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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

“Weeral een jaar voorbij !”  Je zal dit ongetwijfeld terug vaak te horen krijgen de 

komende dagen.  En wat voor een jaar was het: we treurden om de aanslagen in 

Brussel en Zaventem, we keken met verbazing naar de Brexit-uitslag en de triomf 

van Donald Trump en we vloekten wel eens op de Rode Duivels.  We namen 

afscheid van David Bowie, Leonard Cohen, Fidel Castro en Toots Tielemans. 

 

Maar het was niet allemaal treurnis: SV Zulte Waregem speelde (en speelt nog 

altijd) de pannen van het dak en kampeert al wekenlang bovenaan de Pro 

League, de Belgische bieren scoorden op de World Beer Awards en Lesley-Ann 

Poppe beviel van Gabriël.   

 

En wat zal 2017 brengen ?  Plan je een wereldreis of een carrièreswitch ?  Ga je 

eindelijk je grote droom najagen of laat je alles op zijn beloop ?   

 

’t Biesteneirke trekt resoluut de kaart van het goede nieuws.  Afgelopen jaar kon 

je o.a. je hart ophalen bij artikels over de nieuwe keuken in het sob De Roose, 

vrijwilliger Martin Missiaen en de vele succesvolle evenementen op de Biest.  Ook 

in het komende jaar van de Haan zullen de redacteurs van ’t Biesteneirke hun 

beste pennetje voorzetten.   

 

Tenslotte wens ik u, beste lezer, het allerbeste voor een gelukkig en gezond 2017.   

 

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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De Sint en Zwarte Pieten te gast in het sob 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Ook dit jaar waren Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten uitgenodigd door het bestuur 

van het stedelijk ontmoetingscentrum De Roose om samen een 4-uurtje te 

nuttigen.  Maar liefst 3 Zwarte Pieten waren er dit jaar bij !  45 brave kindjes 

schoven aan bij de Sint en vertelden hem wat ze in hun schoentje wilden.  En ja 

hoor, er waren dit jaar geen stoute kinderen.  Gelukkig maar, anders bleven er te 

veel zakjes snoep over.  Een uurtje later konden Sinterklaas en de pieten hun 

tocht verder zetten, want het is nu eenmaal een drukke periode.   

      
 

Meer foto’s op www.biesteneirke.be/fotos 

 

Wist je dat… 
 

… er 2 lopers tijdens de laatste ronde van de 9,7 km van de Kerstloop 

vals hebben gespeeld ? 

… Saartje Vandendriessche aanwezig was op de nieuwe kledijvoorstelling van 

WTC de Nieuwenhovespurters? 

.. op de Winteretappe die doorging op 19 november wel 620 personen bediend 

werden met lekker stoofvlees en frietjes ? 

… er een gezellige sfeer was en velen achteraf nog eens genoten van de gezellige 

winterbar ? 

… de opbrengst ten voordele was voor Kom op tegen Kanker ? 

… Christa, Lisa,  Brecht, Stephen, Willem, Kathleen, Joseph en Linda volgend jaar 

de 1 000 km van Kom op tegen Kanker meefietsen ? 
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Ken je www.biesteneirke.be al ? 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Is jouw antwoord negatief op bovenstaande vraag ?  Dan moet je dringend eens 

het wereldwijde web op.  

 

De website www.biesteneirke.be is 

grondig vernieuwd en uitgebreid.  

Voortaan vind je er volgende 

rubrieken: 

- startpagina: een korte 

omschrijving wat ’t Biesteneirke 

is.  Je vindt er ook direct het 

meest actuele nummer in pdf-

formaat 

- nieuws: een overzicht van alle 

artikels die in ’t Biesteneirke 

verschijnen vanaf november 

2016 

- foto’s: een overzicht van evenementen op de Biest waarbij onze 

fotografen aanwezig waren 

- geschiedenis: een uitgebreide versie waarvoor ’t Biesteneirke staat 

- medewerkers: wie is wie bij ’t Biesteneirke ? 

- verenigingen: welke verenigingen steunen en komen aan bod in ’t 

Biesteneirke ? 

- bedeling: een visuele weergave van het bedelingsgebied  

- archief: wat verscheen in ’t Biesteneirke ? (voorlopig jaargangen 2016 en 2015, 

wordt regelmatig aangevuld) 

- contact: hoe kom je in contact met de redactie ? 

 

De website is tevens interactief.  Je kan reageren op artikels en foto’s, artikels, 

pagina’s, enz delen via o.a. Twitter en Facebook. Een artikel via e-mail versturen 

is ook geen probleem.  Wie nog niet ingeschreven is op de maandelijkse 

nieuwsbrief, kan dit via de startpagina.   
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't Biesteneirke bestaat 22 jaar én de nieuwe website is online.  En u als lezer mag 

meevieren ! 

 

De redactie organiseert een internetwedstrijd.  3 eenvoudige vragen 

beantwoorden, je gegevens doorsturen en een prachtige prijs winnen.  Meer hoef 

je niet te doen.  Deelnemen kan tot en met zaterdag 21 januari. De winnaars 

worden op maandag 23 januari op de website en in het februarinummer 

bekendgemaakt.   

 

Je kan een van deze prijzen winnen: 

 5 wandklokken, aangeboden door bvba Dekoratief  

 10 flessen blond bier Arthur's Legacy Belle Hélène 75 cl, aangeboden 

door Drankcenter Schotte 

 4 damestassen en 2 paar handschoenen, aangeboden door Samsonite  

 

Deelnemen kan enkel via www.biesteneirke.be/wedstrijd.  Veel succes ! 
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Wielerweetjes  
Tekst : Koen Christiaens 

 

De 3de memorial Igor Decraene – met opnieuw nationale 

testtijdritten – gaat door op zondag 16 juli 2017.  Het 

organisatiecomité pakt ook uit met een nieuwigheid: in de voormiddag gaan er 

toertochten van 45 en 85 km door.  Het parcours gaat onder meer richting 

Vlaamse Ardennen.  Later meer hieromtrent. 

Tijdens de vorige editie waren de winnaars van de tijdritten Shari Bossuyt, Brenda 

Goessens, Mathisse Grootaert, Ruben Apers, Senne Leysen en CTDB Bidong.  

Ruben Apers, die trouwens in het najaar deelnam aan zowel EK als WK tijdrijden 

in Qatar waar hij zelfs knap 5de werd. 

 

Nog meer wielernieuws want ook bij Dwars door Vlaanderen zijn (grote) 

veranderingen op til.  Vanaf  dit jaar behoort de wielerwedstrijd – op 22 maart 

met start in Roeselare en aankomst op de Verbindingsweg in Waregem – tot de 

World Tour. In 2018 verhuist Dwars door Vlaanderen trouwens van datum: de 

wedstrijd wordt dan één week later verreden, vier dagen vóór de Ronde van 

Vlaanderen.  De organisatoren van de Driedaagse van de Panne moeten hiervoor 

uitkijken naar een nieuwe datum.  Oudenaarde wil op deze manier gedurende 5 

dagen het centrum van de internationale wielerwereld worden.  Voorzitter Carlo 

Lambrecht: ”Dit was iets waarvoor wij al langer vragende partij waren.  Het 

toetreden tot Flanders Classics heeft ons daarbij geholpen.  In 2017 met de 

toetreding tot de World Tour verandert er weinig aan het parcours, mogelijks wel 

het jaar nadien. Wel komt er een extra kasseistrook aan het kasteel van Herlegem. 

Op heden hebben al 15 World Tourploegen beloofd naar Waregem te komen.” 

 

 

Wist je dat… 
 

… de WTC Nieuwenhovespurters ook een groep dames heeft ?  

Vanaf maart tot eind september wordt er gefietst op zondagvoormiddag aan een 

gemiddelde van 21 à 22 km/u met een sportieve fiets. 

Wil je er ook graag  bij zijn of eventjes proberen ?  Neem gerust contact op met 

Linda Van Den Driessche (Molenpark) - 0479 33 49 87 of sef.himpe@gmail.com 
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Kerst in serviceflats van De Varent: Martha Himpe (89) 
tekst en foto: Tom Van Houtte 

 

Een kerstboom kopen en versieren is niet meer aan de 89-jarige Martha Himpe 

besteed.  Het is een gekregen stuk – met bijhorende lichtjes - dat haar tafel siert. 

En die tafel staat in haar kamer op de tweede verdieping van residentie De 

Varent, in de volksmond de groene bokalen (verwijzend naar de opvallende 

balkons) genoemd. 

 

Vorig jaar verorberde Martha Himpe de kerstkalkoen met lange tanden. Op 25 

december 2015 verbleef ze nog geen twee maanden in De Varent en het was 

wennen aan een nieuwe omgeving. “Eerlijk gezegd heb ik hier in het begin tranen 

gelaten, want ik had moeite met de verhuizing. Maar intussen besef ik dat ik de 

koningin te rijk ben. Ik kijk uit op de oude Schakelstraat en de terreinen van de 

Waregem Gaver Tennis Club. Buiten de wintermaanden zie ik sportievelingen 

voor mijn neus een balletje slaan, er is hier nog redelijk wat passage en mijn zicht 

reikt tot aan het Regenboogstadion. Wat kan een landbouwersvrouw op leeftijd 

zich meer wensen? Naar verluidt is de wachtlijst voor De Varent bijzonder lang. 

Ik ben er zeker van dat veel leeftijdsgenoten een been zouden geven om mijn 

plaats te mogen innemen.” 

  

Martha nam midden september 2009 afscheid 

van haar echtgenoot Jordaan Van Houtte. Het 

koppel was wat je noemt een grensgeval, maar 

dan in de positieve zin van het woord. “We 

woonden in de Lebbestraat 88, daar waar de 

Biestwijk overgaat in Waregem-centrum.  Toch 

voelden wij ons in zekere zin Biestenaren. We 

gingen er graag naar de zondagse mis en onze 

zonen Frans en Freddy wonen al jaren op enkele 

tientallen meter van elkaar in de Mottestraat.” 

Het erf was de laatste jaren te groot geworden voor de weduwe. “Het heeft even 

geduurd, maar ik heb nu ook die klik gemaakt. Waar ik er vroeger van hield om 

een praatje te slaan met mensen die aardappelen kwamen kopen, doe ik dat nu 

met de collega-bewoners van De Varent onder wie ook meerdere Biestenaren. 

Denk maar aan Helmar Vanhoutte. Of het nu is om ’s middags te eten, in de 

“Een kerstboom ? 

Die vind ik wel in de 

cafetaria” 
 

Martha Himpe 
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namiddag koffie te drinken of een van de vele activiteiten bij te wonen, ik vertoef 

graag in de cafetaria.” 

Daar geniet Martha momenteel ook ten volle van de kerstsfeer. “De kerstboom 

die ik niet heb in mijn kamer – te veel gedoe voor een bejaarde vrouw – vind ik 

in de refter terug. De week voor 

Kerstmis organiseert men hier ook een 

kerstviering die wordt opgeluisterd 

door een Vijfs koor. Aansluitend 

mogen we belegde broodjes smullen. 

Nee, je hoort me in deze periode niet 

klagen, want kerstavond vier ik met de 

kinderen (naast Frans en Freddy is er 

nog Marc), kleinkinderen en intussen 

ook een achterkleinkind (Olivia) bij 

Freddy. Op Nieuwjaar mag ik met Frans 

en zijn gezin een hapje gaan eten. En 

wees maar gerust dat ik wel ergens een 

feestelijke eucharistieviering op tv zal 

meepikken.” 

Volgend jaar mag je Martha gerust 

vragen hoe ze Kerstmis en Nieuwjaar 

2016 heeft beleefd, want van elke dag 

van het jaar houdt ze een verslagje bij 

in haar agenda. “Wie schrijft, die blijft”, 

luidt het gezegde niet ten onrechte. 

 

 

Rechtzetting 
 

In het vorig Biesteneirke kon je een artikel met Biestenaar en SVZW-voorzitter 

Carl Ballière lezen.  Daarin werd melding gemaakt dat Hendrik Deruyck CEO van 

de fusieclub is, dat is niet correct.  Hendrik is gedelegeerd bestuurder. 
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Grootoudersfeest Biestschool 
tekst: juf Sonia Desloovere 

 
Op donderdag 19 november vond het Grootoudersfeest plaats op de 

Biestschool.  De kleuters verrasten hun oma’s en opa’s met een spetterend 

optreden in de Musical De vier Seizoenen. 

Juf Patsy, juf Nancy en juf Sofie toonden zich van hun beste kant in de 

hoofdrollen van het spektakel. Het werd een feest om U tegen te zeggen.  

De grootouders genoten met volle teugen van het optreden van hun 

kleinkinderen.  Nadien werden ze verwend met een uitgebreid dessertbuffet met 

taart, koffie en versnaperingen.  
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Nieuws uit de gemeenteraad 
tekst: Bart Kindt, gemeenteraadslid 

 

Op de gemeenteraad van 6 december werd volgend dossier ter goedkeuring 

voorgelegd: Herwaarderen van een 9-tal trage wegen ten behoeve van fietsers en 

voetgangers. 

Raming van de totale kostprijs: 246 779,50 euro (incl. BTW). 

 

Op de Biest en nabije omgeving worden de wegels in de Potegemstraat (richting 

Zuiderlaan – tussen het kasteel en Ten Anker) en ook aan de Caseelstraat 

(Hoogmolenwegel) vernieuwd.  Er zal een betonstrook aangelegd worden 

(Caseelstraat breedte 2 m, Potegemstraat breedte 1,60 m).  Dit zal het comfort 

voor fietsers en voetgangers heel wat verhogen. 

 

Daarnaast worden ook wegels aangepakt in de Ossekopstraat, Omloopstraat, Ter 

Elststraat, Paterswegel, Hazepad, Voetweg Ter Zompt-Kleurvinge-Kouters en 

Olifantstraat. 

Normaal gezien zal dit dossier in uitvoering gaan tijdens de eerste helft van 2017. 
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12de Kerstloop 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Redactielid Rik ging de sfeer opsnuiven op de 1ste zonnige zondag van december 

op het kerkplein.   

 

Amélie Semay, 11 jaar – Ronse 

Het is mijn 1ste deelname aan de Kerstloop.  Ik vond het best 

wel leuk.  Ik ben het 5de meisje geworden in mijn categorie.  

Ik ben aangesloten bij atletiekclub Assa Ronse. Hierdoor 

loop ik meerdere malen per week.  Volgende week neem ik 

deel aan de Glow Run in Kortrijk.  Ik heb een kerstpakje 

aan omdat ik dacht dat er wel meerderen zouden zijn 

vandaag, maar ik ben blijkbaar de enige…  Ik ben tevens 

muco-patiënte en wil met deze jogging bewijzen dat je zeker 

sportief kan zijn, ondanks de ziekte. 

 

Koen Tuyteleers, 51 jaar – Kruishoutem 

Ik neem voor de 4de keer, samen met mijn echtgenote, deel.  Mijn vrouw trainde 

vroeger samen met organisator Vincent.  We zijn niet aangesloten 

bij een club, we zijn recreanten die bijna wekelijks een 

wedstrijdje tot 7 à 8 km meepikken.  Meestal in het voorjaar 

en in de zomer dikwijls aan onze kust.  Ik heb geen 

verwachtingen.  Als ik binnen 20 minuten de eindstreep 

haal, zal ik met een goed gevoel naar huis gaan.  De leuze 

“Deelnemen is belangrijker dan winnen” gaat zeker voor mij 

op ! 

 

Christine Raman, 50 jaar – Moerbeke-Waas 

Ik loop voor de 1ste maal mee, op aanraden van een aantal 

vrienden die vroeger al deelnamen.  Ik ben een recreatieve 

jogster, niet aangesloten bij een club.  Naast Waregem ga 

ik ook soms wedstrijden lopen in Antwerpen en Gent (nvdr: 

Moerbeke-Waas ligt tussen die 2 steden).  Ik ben al blij als 

ik deze 9,7 kan uitlopen.  Het is mooi weer, dus meer moet 

dat eigenlijk niet zijn. 
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Marc Lobbens – Beveren-Leie  

Ik ben al meer dan 20 jaar vrijwillig seingever, meestal bij wielerwedstrijden.  Mijn 

collega’s en ik worden aangestuurd door Luc Vanassche, die de 

coördinatie op zich neemt.  Uiteraard zijn we vaak aan het 

werk in de streek, maar een enkele keer ook in Brugge of 

Gent.  De job is op zich niet saai, maar je moet het wel 

gewend zijn natuurlijk.  Ieder jaar sta ik hier op mijn zelfde 

plaatsje (hoek Boeversstraat-Smedenstraat) vanaf 12.15 

uur.  Het is hier altijd rustig, enkel de marktwagen uit de 

straat heeft toelating om te passeren.  Ik zou graag wat meer 

jonge mensen als seingever in onze ploeg willen en oh ja… een 

koffietje van de buren tijdens het lange wachten wordt zeker geapprecieerd…  

 

Er waren 517 deelnemers.  In ’t Biesteneirke van november zei Vincent dat hij 

tevreden zou zijn met 500 aankomsten, dus de verwachtingen werden zeker 

ingelost. Julie Claerhout, woonachtig in de Oudstrijderslaan, was de 3de 

Waregemse op de 4,3 km.   

 

Meer foto’s op www.biesteneirke.be/fotos 

 

 

Kerstfeestje bij KWB Sint Jozef  
tekst en foto’s: Bart Withoek 

 

Snel samengevat… eentje volgens het traditioneel 

concept.  Een drankje, woordje van de proost, een hapje 

en een dessert en tussendoor heel veel gebabbel.  Als 

afsluiter was er dit jaar een suuuper waslapbingo voorzien 

en trokken de leden met heel wat prijzen huiswaarts. O ja, 

tussendoor maakte voorzitter Bart z’n goede voornemens 

kenbaar en wenste aan alle leden het allerbeste voor 2017. 
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Einde van café De Biest… 
foto’s: Willy Godefroid 
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Molenpark Kerstfeest  
tekst: Ferdy Mabbe (reporter te voet) 

  

In 1986 gestart met de eerste wijkfeesten en nu 30 jaar later traditiegetrouw nog 

altijd kerstfeest van de wijk. Een lange weg is afgelegd, met vallen en opstaan, 

bewoners zijn getrouwd, verhuisd of hebben ons verlaten, anderen zijn hier 

komen wonen… the next generation.  C’est la vie ! Welkom aan alle 

nieuwkomers ! 

Maar de harde kern laat het niet aan zijn hart komen ! Terug een 70-tal 

goedgemutste inwoners lieten zich niet afschrikken door onze vrienden van de 

politie en kwamen afgezakt naar het sob om gezellig te tafelen, keuvelen en 

vooral eentje (of meer) te drinken. 

Traiteur Luc, dj Kurt en de garçons  slaagden in hun opzet om er een aangenaam 

en warm kerstfeest van te maken. De decoratie was ook weer dik in orde dankzij 

de creatieve geest van de vrouwelijke kant van het bestuur, waarvoor 

welgemeende dank. 

En nu enkele randbemerkingen. 

De kerstman (een oude blanke man met een grijze baard) werd niet uitgenodigd 

uit vrees voor een terroristische aanslag van IS of van het centrum voor gelijke 

kansen (?).  Jo had zijn beste vrienden meegebracht en daarmee was het bijna 

voltallige stadsbestuur op de receptie aanwezig waarvoor van harte dank.  Xavier 

Debaere, Laura Lynn ( met de accordeonist van AC/DC ) en Els de Schepper waren 

daar, ook al had Els vergeten haar kleren UIT te doen.  Ze heeft me beloofd om 

daar volgend jaar aan te werken. Na een uurtje of 2 had Diana van Jacques het 

er moeilijk mee om een hassselsssltssse koffie te vragen en JK moest dan weer 

proberen om € 1,5 overschot te verdelen onder 8 man en da was moeilijk zulle ! 

Er werd afgesloten met de mooie meezinger Vrienden voor het Leven en daarmee 

hadden de afwezigen weeral eens ongelijk ! 

Ondanks alle negatieve gebeurtenissen van het 2016 jaar zou ik zeggen aan alle 

bewoners: een gezond en voorspoedig 2017 ! Merci en bedankt…tot de 

volgende. 
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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 

 zondag 8 januari van 11 tot 13.30 uur: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners 

 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 dinsdag 10 januari: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 16 januari: kaarting (SOB De Roose) 

 dinsdag 24 januari: kaarting (OC Nieuwenhove)  

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 11 en 25 januari: 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 

 donderdag 26 januari: koken voor mannen 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 vrijdag 13 januari om 19 uur in de kerk: open avond: Jong geloof, gelovige 

jongere 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 26 januari: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten februarinummer binnen vóór 19 januari, bij voorkeur via e-mail 

 

UW PUBLICITEIT HIER ? 
Contacteer ’t Biesteneirke 

www.biesteneirke.be/contact 

redactie@biesteneirke.be 


