de Engelse Bond nog een Belg. Hij is soigneur van 

Wiggins maar ik heb hem nog niet ontmoet omdat hij veel op stage is. Neen, De 

Bruyne ben ik er nog niet tegengekomen. Naar Manchester City ben ik eens gaan 

kijken tegen Dynamo Kiev in de Champions League maar het was een slechte 

match, 0-0.  

 

Programma 2e Memorial Igor Decraene 

(onder voorbehoud): 

 12.00 uur: start van duo’s recreanten in 2 

reeksen van 13 koppels voor 20 km; 13.18 uur: 

einde laatste duo 

 13.30 uur: podium recreanten  

 13.45 uur: start testtijdritten met 20 dames 

nieuwelingen, 20 dames junioren en 50 

heren nieuwelingen voor 10 km 

 15.50 uur: podium dames nieuwelingen, 

dames junioren en heren nieuwelingen 

 16.10 uur: start 30 heren junioren voor 20 

km en 20 heren beloften voor 20 of 30 km; 

19.02 uur: einde laatste renner testtijdrit 

 19.15 uur: podium juniores en beloften 

 

Parcours:  

Biestplein, Mottestraat, Industrielaan, Mannebeekstraat, Brabantstraat, 

Plasstraat, Ingooigemstraat, Razenheedstraat (Anzegem), Diepgrondstraat, 

Schaagstraat, Vijverdamstraat, Industrielaan, Kleithoekstraat. 

 

Intussen heeft Raoul Decraene zich goed aangepast aan het niveau van de 

juniores. Hij zag zijn aanvallende manier van koersen beloond met mooie 

uitslagen. (zie volgende bladzijde). 
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Provinciaal Kampioenschap wielrennen voor aspiranten  
tekst: Koen Christiaens -  foto: Evelyne De Smet 

 

Op zondag 5 juni strijden de West-Vlaamse aspiranten voor de provinciale titel 

in Waregem. De inrichter van deze organisatie is Johan Beirlaen, wiens zoon 

Jakov aan de start komt bij de 13-jarigen.  Start en aankomst zijn in de Holstraat 

aan café Vifana. Om 15 uur gaan de 12-jarigen de weg op voor 21 km, om 16 uur 

de 13-jarigen voor 25,2 km en om 17 uur de 14-jarigen voor 35,7 km. Het 

parcours ziet er als volgt uit: start in de Holstraat, aan de rotonde van ’t Leeuwke 

rechts naar de F. Rooseveltlaan, ter hoogte van de Vredestraat links naar de 

Brouwerijstraat en dit tot aan Belle Marie’s kapelle en vervolgens links naar de F. 

Verhaeghestraat. Tijdens de laatste 

ronde gaat het aan de rotonde rechts 

voor de laatste meters en aankomst in 

de Holstraat. Alle aspiranten uit de 

provincie komen in Waregem aan de 

start. Met Thiemen Vandersteene is er 

(bij de 12-jarigen) één Biestenaar van 

de partij.  

Nog dit: om een voorbeeld te geven aan welke snelheid deze jonge mannen 

rondrijden: op 7 mei ging er in de Gentse Heerweg in Waregem al een wedstrijd 

door voor aspiranten. De 13-jarigen haalden toen een gemiddelde van 32 

km/uur. 

 

 

15de Waregemse Gordel  

tekst: Rik Verhaeghe 

 

De Waregemse Gordel, voor velen een vaste traditie op de kalender, gaat 

binnenkort door op zondag 10 juli.  Sportief of niet, iedereen vindt vast zijn 

gading in het rijkelijk aanbod van 4 fietstochten (15 tot 80 km) of 4 

wandeltochten (6 tot 24 km).  Er is tevens heel wat randanimatie voorzien 

(springkasteel, dj op de Markt, tombola, enz).  Deelnemen kost 4 euro in 

voorverkoop en 6 euro bij inschrijving op 10 juli.  Niet onbelangrijk: je steunt 

hiermee de Borstkliniek van het O.-L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis.  Meer info 

op www.waregemsegordel.be.  
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Don Boscoschool feest !  
tekst: Eddy Nuyttens 

 

 Zaterdag 4 juni 2016 is er schoolfeest op de Biest 

 Het zal geen gewoon schoolfeest zijn, …we gaan feesten op Biest-O-Dream 

 Het wordt een totaalspektakel dat het festivalgevoel naar boven moet 

brengen 

 Het is een schoolfeest en bijgevolg richten we ons dus vooral op de kinderen, 

maar ook voor ouders, vrienden en mensen die onze school zijn genegen 

wordt het superleuk 

 Op de kleuterspeelplaats en de speelplaats van het lager worden podia 

opgesteld 

 Tal van superbekende Waregemse Dj’s zullen het feest opfleuren: Fré, 

Hightower Waregem, Djotty, Billy en we eindigen van 20.45 tot 22.00 uur 

met Michiel Cnudde 

 Tussendoor is er heel veel randanimatie voor de kids (schminkstand, 

professionele goochelaar, kapsalon, 

bloemenslingers maken, tattoos, ballonnen 

vormen, springkasteel, dans 

workshopoptreden van Blitz (mét Meet & 

Greet), bezoek van één of meerdere 

bekende Waregemnaren, Radio Biest-O-

Dream, Mini disco, talentenshow én 

verrassingsact… Kortom het wordt een niet te missen feest 

 Op de speelplaats komen heel wat feesttentjes met hapjes en drankjes 

 We kregen heel wat sponsoring binnen zodat we uit onze grootste kosten 

komen en er nog iets zullen aan over houden 

 Het feest start om 14.00 uur en de muziek stopt om 22.00 uur… 

 Ingang : 5 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen… iedereen 

ontvangt een echt festivalbandje bij het binnenkomen én ontvangt ook 

oordopjes (gesponsord door onze stad), zoals het bij een festival past 

 De ingang is langs de kleuterspeelplaats (Smedenstraat) die voor die 

gelegenheid verkeersvrij is gemaakt 

 Dit schoolfeest is het resultaat van een goeie samenwerking tussen de 

school en de ouderraad Biest-Jager vzw 

 We danken stad Waregem voor de vlotte medewerking aan deze organisatie 



20 ’t Biesteneirke 

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 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 kaarting op maandag 13 juni (SOB De Roose) en dinsdag 28 juni (OC 

Nieuwenhove) 

 zomerfeest op dinsdag 7 juni (SOB De Roose) – halve dagreis op 

dinsdag 14 juni 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaarting op woensdagen 8 en 22 juni (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 

 zaterdag 11 juni: mannen op stap met de fiets 

 vanaf 1 juni: 2de Foto speurneuze wandeltocht (zie blz. 3) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten digitaal vakantienummer binnen vóór 14 juli 

 

Het volgende Biesteneirke is enkel digitaal te verkrijgen (rond 20 juli).  

Het septembernummer wordt verdeeld op donderdag 25 augustus.  

Prettige vakantie ! 
 

 

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 


