
5 

 

 

 

 

 

december 2016 www.biesteneirke.be nummer 220 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 



2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

Over een maand is het zover: dan zitten we volop in de sfeervolle kerstperiode.  

Maar vooraleer we de Faux Gras en de kalkoen aansnijden, smullen we van 

speculoos, marsepein, nic-nacs en chocolade.  De Sint is in het land.  Hoewel die 

man enigszins ietwat op de achtergrond is geraakt.  Nota bene zijn eigen 

knechten eisen nu alle aandacht op.  Gezien onze financiële toestand 

ontoereikend is indien het Minderhedenforum klacht zou indienen tegen ’t 

Biesteneirke, beperk ik bij deze mijn commentaren.  Enkele Biestenaars geven wel 

ongezouten hun mening over het omstreden Pietenpact op blz. 8. 

 

Sv Zulte Waregem blijft scoren in de Jupiler Pro League.  Zelfs Anderlecht moest 

op zondag jl. voor de bijl.  In een spannende match ging Essevee met 3 goals én 

3 punten lopen.  Tijd dus voor een gesprek met Esseveevoorzitter Carl Ballière. 

 

Dat de Biest leeft, kan je in ieder geval opmaken uit de agenda op de achterzijde.  

Bijna dagelijks valt er iets te beleven.  Het eerste weekend van december is het al 

een drukke bedoening met op zaterdag het bezoek van de Sint (en zijn Pieten 

uiteraard) in het sob.  Het ontmoetingscentrum wordt op zondag geruild voor de 

joggers die deelnemen aan de Kerstloop.  Beide evenementen komen uitgebreid 

aan bod in het volgend nummer, in de sfeervolle kerstperiode dus. 

 

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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Wist je dat… 
 

… de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van stad Waregem plaatsvindt op 

zondag 8 januari van 11 tot 13.30 uur in het SOB De Roose ? 

 

 

Molenpark kerstfeest 
tekst: bestuur Molenpark 

 

Ondanks het feit dat erevoorzitter Ferdy wegens gezondheidsredenen te kennen 

gaf om, na 30 jaar, niet meer mee te werken aan de Molenparkactiviteiten weten 

zijn enige overgebleven medewerkers van het 1ste uur Joseph en Johan nog niet 

van ophouden.  Samen met hun al jaren trouwe medewerkers Nico, Kurt en Rik 

nodigen ze alle Molenparkers en hun familieleden uit voor zowat de 30ste keer 

om met ons het weekend voor kerstmis in het ontmoetingscentrum ' de roose' 

te vieren. 

Op zaterdag 17 december worden vanaf 19 uur de eerste gasten verwacht door 

onze echtgenotes Rina, Gina, Conny, Linda en Marleen voor een gratis aperitief.  

Daarna wordt er aangeschoven aan het buffet, verzorgd door traiteur Luc en 

Isabel. Dit jaar staat een Ardeens gebraad in mosterdroomsaus met een waaier 

van groentjes en kroketten op het menu, kinderen minder dan 12 jaar mogen 

gratis eten.  Mede dankzij nog wat kasreserve en de steun van de stad Waregem 

kunnen wij de prijs nog altijd op een democratische 15 euro houden. 

Na de maaltijd zorgen Kurt en Sef nog voor een streepje muziek om het teveel 

aan calorieën af te dansen, voor de kleinsten is er nog een verrassing voorzien. 

Nadat enkele jaren geleden Xavier, na 10 jaar, de zomerfeesten voor bekeken 

hield is deze samenkomst een unieke gelegenheid om nog eens samen met jullie 

buren voor de feestdagen een gezellige babbel te doen. 

In de eerste week van december zullen de bestuursleden bij alle wijkbewoners 

langskomen met kaarten.  Bij afwezigheid kunnen nog altijd kaarten verkregen 

worden bij Joseph of Johan in de Vlasbloemstraat 1 en 3. 

Prettige feestdagen en tot zaterdag 17 december in het SOB De Roose. 
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Carl Ballière: “Zullen top moeten zijn om top drie te halen” 
tekst en foto: Koen Christiaens – foto Regenboogstadion: www.belstadions.net  

 

Wat hebben Juventus, Real Madrid, Leipzig, Nice, Chelsea, Feyenoord, Benfica en 

Zulte Waregem met mekaar gemeen ?  Dat ze op dit ogenblik in Europa top of 

the league zijn.  Essevee, dat reeds na 14 speeldagen met de herfsttitel ging 

lopen, wie had zoiets durven dromen ?  Bij de start van de terugronde en de 

eerste match van zondag op Sclessin tegen Standard hèt ogenblik om het met 

voorzitter Carl Ballière te hebben over de verdere ambities dit seizoen, het 

stadiondossier etc… 

 

Carl, toen ik je een vorige keer in dit 

Biesteneirke interviewde in aanloop naar de 

Bekerfinale tegen Lokeren was je nog niet 

lang voorzitter en zei je dat dit maar voor 

even was. We zijn 3 jaar verder en je bent 

nog steeds voorzitter… 

Dat was begonnen als een tijdelijke opdracht 

die definitief is geworden. 

 

Wie zetelt nu in het bestuur van Essevee ? 

Hendrik Deruyck is CEO van de club en Eddy Cordier algemeen manager.  Zij zijn 

het hoofd van de werking.  Ik ben voorzitter van de raad van bestuur en dan heb 

je ook de aandeelhouders.  Tony Beeuwsaert is hoofdaandeelhouder en verder 

zijn er bestuursleden Mieke Declercq, Willy Naessens en Frank De Lange. 

 

Essevee staat eerste, kroonde zich tot herfstkampioen, heeft de beste 

verdediging, bijna de beste aanval, de meeste uitoverwinningen, 

superlatieven genoeg…  De mensen die instaan voor de transfers hebben 

hun huiswerk goed gemaakt. 

Dat we herstkampioen zijn is buiten alle verwachtingen.  Het is een werkpunt 

geweest om rond april de focus te leggen op het herschikken van de verdediging. 

We wisten al met nieuwjaar dat het grootste probleem daar lag, chapeau dat we 

dan toch nog Play off één haalden.  Bij spelers als bijvoorbeeld Diallo had je het 

nadeel dat hij huurling was, waardoor de betrokkenheid met de club niet zo 

groot was. 
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Met Derijck - die een contract tekende voor 3 jaar - werd inderdaad een 

belangrijke, samen met De fauw, leidinggevende pion achterin gehaald 

terwijl voor de duurste transfer Lukas Lerager slechts 400 000 euro werd 

uitgegeven. Creatief te werk gaan met transfers, is dat ook het motto voor 

de eerstkomende jaren ? 

Dat zal inderdaad moeten. We moeten creatief zijn met ploegen als Juventus, 

Monaco en Rijsel. Met die ploegen hebben we een goede band, een prima 

wisselwerking. Noem het een win-winsituatie. Ik neem het voorbeeld van 

Soualiho Meité.  Hij speelde niet bij Rijsel, bij ons wél en met succes waardoor 

zijn waarde opgekrikt wordt; met Lucca Marrone hebben we dat iets minder. 

Minder geslaagd zijn op dat gebied momenteel Vetokele en Oulare.  In de 

toekomst gaan we trouwens ook nog eens op bezoek bij Arsenal. 

 

Meité is een van de spelers die dat tikkeltje extra brengt in het elftal. Er zijn 

fans die vrezen dat hij vertrekt met Nieuwjaar. 

Ze moeten niet vrezen. Wanneer wij de aankoopoptie zullen lichten op Meité 

heeft Rijsel recht op een percentage van de doorverkoop. Het wordt wel 

bijzonder moeilijk om hem nog te houden na dit seizoen. Gemiddeld zitten hier 

iedere thuismatch scouts van 5 tot 6 ploegen uit de Premier League – en dan 

geen kleine ploegen maar van het kaliber Manchester City – en ook Franse clubs 

voor Meité.  Zoals het er nu uitziet zal Zulte Waregem meedoen voor de prijzen 

en zijn we dan ook niet van plan om bepalende spelers te laten vertrekken met 

de winterstop. 

 

Kenners weten dat de huidige spelersgroep gelijkenissen toont met de 

ploeg die 4 jaar terug ei zo na kampioen speelde. Verboom, Bossut, De 

fauw, Naessens en Leye zijn er nu ook bij, Lerager is de nieuwe Delaplace, 

Meité als Malanda etc… maar de missing link is een creatieve middenvelder 

met een beslissende actie.  Komt er zo iemand bij met de winterstop ? 

We zoeken meer een aanvallend iemand voor op de flanken. We missen wat 

snelheid in de spits want Leye zit overal. 

 

Wat is het huidige budget van Essevee en tot hoeveel wordt het 

opgetrokken de komende jaren ? 

Momenteel is dat tussen de 12 à 13 miljoen. Eens het stadion volledig af is, 

bedoeling tegen 2018, zal dat komen te liggen tussen de 17 à 18 miljoen. 
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Het eerste objectief dit seizoen is Play off één. Zulte Waregem zit voor op 

schema. Met 50 punten zit je altijd bij de beste 6 ! 

Ik denk dat we geen 20 punten meer nodig hebben. Ik heb dat eens bekeken aan 

de hand van een schema van de voorbije jaren. Tussen de 45 en 47 punten zal 

voldoende zijn. Zeker omdat er nu 8 à 9 kandidaten zijn. Rekenkundig kan het 

niet anders want die ploegen moeten nog veel tegen elkaar optornen. 

 

Stel dat we Play off één halen zal Essevee – om het met de woorden van 

Francky Dury te zeggen – competitief zijn. 

We zullen enorm top moeten zijn om top 3 te halen. We mogen wel geen zware 

blessures hebben van belangrijke spelers en ook de arbiters kunnen een rol 

spelen. 

 

Veel supporters vragen zich af: tribune 3 kant vijvers, wat zal daar nu mee 

gebeuren ? 

We weten het zelf nog niet. Begin december zal er meer duidelijkheid zijn. Het 

concept is dat de vijverkant een Vip tribune wordt. Let wel, abonnees kunnen 

daar ook nog terecht.  Maar alle vips die nu nog in tribune 1 zitten gehuisvest 

komen naar die Vip tribune. In totaal hebben we 1000 Vips. Er komen in totaal 

15 Skyboxen.  Die komen helemaal 

bovenaan over de ganse breedte van 

de tribune.  We willen ook een 

ronding maken met de andere 

tribunes.  De voorkant van een skybox 

geeft zicht op het terrein, ervoor is er 

een terras met zetels en aan de 

achterkant de vijvers en het Pand.  Dit 

zal heten de Sky- en Officebox.  De 

matchen zijn één, maar het is de 

bedoeling dat bedrijven ook tijdens 

de week over hun skybox kunnen beschikken. Een modern stadion als het onze 

moet optimaal benut worden !  Intussen lopen de onderhandelingen om de 

commerciële ruimtes achterkant tribune 2 en 4 te verkopen of te verhuren, zoals 

met Oxygen al gebeurde.  Daarnaast hebben we ook formules als Ballroom, 

catering en eventing.  Sarah De Zutter, ook een Biestenaar, heeft jaarlijks tegen 

de 300 organisaties. Dat kan gaan over een babyborrel, seminaries, zelfs een 

trouwfeest is niet uitgesloten in de toekomst. 
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Oorsprong en betekenis van de Hoogmolenstraat 
bron: www.gavergids.be 

 

De Hoogmolenstraat is een straat op ten Heede, tussen de Desselgemse- en de 

Deerlijkseweg 

 

De naam herinnert aan de staakmolen die gebouwd was op een heuveltje - 

vandaar hoogmolen - langs de huidige Hoogmolenstraat.  De geschiedenis van 

de molen gaat waarschijnlijk terug tot in de 14de eeuw.  In geschreven bronnen 

wordt hij vermeld vanaf 1555.  Toen sprak men nog van de hooge meulene. In de 

vorige eeuw raakte de molen geleidelijk in verval, en werd tenslotte afgebroken 

in december 1971.  Toch is hij niet echt verdwenen, want in 

augustus 1973 werd hij volledig gerestaureerd terug 

opgebouwd op de Hoge Kouter te Huise, een deelgemeente 

van het Oost-Vlaamse Zingem, waar hij in de weekends 

gebruikt wordt als lesmolen voor amateur-molenaars. 

 

Een interessant detail is dat Waregem en Huise in het 

verleden ook al met mekaar te maken hadden. In de 15de 

eeuw namelijk was een groot deel van Waregem (ongeveer 

een vierde) afhankelijk van de heerlijkheid Oplozer-Huize, een van de 

belangrijkste heerlijkheden in de Kasselrij Oudenaarde, die bestuurd werd vanuit 

Huise. De domeinen in Waregem en Huise hebben bovendien lange tijd een 

feodale (zij het niet geografische) eenheid gevormd. De heren van Huysse 

hadden een schepenbank op de Waregemse markt, bij het begin van de huidige 

Keukeldam, de Vierscaere van Huysse genaamd. 

 
Bronnen: 

E. Debrouwere & M. Ducatteeuw, 'De Waregemse Hoogmolen ... te Huise' (1981) 

Opsommer, R., 'Waregemse territoria onder Oplozer-Huise, 15de eeuw', (1983) 
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Heisa rond pietenpact 
 

Sinterklaas kwam afgelopen dagen aan in ons land, maar de feestelijke intrede 

van de Sint werd overschaduwd door het geruzie over het zogenaamd 

Pietenpact. 

Enkele speelgoedwinkels en verschillende kinderzenders, waaronder Ketnet en 

Studio 100, hebben een verdrag ondertekend waarin ze beloven dat er geen 

Zwarte Pieten meer opgevoerd worden.  Volgens sommige personen zijn Zwarte 

Pieten racistisch en beledigend voor mensen met een zwarte huidskleur.  Ook 

zou hun typische kledij, de pofbroeken, verwijzen naar de slavernij.  De benaming 

Zwarte Piet zou moeten vervangen worden door roetveegpiet of regenboogpiet. 

Andere mensen zeggen dat het gewoon een onschuldige volkstraditie is die 

bewaard moet blijven. 

Blanke kinderen leggen doorgaans geen verband tussen Zwarte Piet en racisme 

maar voor mensen met een andere huidskleur kan dit anders liggen en hiermee 

wil het Pietenpact rekening houden. 

De groepen die het verdrag opgesteld hebben zijn zelf geschrokken door de 

hevige reacties. Daarom hebben ze besloten om het pact even te laten rusten tot 

Sinterklaas weer vertrokken is naar Spanje. 

 

Wij sprokkelden enkele reacties op de Biest: 

 

Thomas, 11 jaar:  

“Hoe zotter de pieten doen, hoe liever wij het hebben en zwart zijn ze alleen van 

door de schoorsteen te kruipen.” 

 

Marijke, 42 jaar: 

“Als kind is het nooit bij mij opgekomen dat Zwarte Piet ook maar iets met racisme 

of slavernij te maken heeft.  Het beeld van de Zwarte Piet die de kinderen in een 

zak stopt of met de roe straft is in de loop de jaren ook helemaal verdwenen.” 

 

Roger, 71jaar: 

“De Zwarte Piet-traditie zet volgens mij niet aan tot racisme en heel wat mensen 

wisten tot voor kort niets over de link met de koloniale slavernij.” 

 

Het sinterklaasfeestje in het sob De Roose vindt plaats op zaterdag 3 december.  
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 bron: www.tomcartoon.be 

 

Wist je dat… 
 

… het burenfeest van de Peirdewijk op 19 november 

een succes was ? 

… de aanwezigen konden genieten van een 

voorgerecht, soepje, orloffgebraad en een 

dessertbuffet ?  

… de schatting van de hesp vervangen werd door 

een schatting van het gewicht van 3 mannelijke bestuursleden (gekleed en na 

het eten !) ?  

… dat het totaal van 270,6 kg het dichtst 

benaderd werd door Bart T’Kindt ? 

… dat er in totaal 24 mooie prijzen verdeeld 

werden onder de deelnemers ? 

… dat volgend jaar 3 vrouwelijke bestuursleden 

gewogen worden ? 
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Halloween op de Biest…………… 
tekst en foto’s: Hilde Baert, secretaris vzw Ouderraad Biest-Jager 

 

Eens lekker griezelen, grillen en rillen, dat konden we op zaterdag 29 oktober 

laatstleden op de Biest. 

De ouderraad van VBS Biest-Jager organiseerde daar hun eerste Halloween-

wandeltocht, die met 528 inschrijvingen een heel groot succes was ! 

  

De tocht werd ingekleed met spookjes. De 

wegwijzers brachten de kinderen en de 

volwassenen op de juiste manier naar de 

verschillende standjes. 

De wandelaars vonden op hun pad 

achtereenvolgens een bloederige fotoshoot, 

vleermuizen met bloedspuiten, heksen met 

duivelse soep en konden zich uitleven bij de 

griezelige spelletjes op de kleuterspeelplaats. 

Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 

Onderweg werden de mensen ook eens aan het 

schrikken gebracht, maar  alles bleef heel 

kindvriendelijk! Leerkrachten in halloween-outfit 

zorgden voor de veiligheid bij het oversteken van gevaarlijke punten. 

Start en einde was in het SOB waar iedereen nog kon nagenieten met een drankje 

en een croque. 

  

Dit initiatief  kwam tot stand dankzij een 

goede samenwerking tussen de leden 

van de ouderraad en de vele hulp van de 

leerkrachten, die ook de avond zelf 

kwamen meehelpen!  Een dikke 

dankjewel aan de werkgroep 

Halloween… voor een eerste keer kan 

dat tellen ! Chapeau ! 

Zoals directeur Eddy het omschreef : 

iedereen heeft  het 

SUPERFORMIWELDIGFANTAKOLOSACHTIG gedaan.  Op naar een volgende… 
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16de Waregemse Gordel op zondag 9 juli 2017  
tekst: Luc Delodder – foto: vzw Waregemse Gordel 

 

Ook in 2017 komt er een Waregemse Gordel: het wandel- en fietsevenement is 

gepland op zondag 9 juli.  De opbrengst van de happening gaat volgend jaar 

naar vzw Ten Anker in Waregem.  

 

Al sinds 1974 begeleidt Ten Anker mensen die sociaal minder sterk staan: Ten 

Anker biedt zowel thuishulp als begeleid wonen. 

Afgelopen zomer koos vzw Waregemse Gordel de borstkliniek van het                  

O.-L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis als goed doel.  De Waregemse Gordel kon 

hen toen 5 000 euro schenken. 

 

Voor 15 euro per (kalender)jaar kan iedereen lid worden van vzw Waregemse 

Gordel.  Zo word je ook automatisch lid van Wandelsport Vlaanderen, krijg je het 

tijdschrift Walking Magazine en krijg je uitnodigingen voor alle activiteiten van 

vzw Waregemse Gordel: groepswandelingen, bus- en treinuitstap, 

wandelweekend en wandel- en fietsmidweek... 

Info: www.waregemsegordel.be en 0477 518 942 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke december: Erik Vercruysse – 0474 92 65 68 

 zaterdag 3 december om 16 uur: vieruurtje met de Sint 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 maandag 5 december: kaarting (SOB De Roose) 

 dinsdag 6 december: hobby (SOB De Roose) 

 dinsdag 13 december: kerstfeest (OC Nieuwenhove) 

 dinsdag 20 december: kaarting (OC Nieuwenhove)  

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 7 december: kaarting en kampioenenviering (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 

 vrijdag 16 december: kerstfeest 

 

Sint-Michielsbeweging Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 zondag 11 december in de kerk Biest: verkoop van kaarsen ten voordele van Bond 

zonder Naam 

 zaterdag 17 december in de kerk Nieuwenhove: kerstconcert met het koor Ic 

Singhe (10 euro inkom add) 

 zondag 25 december om 10.30 uur in de kerk Biest: Kerstmisviering 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 22 december: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten januarinummer binnen vóór 15 december, bij voorkeur via e-mail 

 

 
De pastabus is een uniek en creatief concept. 

De bus is perfect als u op zoek bent naar originaliteit. 

Wij verzorgen al uw feestjes, festivals, communie, 

verjaardagen tot bedrijfsfeesten vanaf 35 personen. 

 

www.depastabus.be – Deerlijkseweg 51 – 0487 27 49 84 


