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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

Waregem Koerse is voorbij.  Redacteur Marianne ging bij Jean op de koffie.  

Samen met tientallen vrijwilligers zorgde hij voor ambiance in de tent aan de 

kunstacademie tijdens de feesten. Je leest erover vanaf blz. 6. 

Waregem Koerse staat voor velen ook synoniem voor het einde van de vakantie 

en het begin van het schooljaar.  Misschien ook wel het begin van de herfst, 

alhoewel de zomer dit jaar – na een wel heel teleurstellende start – tot lang in 

september van geen wijken wilde weten. 

Wie ook van geen wijken wil weten, is SVZW.  Essevee staat nog steeds stevig op 

het hoogste schavotje in de Jupiler Pro League.  Redacteur Koen loopt dan ook op 

wolkjes, zelfs een grapje van KV Kortrijk kan er vanaf (blz. 10). 

Maar Koen houdt ook van de koers.  Hij had een gesprek met Carlo Bomans, 

bondscoach van de juniores.  Zijn wedervaren lees je vanaf blz. 12. 

Maar er is gelukkig meer dan wielrennen en voetbal.  Dit Biesteneirke staat terug 

bol van interessante artikels: de Don Boscoschool bruist terug van de activiteiten 

(blz. 4).  Ook de ouderraad laat van zich horen en organiseert een Halloween 

wandeltocht eind oktober (blz. 3).  De Waregemse Gordel bracht terug heel wat 

geld in het laatje voor het goede doel (blz. 11).  En wees op je hoede als je op 

vakantie gaat (blz. 15). 

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 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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Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de ouderraad Biest-Jager een leuke 

activiteit om geld in te zamelen voor de school. Na de kerstmarkt en 

paasbreughel staat er op zaterdag 29 oktober een Halloween wandeltocht op het 

programma. 

Jong en oud, groot en klein kunnen (graag verkleed) tussen 17.30 en 19.30 uur 

starten aan het SOB voor een leuke tocht door de wijk Biest. Nadien is er de 

mogelijkheid om nog een drankje te nuttigen in het SOB. 

Vooraf inschrijven is mogelijk via ouderraad.biestjager@ko-dewegwijzer.be tot 4 

oktober aan 5 euro voor een volwassene en 3 euro voor een kind.  Hierna of aan 

de deur de dag zelf kost dit 7 euro voor een volwassene en 5 euro voor een kind. 

Kinderen jonger dan 2,5 jaar mogen gratis aan de wandeltocht deelnemen. 

Hiervoor krijgt u aan de 5 griezelige standjes een lekkernij of een drankje 

aangeboden. 
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Het nieuwe schooljaar is gestart in de Don Boscoschool 
tekst en foto’s: Eddy Nuyttens 

 

Het schooljaar is voor de kinderen, de leerkrachten, het dienstpersoneel en de 

directeur opnieuw opgestart. 

Met 82 kleuters en 160 leerlingen in het lager gaan we opnieuw aan de slag in 

de Don Boscoschool op de Biest. We zijn blij en dankbaar dat opnieuw heel wat 

ouders gekozen hebben voor onze school. We hebben dan ook een heel 

belangrijke taak te vervullen, nl. de kinderen goed te begeleiden om later met 

een goedgevulde rugzak van 

kennis, inzichten, vaardigheden 

en attitudes de stap naar het 

secundair onderwijs te helpen 

zetten.  Mijn leerkrachtenteam 

staat vol enthousiasme, met een 

hart voor elk kind en de nodige 

professionaliteit klaar om alle 

kinderen te geven waar ze recht 

op hebben, nl. goed kwalitatief 

onderwijs, gestoeld op 

dynamiek, wijsheid en respect. 

Verder blijven we een open school waar kinderen en ouders zich goed kunnen 

voelen en welkom zijn. 

 

Er zijn een paar nieuwe mensen bijgekomen.  Joke Van Bossuyt is onze 

teamteacher in de onderbouw (1-2-3), Stefanie Vandenheede neemt een aantal 

lestijden over in het 4de ljr, Marie Christine Chanterie neemt een aantal lestijden 

over in het 2de ljr B en Marie Vandendriessche neemt het 6de ljr volledig voor haar 

rekening. Meester Peter heeft een nieuwe uitdaging gevonden.  Hij werkt halftijds 

voor Klascement in Brussel (ICT) en werkt halftijds in de vrije basisschool 

Keukeldam waar hij de ICT-lestijden en beleidsondersteunend werk opneemt.  

We wensen Peter dan ook heel veel succes toe met deze verandering.  De nieuwe 

mensen nemen we dan ook hartelijk op in ons team en hopen dat ze zich vlug 

thuis zullen voelen. 
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Momenteel zijn we bezig met het hertekenen en verfijnen van onze schoolvisie, 

ons pedagogisch project.  M.a.w. wat willen we ?  Welke doelen stellen we 

voorop ?  Welke school willen we zijn voor de kinderen, de ouders,… ? 

Eens dat klaar is, zullen we dit communiceren naar onze ouders.  Nu reeds zijn 

we ervan overtuigd dat we fier zullen zijn op onze visie en dat het er één zal zijn 

waar we ons kunnen in terugvinden.   

Vervolgens zullen we dit schooljaar ook sterk inzetten op een nog efficiëntere 

informatiedoorstroom naar ouders.  Schoolware voor ouders komt eraan (later 

meer) en ook zullen heel wat brieven en schoolrekeningen niet meer met de 

boekentas meegaan, maar via e-mail worden doorgestuurd. 

Als jaarthema zullen we werken 

aan sociale vaardigheden en in 

het bijzonder zullen waarden 

aan bod komen waarvan wij 

vinden dat ze heel belangrijk 

zijn voor de kinderen.  Het 

thema krijgt de naam : Leef 

Beleefd.  Een werkgroep van 

leerkrachten zal dit uitwerken 

waarbij  maandelijks een bepaalde waarde in de focus wordt geplaatst.  We gaan 

voor een  waardengestructureerde werking omdat we ervan overtuigd zijn dat 

waarden superbelangrijk zijn en  dat dat meer zal blijven hangen bij de kinderen. 

Je ziet,… het wordt weeral een rijkgevuld schooljaar ! 

Het team is blij dat het opnieuw mag werken met het mooiste dat er is… en dat 

zijn jullie kinderen. 

Bedankt dat jullie ons opnieuw het vertrouwen hebben gegeven… we gaan 

ervoor ! 

Bezoek ons regelmatig op onze schoolwebsite: www.biestjager.com 

 

 

http://www.biestjager.com/
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 Jean zorgt voor ambiance tijdens de Waregem Koerse 

Feesten  
tekst: Marianne Verstaen – foto’s: Die Original Spitzbuam en Marianne Verstaen 

 

Op zaterdag 27 augustus ging een Tirolerabend door op het plein van de 

Academie.  

Organisator Jean Vander Rasieren, uit de Paardenwijk, vertelt hier meer over: 

“Eerst wil ik zeggen dat deze avond doorgaat in samenwerking met het 

Waregems Harmonie Orkest. In mijn jeugdjaren verzorgde ik daar het slagwerk 

en nu speelt mijn dochter Yana er hobo. 

Ik vond het jammer dat hun feesttent, die 4 dagen opgesteld is met Waregem  

Koerse, slechts 2 dagen gebruikt wordt. Een harmonie kost geld, instrumenten 

zijn duur, en zo dacht ik dat we die tent ook op zaterdag zouden kunnen 

benutten. 

Ook spraken verschillende mensen me aan dat er niets te doen was voor de  

ouderen op de zaterdag van Waregem Koerse.  Daarom heb ik vorig jaar aan het 

bestuur van het harmonieorkest voorgesteld om op zaterdag iets te organiseren. 

Ik kreeg hun fiat en zo ben ik op zoek gegaan naar een muziekensemble. Vorig 

jaar heb ik het bekende gezelschap Tiroler Swung uit Zwevegem uitgenodigd. 

Deze brachten schlagers, Tiroler- en dansmuziek. Er was heel veel ambiance. We 

hebben zo’n 400 à 450 

mensen mogen 

verwelkomen. Een groot 

succes dus ! 

Daarom mocht ik het dit jaar 

opnieuw doen. Deze keer 

koos ik een ander gezelschap: 

Die Original Spitzbuam dat 

bestaat uit vier muzikanten 

uit het Kortrijkse.  Ook dit 

werd een succes, met een 

350-tal aanwezigen, iets 

minder dan vorig jaar maar misschien zat het te warme weer er voor iets tussen. 

Ook deze avond heeft de kas goed gespijsd.  

Wat mag je van zo’n avond verwachten? Er wordt opgetreden van 20 uur tot 24 

uur, muziek, dans, gezelligheid,… Daarbij hoort een drankje, het  Duitse Erdinger 
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Bier valt  zeker in de smaak. Dit bier wordt geschonken in speciale halve liter 

glazen die we mogen gebruiken van de Erdinger Fan Club, waarvoor dank !  Vorig 

jaar waren hun leden talrijk aanwezig, dit jaar hadden ze andere verplichtingen 

en trokken ze naar de Duitse bierfeesten. Deze club zal op de Waregemse 

braderie iets organiseren waarvan de opbrengst naar Somival gaat. 

Ook wil ik meegeven dat het optreden gratis is en dat we onze prijzen 

democratisch houden.  

De zaterdagnamiddag is er koffietafel met gebak: 2,50 euro voor koffie met een 

lekker stukje zelfgebakken taart. 

De zondag is er eerst het Waregem Koerse Concert met aansluitend een lekkere 

barbecue.  

En de maandagnamiddag, tijdens de jaarmarkt, sluiten we af met een 

pannenkoekenfestijn: slechts 3,60 euro 

voor 2 zelfgebakken pannenkoeken met 

koffie.  

Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat 

vrijwilligers om dit alles te verwezenlijken.  

Alleen al op zaterdagavond hebben we 25 

medewerkers nodig voor het klaarzetten 

van de tafels en stoelen, het opvullen van 

frigo’s, de bediening, de afwas,… Zelf vul 

ik de frigo’s aan en zie er op toe dat alles 

vlot verloopt.  Ook mijn vrouw en dochter 

helpen mee.  Na het optreden moet in de 

tent alles herschikt worden voor de 

barbecue op zondag. Dus een grote merci 

aan al onze vrijwilligers ! 

Deze keer hadden we ook een 

nachtwaker ingehuurd omdat we vorig 

jaar te maken hadden met vandalisme,  er waren tentzeilen kapot gescheurd, 

stoelen en tafels omver geworpen… Dit jaar konden we drank en glazen in de 

tent laten staan wat heel wat tijd en werk bespaarde.  

Nu ben ik al  bezig met contacten te leggen voor volgend jaar. Zorgen voor 

sponsoring en affiches is ook mijn taak. 

Aan alle Biestenaars, graag tot volgend jaar in onze feesttent !” 
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Oorsprong en betekenis van de Bieststraat 
bron: www.gavergids.be 

 

Af en toe zullen we in ’t Biesteneirke stilstaan bij de oorsprong en betekenis van 

een straat op de wijk.  Hoe kunnen we deze reeks beter starten dan een blik te 

werpen op de straat in het hart van de wijk: de Bieststraat. 

De Bieststraat is gelegen tussen de Henri Lebbestraat en Rijksweg N382. Vroeger 

liep de Bieststraat verder tot aan de Franklin Rooseveltlaan, maar het gedeelte 

ten oosten van de rijksweg kreeg in 1990 de naam Vredestraat. 

 

Het toponiem de Biest komt al voor in 1738 (cf. Deflou).  In 1758 was het nog de 

naam van een heerlijkheid.  De oorspronkelijke betekenis van biest is plaats waar 

(veel) biezen groeien.  Nvdr: een bies is een dun tot drie meter hoog opgroeiend 

gewas dat zich in het bijzonder leent voor allerlei soorten vlechtwerk.  Het 

achtervoegsel '-t' is een oud collectiverend en localiserend suffix, dat werd 

toegevoegd aan plantnamen.  Analoge toponiemen zijn bijvoorbeeld 

Heist (plaats waar veel heesters groeien) en Aalst (plaats waar veel elzen groeien). 

Aangezien een biest vaak de kern vormde van een nederzetting of gehucht, werd 

de betekenis van biest geleidelijk veralgemeend van dorpsplein rondom de 

gemeenschappelijke drinkwaterput voor de dieren, waarin biezen groeiden tot 

plein in het centrum van een dorp of gehucht. 

In het ancien regime loopt de straat deels over het grondgebied van de kasselrij 

Kortrijk en de kasselrij Oudenaarde. De Gaverbeek vormde de grens tussen beide 

kasselrijen. Op de De Ferraris-kaart van 1770-1778 is te zien dat de straat met 

bomen omzoomd was en dat de bebouwing zich voornamelijk concentreerde 

rond het kruispunt met de Mottestraat en Kleithoekstraat. Van op het kruispunt 

vertrok een wegje naar een noordelijk gelegen omwalde hoeve. In de Atlas der 

Buurtwegen (1844) heet de straat de Biestklythoekstraete en wordt ze 

omschreven als Chemin de Waereghem à Ingoyghem par le hameau de Biest (weg 

van Waregem naar Ingooigem via het gehucht de Biest). Vanaf de jaren 1920-

1930 wordt de straat geleidelijk aan bebouwd met voornamelijk kleine 

werkmanshuizen.  In 1955-1957 laten de zusters van het Geloof van Tielt (die 

toen ook woonden in het latere Hemelvaartinstituut aan de Keukeldam in het 

centrum van Waregem) de Don Boscoschool (nr. 75) bouwen. In 1959 moet er al 

een verdieping worden bijgebouwd en wordt de school zelfstandig. In 1966-1967 

wordt de opvallende modernistische Sint-Jozefskerk gebouwd, ontworpen door 

ingenieur-architect Felix, na de sloop van de hierboven vermelde hoeve. 
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Meer info op de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed > 

Bouwkundig Erfgoed > West-Vlaanderen > Waregem > Bieststraat 

 

 
de Bieststraat in de 18de eeuw, met bovenaan de verdwenen hoeve en onderaan rechts de Blauwpoorthoeve. De 

streepjeslijn is de grens tussen de kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde, hier gevormd door de Gaverbeek. 

(fragment uit de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, J. De Ferraris, 1777, www.ngi.be) 

 

Biestenaars op Vichte Koerse 
foto: Joseph Himpe 

 

 

3 Biestenaars op rij 

op de Textielprijs in 

Vichte: Abram 

Stockman (61ste) , 

Joseph Sef Himpe 

en Michiel 

Stockman (72ste)  
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Boeregem, de fiere leider in eerste klasse ! 
tekst : Koen Christiaens 

 

Na Bevergem is er met Boeregem een nieuwe hype ontstaan in Zuid-West-

Vlaanderen. Toen de spelers van Essevee na de winst in de derby tegen KV 

Kortrijk (2-1) klaar stonden voor de sfeertribune voor de gebruikelijke Forza SV ! 

na een zege weerklonk er eerst een luide Boeregem, Boeregem olé olé… 

 

Het waren (wellicht) supporters van 

Kortrijk die in de aanloop naar de 

match aan beide afritten 

Waregem met graffiti omtoverden 

tot Boeregem. Mocht(en) de 

dader(s) hiervan gevonden 

worden – deze kans is overigens 

zeer klein – dan wacht hem alvast 

een gepeperde rekening.  De 

graffiti werd nog dezelfde dag verwijderd maar de Esseveefans konden de 

ludieke actie wel smaken al kwamen zij op de wedstrijddag zelf in de spionkop 

ook origineel voor de dag: vóór de match, bij het betreden van de gladiatoren 

werd een tifo onthuld met daarop You just woke up in hell.  Tijdens de match 

kwamen vijf spandoeken tevoorschijn met daarop Gouden Schoen, Vicekampioen, 

Nieuwe tribune, Bekerwinnaar en Europees overwinterd, telkens met een groen 

vinkje aangestreept. De zesde spandoek was een verwijzing naar KVK En jullie ?. 

Ook het slotwoord was voor Zulte Waregem want een halfuur na de match 

verscheen het volgende op het internet… 

 

 

 
 

 

 

 

.   

 

  

Wist je dat… de wijk Boeregem wel 

degelijk bestaat ?  De wijk is gelegen 

op de grens van de gemeenten 

Zingem, Kruishoutem en Nazareth 

met driemaal dezelfde straatnaam: 

Boeregemstraat. 
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vzw Waregemse Gordel schenkt 5000 euro aan borstkliniek 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Op vrijdag 9 september vond het jaarlijkse bedankingsetentje voor de 

vrijwilligers aan de 15de Waregemse Gordel plaats.  Voor de meer dan 70 

aanwezigen was het een blij weerzien en werden nog wat herinneringen 

opgehaald aan de sportieve hoogdag op zondag 10 juli die 2 200 sportievelingen 

telde.   

 

Tevens werd dezelfde avond de cheque aan het goede doel 

overhandigd.  Psychologe Liesbeth Braem, Mieke Himpens van de sociale dienst 

en dr. Hilde Van Riet van de borstkliniek van het O.-L.-Vrouw van 

Lourdesziekenhuis in Waregem mochten een bedrag van 5 000 euro in ontvangst 

nemen.  De centen gaan in het fonds van de borstkliniek en worden ingezet voor 

patiëntgerichte initiatieven: jaarlijks een terugkeermoment (wandeling), 

praatnamiddag over borstreconstructie waar patiënten die komen getuigen in 

de bloemetjes gezet worden, het nieuw project Fit en Fun: plezant bewegen na 

borstkanker, dit is een danscursus waar patiënten na hun behandeling gratis 

kunnen voor inschrijven, enz. 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlnr: Renate Baele (WG), Paul Van Assche (WG), Eddy Van Heuverswijn (WG), Rik Verhaeghe (WG), Luc Delodder 

(WG), Mieke Himpens (BK), Joan Van Weehaeghe (WG), Liesbeth Braem (BK), Noël Baele (WG), dr. Hilde Van Riet 

(BK), Willy De Bouvrie (WG)  
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Gesprek met de bondscoach van de juniores Carlo Bomans  
tekst: Koen Christiaens – foto:: Willy Godefroid 

 

Tijdens de 2e Memorial Igor Decraene op zondag 17 juli sprak ik met Carlo 

Bomans, bondscoach van de juniores. In onderstaand interview heeft de 

Limburger uit Opglabbeek het over zijn speciale band met Waregem en zijn 

functie als wielercoach. 

 

Carlo, naar Waregem komen roept voor jou speciale herinneringen op. Je 

werd hier onder meer Belgisch kampioen ? 

Voor mij is Waregem speciaal op 2 manieren: enerzijds werd ik in 1989 in 

Waregem 

inderdaad 

kampioen van 

België. Anderzijds 

de laatste jaren 

door het contact 

met Stefaan en 

Caroline en als ik 

in de buurt ben ga 

ik ook eens naar 

de begraafplaats 

bij Igor. 

 

Wat weet je nog over die nationale titelstrijd ? 

Eddy Planckaert was torenhoog favoriet. Ik was ook tevreden met de 2de plaats 

maar had ook een eindspurt in de benen, zeker na een moeilijke wedstrijd.  Ik 

had de Ronde van Spanje gereden, dat was een voordeel. Eddy en ik begonnen 

met ons twee aan de laatste rechte lijn. Hij was zegezeker en maakte de fout van 

tè vroeg de kop aan te gaan. 

 

nvdr: intussen raakte bekend dat Waregem Vooruit - organisator van Dwars door 

Vlaanderen – zich samen met stad Waregem kandidaat stelt voor het BK 

Wielrennen in 2021. Het jaar ervoor gaat de nationale titelstrijd ook door in deze 

regio, in Ingooigem. 
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Ook in 1994 won je in Waregem, in de eendagswedstrijd die toen nog Dwars 

door België heette ? 

We zijn lang voorop geweest: Ludwig Willems en ikzelf reden toen bij GB MG, 

Marc Sergeant bij Panasonic. We waren de enige overgeblevenen van een lange 

vlucht. Op het einde ben ik alleen aangegaan nadat Ludwig eerst al was 

weggesprongen. 

 

In 2005 werd je bondscoach van de profs tot Kevin De Weert dit jaar die 

taak overnam. Hoe kijk je terug op die periode ? 

Dat was een heel grote ervaring. Ik heb José De Cauwer opgevolgd die 

ploegleider werd. Het was José die mij dit opdrong. Vervolgens ging ik bij 

toenmalig bondsvoorzitter Laurent De Backer die zei ”ge moet dat doen”. Het 

was niet altijd even makkelijk : ik had veel verantwoordelijkheid, de media die 

daarop zit… 10 jaar is niet niks. Ik deed ook al de juniores (al 17 jaar) en de 

combinatie van de twee was niet te onderschatten.  Naast het WK voor de profs 

kwamen daar de laatste jaren de EK’s en de Olympische Spelen bij.  Het was een 

beetje te veel van het goede. Ik wil met de juniores bezig blijven want die 

categorie ligt me het nauwst aan het hart. 

 

Met Philippe Gilbert werd je bij de profs in Valkenburg 1x wereldkampioen. 

Heb je nog contact met bepaalde van die renners ? 

Die mannen zijn met hun zaak bezig. We kwamen elkaar vroeger vaak tegen, nu 

sms’en we nog een keer, dat is de normale gang van zaken. 

 

Hoe moeilijk was het om telkens die selectie te maken en bepaalde renners 

te moeten ontgoochelen ? 

Die 9 renners, vroeger 12, waren nooit een probleem. Maar die 10de, 11de en 12de 

waren niet content. Iemand die de Omloop het Nieuwsblad wint is, niet 

automatisch geselecteerd voor een WK.  Alles hangt af van de vorm, het parcours; 

dat speelde allemaal een rol. Het kwam erop neer om de besten van dat ogenblik 

mee te nemen én of die beschikbaar waren. Dat hoorde bij de job. 

 

Welke is jouw huidige taak als bondscoach bij de juniores ? 

Vooral wedstrijden gaan bekijken. Ook in het buitenland, een 10 tot 12 

wedstrijden. Ook scouting en stages. Ik kom net van de Tour du Valromey 

(Frankrijk) om de klimmers aan het werk te zien.  Je moet aanwezig zijn, van horen 

zeggen is te weinig. 
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Het WK gaat dit jaar door op een biljartvlakke omloop in Qatar. Hebben we 

op vrijdag 14 oktober bij de juniores een kanshebber ? 

Ik heb al een voorselectie in gedachten voor het EK in Plumelec en het WK in 

Qatar. Voor Qatar moest ik al vroeg een selectie doorgeven. Met 35 graden zal 

het weer in Qatar een belangrijk rol spelen. Je moet er als renner tegen bestand 

zijn en ik moet daar rekening mee houden. Tiesj Benoot was bij de profs 

bijvoorbeeld ontgoocheld dat hij niet mee mocht naar Rio. Qua kanshebbers 

denk ik aan Gerben Thyssen die ook op de piste rijdt. Gerben is een tweedejaars 

en heeft weinig op de weg gereden. Hij heeft dit seizoen 2 ritten gewonnen in 

de Trofeo Karlsberg . Ik denk ook aan Sasha Weemaes en Jasper Philipsen; dat 

zijn allemaal spurters 

Philipsen werd op 16 september 11de en beste Belg op het EK voor juniores in 

Plumelec. 

 

Welke zijn de kanshebbers voor de 2de Memorial Igor Decraene ? 

Torsten Demeyere en Tom Douhard zijn vandaag wellicht de betere tijdrijders bij 

de juniores. En Raoul Decraene heb ik bezig gezien tijdens de ploegentijdrit in 

Borlo. Hij liet daar een goede indruk. 

Uiteindelijk ging Ruben Apers met de bloemen aan de haal, Demeyere (uit Kaster) 

werd 2de, Douhard 3de. Raoul Decraene eindigde op de 10de plaats. Ruben Apers 

nam op 14 september ook deel aan het EK tijdrijden voor juniores en finishte 16de. 

 

 

Lidy’s tip: cupcakes met frambozen 
 

Benodigdheden: 140 gr. frambozen (diepvries of vers), 140 

gr. boter, 2 eieren, 4 lepels melk, 50 gr. kokospoeder, 175 gr. 

zelfrijzende bloem, 140 gr. rietsuiker, 1 zakje vanillesuiker 

Bereiding: meng de bloem met de rietsuiker, het kokospoeder, 140 gr. boter in 

blokjes, de eieren en de melk.  Mix het deeg ongeveer 2 minuten, meng er 

voorzichtig de (diepgevroren) frambozen onder.  Verdeel het deeg over 12 

papieren vormpjes.  Bak 20 minuten op 170 graden.  Voor versiering: meng 80 

gr. boter met 200 gr. bloemsuiker en 6 lepels frambozencoulis (diepvries of 

zelfgemaakt).  Bestrijk de afgekoelde cupcakejes hiermee in en bestrooi met een 

beetje kokospoeder. 
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Wist je dat… 
 

… topchef David Seelen, die momenteel een klasserestaurant in 

Bissegem uitbaat, volgend jaar een bistro opent in Waregem ? 

… Michiel Stockman op 4 september mocht deelnemen aan het wielercriterium 

te Bavikhove en dit in mooi gezelschap van onder meer John Degenkolb, Sep 

Vanmarcke en de afscheidnemende Fabian Cancellara ? 

… Patrick Decuyper – de sterke man achter voetbalclub Antwerp – al verschillende 

keren werd gespot op de Biest ? 

 

Op vakantie naar Madeira, euh Tenerife… of Zaventem ? 
tekst: een reisverslaggever 

 

Na een jaar van noest werken besloten Tony en vriend Luc om met hun 

echtgenotes samen een droomreis naar Madeira te maken. 

Op een mooie vakantiedag begon de reis vanuit de Zavelberg en werd via 

Zaventem naar het Portugese droomeiland gevlogen. Eens de landingsplaats 

Funchal bereikt bleef het vliegtuig enkele keren boven de hoofdstad 

ronddraaien, er was te veel wind om veilig te landen op de 

zeer korte landingsbaan waardoor de piloot wijselijk besliste 

om door te vliegen naar Tenerife. 

Daar aangekomen werd er 5 uur gepauzeerd om tot het besluit te komen dat het 

vliegtuig weer naar Zaventem koers zou zetten. Op de luchthaven werd een 

kamer en een stevige maaltijd voorzien en moest er weer onderhandeld worden. 

De twee opties die de reisleiding voorstelde was ofwel 's anderendaags terug 

vliegen naar Madeira zonder de garantie om veilig te kunnen landen ofwel de 

reis omboeken naar een andere bestemming. 

Deze opties waren voor de boezemvrienden niet voldoende en ze eisten hun 

volledig reisbedrag terug. Na veel palaveren en dreiging om naar de pers toe te 

stappen heeft het reisbureau toegestemd om hun geld terug te storten en een 

schadevergoeding van 250 euro voor de overlast te betalen. 

Na twee dagen en 14 gratis vlieguren werd de droomreis naar 

Madeira  uiteindelijk nog een driedaagse citytrip naar de Amsterdamse grachten. 

Eén positieve noot aan heel dit verhaal is dat de heren graag eens naar Thailand 

zouden willen reizen maar hun dames zagen de lange vliegtuigreis niet zitten, bij 

deze hebben ze bewezen dat 14 vlieguren een fluitje van een cent is. 



16 ’t Biesteneirke 

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 

 dinsdag 4 oktober: hobby (SOB De Roose) 

 zaterdag 8 oktober: dag chronisch zieke mensen (SOB De Roose) 

 maandag 10 oktober: kaarting (SOB De Roose) 

 dinsdag 25 oktober: kaarting (OC Nieuwenhove)  

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdagen 12 en 26 oktober: kaarting (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 

 woensdag 19 oktober: koken voor mannen 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten novembernummer binnen vóór 20 oktober, bij voorkeur via e-mail 
 

  Volgende keer in ’t Biesteneirke:  
 

 de sint komt naar het sob De Roose 

 binnenkort gaat de Kerstloop terug door 

 en nog veel meer… eind oktober in uw brievenbus 

 

 

 


