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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

Je zou het bijna niet geloven, maar iedere maand, na het verschijnen van ’t 

Biesteneirke, wordt het komende nummer voorbereid vanaf een bijna leeg blad.  

Zo was het ook een maand geleden.  Ondertussen bulkt dit Biesteneirke terug 

van de boeiende artikels waarin iedereen wel zijn gading kan vinden. 

De sportliefhebbers worden stevig verwend met wielernieuws en een uitgebreid 

voetbaldebat met 3 Biestenaars.  Uiteraard wordt de nakende bekerfinale van 

Essevee tegen KV Oostende besproken. 

Dat er op de Biest veel boeiende persoonlijkheden wonen, hoef ik je niet te 

vertellen.  Mathieu verkoopt herdenkingsmunten van 2 euro en doet dit vol 

enthousiasme.  Lucien vertelt al even enthousiast over de Oude, de Nieuwe, de 

Legen en de Hoge Biest.  

Gelukkig kan de redactie rekenen op heel wat ingezonden artikels: Bart Kindt 

houdt ons op de hoogte van het reilen en zeilen in de gemeenteraad, juf Nancy 

laat ons meegenieten van het logeerpartijtje in de school, Eddy Van Heuverswijn 

trekt zijn wandelschoenen aan en wil jou erbij, Jef Himpe trekt zijn koerstenue 

aan en wil jou erbij, Marnix Pruvoost en zijn buren uit de Vredestraat volgen de 

grote werkzaamheden aan het Waregem Business Park op de voet en Tist van 

der Biest wil president Trump op Waregem Koerse. 

Oh ja, tussen de regels door (letterlijk dan), kan je de pronostieken voor de 

bekerfinale KVO – SVZW van een aantal Biestenaars terugvinden.  

 

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 300 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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Dwars door Vlaanderen met 16 World Tour Teams !  
tekst: Koen Christiaens 

 

De wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen - de eerste keer World Tourstatuut - 

met aankomst in de Verbindingsweg op de Biest in Waregem kan uitpakken met 

een fraai deelnemersveld. Maar liefst 16 van de 18 World Tourploegen zijn van 

de partij: AG2R, Astana, Bahrein-Merida, BMC, Bora-Hansgrohe, Cannondale 

(met Sep Vanmarcke), FDJ, Lotto Soudal, Movistar, Orica-

Scott, Quick-Step Floors, Katusha, Lotto NL-Jumbo, Team 

Sunweb, Trek en UAE Abu Dhabi (het vroegere Lampre).  8 

wildcards gingen naar Cofidis, Direct Energie, Topsport 

Vlaanderen, Wanty-Group Gobert, Veranda’s Willems-

Crelan, Roompot, Israel Cycling Academy en Gazprom-Rusvelo. Voor de concrete 

invulling van toppers die bij deze 24 ploegen de start nemen raden we aan de 

website van ’t Biesteneirke in de gaten te houden. Op de middag, rond 13.15 uur 

rijdt het wielerpeloton door de Henri Lebbestraat alvorens een eerste keer aan 

de aankomstlijn voorbij te rijden.  Rond 16.45 uur kennen we de opvolger van 

Jens Debusschere, die intussen in Waregem woont. 

  

De Nieuwenhovespurters nodigen uit 
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Ten huize van…  

Mathieu verkoopt herdenkingsmunten van 2 euro 
tekst: Marianne Verstaen – foto: Mathieu 

 

Enkele maanden geleden kochten Mathieu 

en zijn vriendin Griet een woning in het 

Molenpark. 

Meteen was de Biest een handelaar rijker. 

Geen concurrent voor de plaatselijke 

handelaars want hij verkoopt iets 

speciaals: herdenkingsmunten van 2 euro. 

Een winkel zie je niet omdat hij verkoopt 

via het internet. ’t Biesteneirke ging hem 

bezoeken.  

 

Mathieu, hoe ben je eraan begonnen ?  

Toevallig. Bij de invoering van de euro kreeg ik zo’n kaft en een starterskit cadeau. 

Maar bijvoorbeeld de 1 en 2 eurocent van Finland waren moeilijk te vinden 

omdat ze niet vrij in de handel  kwamen.  Dan ben ik beginnen zoeken op eBay 

om ze te bestellen. Zo kwamen de eerste kriebels. 

In 2004 kwamen de eerste herdenkingsmunten uit (die speciale van 2 euro).  De 

eerste was van de Olympische Spelen in Athene en uitgegeven door de Griekse 

bank.  Bij een Griekse verkoper betaalde ik er 10 euro voor.  Ik heb dan een 

rolletje gekocht en ben zelf beginnen verkopen.  Toen was ik 19 jaar en student 

Handelswetenschappen.  Elke euromunt die ik verkocht betekende een extra 

pintje. 

Ik volgde alles op en informeerde mij, kocht en verkocht via eBay en richtte een 

eigen website op om zo minder kosten te hebben bij de verkoop.  Soms 

gebeurde het dat ik in de les toekwam met in mijn rugzak enkele rolletjes munten 

die ik rechtstreeks in Luxemburg gekocht had.   

Tijdens mijn studies wist ik reeds dat ik zelfstandige wilde worden, maar nog niet 

waarin.  Dat kon evengoed een broodjeszaak zijn.  Na mijn studies heb ik eerst 6 

jaar als consultant in de IT sector gewerkt en deed de munten in bijberoep.  Ook 

heb ik nog een Postgraduaat Digitale Marketing gevolgd en voelde mij dan klaar 

om volledig zelfstandig te beginnen.  
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Wat houdt je dagtaak in? 

Ik volg zoveel mogelijk op wat er verschijnt over de 2 euro herdenkingsmunten. 

Zo ben ik geabonneerd op een 50-tal nieuwsbrieven, volg blogs en de sociale 

media. Ik lees niet alles maar heb het geautomatiseerd zodat ik alleen de 

belangrijke informatie dien te bekijken.  

Bij uitgiftes probeer ik er zo vlug mogelijk bij te zijn.  Bepaalde munten zijn in 

zeer beperkte hoeveelheden geperst.  In Monaco ben ik eens de avond voor de 

verkoop in de rij gaan staan. Alle kopers moesten aanschuiven tussen 

dranghekkens en konden dan allemaal slechts 1 munt kopen voor de prijs van 

100 euro.  Terug buiten probeerde ik dan van andere personen deze munt af te 

kopen maar die vragen dan meestal een mooie prijs want ze hebben veel 

kandidaat-kopers.   

Het is  een wereld van contacten en contracten.  Andorra geeft bijvoorbeeld 

35 000 herdenkingsmunten uit en dan zijn we daar met 300 handelaars uit 

Europa. Munten van het Vaticaan, San Marino, Ierland , Finland en Griekenland 

koop ik via tussenpersonen.  Voor Monaco gebeurt dit soms via verdelers,  soms 

worden ze verzonden.  In Malta, Luxemburg en Spanje koop ik rechtstreeks. In 

elk land is het verschillend en dit kan zelfs veranderen per uitgifte. 

Vroeger verdeelde de Nationale Bank voor België, nu is dat de Koninklijke Munt. 

Zelf heb ik een nieuwsbrief en een website (www.euronotes.be) waar ik mijn 

munten aanbied.  Bij nieuwe uitgiften vermeld ik dat in mijn nieuwsbrief en de 

bestellingen komen dan binnen.  De munten maak ik verzendklaar door ze - met 

handschoenen aan - uit de rolletjes te halen, deze aan de zijkant vast te pakken 

en zo in een plastic zakje te doen. Voor de echte verzamelaars mogen er geen 

vingerafdrukken opstaan, ze moeten nieuw zijn. De munt opkuisen met een 

product is geen optie en ook niet eerlijk want later wordt dit zichtbaar doordat 

de munten dan bruine vlekken vertonen of dat er kleine onregelmatigheden te 

zien zijn als je ze onder een vergrootglas bekijkt. 

Alles moet dan nog op de post.  Om kosten te sparen rijd ik voor mijn Franse 

klanten naar Frankrijk om ze daar op de post te doen.  

 

Wie zijn je klanten ?  

90 % van mijn klanten zijn 55-plussers, die hebben meer tijd om aan een 

verzameling te spenderen.  45 % woont in België en 45 % in Frankrijk.   Sommigen 

werken bij de Europese Unie, bij een bank, zijn Europaminded,...  Ik heb zo’n 500 

à 700 vaste klanten.  De meeste munten stuur ik op, enkele klanten komen ze 

halen. 
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Het kan een dure hobby zijn, afhankelijk van wat en hoeveel je wil verzamelen.  

Als je alle 2 euro munten van 2016 wil kopen kost je dit ongeveer 400 euro en 

dan heb je die van Monaco, de duurste, nog niet !  Eens had ik het geluk aan mijn 

zijde dat ik als één van de eersten, de 2,50 euro munt die België uitbracht ter 

herdenking van de slag van Waterloo, op de markt kon brengen.  Toen kreeg ik 

bestellingen uit de hele wereld.  Meestal  verkoop ik  geen munten van  2,50 (of 

5 of 10 euro) omdat die enkel een wettelijk betaalmiddel zijn in het land van 

uitgifte, maar voor die 2,50 euro munten heb ik met plezier een uitzondering 

gemaakt.  Het was enkele dagen volle bak: dagen van 19 uur werken ! 

Alle 2 euro munten van de laatste jaren heb ik (niet thuis) in voorraad omdat 

deze het best verkopen.  Als een klant een ouder muntstuk vraagt, dat ik niet in 

voorraad heb, zoek ik via internet en koop het dan aan.  Alles is mogelijk maar 

de prijs is afhankelijk van het aanbod.  

Thuis een winkel starten lijkt mij niet haalbaar vanwege de grote kosten, daarom 

doe ik alles via internet.  Ik richt mij vooral op de Google markt: mensen die via 

Google zoeken komen vlug op mijn website terecht. Ik probeer een goede 

service te leveren.   

Daarnaast heb je personen die via eBay aankopen en mensen zonder internet of 

e-mail adres die bij lokale handelaars in de steden of op beurzen aankopen.  

 

Welke is je duurste munt ?  

De Grace Kelly van Monaco van 2007. Eerst 

kostte deze 1200 euro maar de prijs is nu al 

gestegen tot 2000 euro. 

Je hebt ook speciale munten door een 

verkeerde persing: van de Belgische 

herdenkingsmunt van het Rode Kruis bestaan 

er enkele met een Nederlandse rand. Deze zijn 

dan ook duurder .  

 

Het is niet iedereen gegeven om van zijn hobby zijn werk te maken. Maar 

Mathieu slaagt daar in. Je wordt er niet rijk van zoals hij zelf zegt maar hij vindt 

het interessant en heeft zich al een eigen weg gemaakt in deze opmerkelijke 

handel.  

 

Interesse ? Bekijk dan zeker www.euronotes.be 
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Uit de gemeenteraad 
tekst: Bart Kindt, gemeenteraadslid 

 

Verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter 

Uit de resultaten van een onderzoek van AWV blijkt dat er nog altijd heel veel 

sluipverkeer is in de Stijn Streuvelsstraat.  Dit inrijdend verkeer is één van de 

oorzaken van de filevorming in de Jozef Duthoystraat en Desselgemseweg.  

Vandaar het voorstel van AWV om het inrijden in de Stijn Streuvelsstraat te 

verbieden en fysiek onmogelijk te maken. Dit voorstel werd positief geadviseerd 

door de verkeerscel en de verkeerscommissie. 

Na het invoeren van deze maatregel volgt een evaluatie om te bepalen of dit 

leidt tot overlast in de omgeving. Dit voorstel werd voorgelegd aan de 

gemeenteraad van dinsdag 7 februari 2017 en unaniem goedgekeurd. 

 

Veiliger oversteken met beter verlichte fietspaden 

Op dit moment plaatst netwerkbeheerder Eandis op vraag van de stad speciale 

oversteekverlichting aan tien zebrapaden in Waregem.  Daarnaast komt er ook 

nog sterkere straatverlichting op zes kruispunten.  Deze aanpassingen verhogen 

de veiligheid van voetgangers als ze oversteken. 

Stad Waregem focust in eerste instantie vooral op oversteekplaatsen aan en rond 

scholen. 

Elk jaar is er 30 000 euro voorzien voor extra en betere verlichting van 

oversteekplaatsen (dit naast de 20 000 euro voor duurzame markeringen en 

500 000 euro voor voetpaden). 

Met het budget van de verlichting van 2016 werden zestien locaties aangepakt. 

Voor de Biest werd de oversteekverlichting Bieststraat aan de Kleithoekstraat 

aangepakt.  Er kwam ook sterkere straatverlichting op het kruispunt Bieststraat – 

Mottestraat 

 

Wil maart reeds donder 
dan is sneeuw in mei geen wonder 
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Bekerfinale KVO-Essevee door de ogen van 3 Biestenaars 
Tekst: Koen Christiaens - foto’s : Willy Godefroid 

 

Het wordt een West-Vlaams onderonsje op 18 maart voor de Bekerfinale op de 

Heizel tussen KV Oostende en Zulte Waregem. KVO mag als thuisploeg in het 

traditionele rood aantreden, Essevee (wellicht) in het wit.  Essevee legde eerder 

Geel, Cappellen, STVV en Eupen over de knie, KVO schakelde Antwerp, Tubeke,  

Gent en Genk uit.  Hierover legden we 3 Biestenaars op de rooster: Pol Lavens, 

Bram Demuytere en Dirk Withouck.  De zoon van Dirk, Jonas, vond het boeiend 

dit interview te volgen omdat hij communicatie management studeert in de 

Arteveldehogeschool te Gent.  De afspraak ging door in de Soccer Box van het 

Regenboogstadion. 

 
vlnr: Koen Christiaens, Bram Demuytere, Dirk Withouck, Pol Lavens 

 

Kennen jullie elkaar ? 

Dirk: ”Van zien.” 

Bram: “Ik heb jou alvast nog gezien.” 

Dirk: “Ik woon centraal op de Biest, dichtbij Tyrolia.” 

 

Pol, je bent als scheidsrechter aangesloten bij Zulte Waregem. 

Dat is gekomen door mijn zoon Wesley, die ook een frituur uitbaat in Waregem. 

Hij was nog arbiter in 3de provinciale.  Ook was hij aangesloten bij Essevee en had 

een diploma.  Plots kwam hij aankloppen “jij kan dat ook !”’.  En zo oefen ik dit 

sinds anderhalf jaar uit.  Ik fluit de gewestelijke in Zulte en de nationale ploegen 

in Waregem; meestal de U9. Ik doe dat graag. 
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Waar zitten jullie tijdens de thuismatchen in dit Regenboogstadion ? 

Bram: ”In de familietribune, vak 407; in het midden dus. Joost Morjean (Joost Den 

Tuiter) zit naast mij. Vroeger zat ik aan de kant vijvers maar met enkele maten 

zijn we verhuisd.  Er is in de familietribune ook méér luxe en ruimte.” 

Dirk: “Ik zit aan de kant vijvers, vak 312; vrij hoog in de tribune.” 

Pol: ”Idem aan de vijvers, maar meer in het midden.” 

 

Hoe zullen jullie de Bekerfinale volgen op 18 maart ? 

Bram: ”Ik ga met de auto maar moet nog werken tot 16 uur. De laatste finale ben 

ik naar het fandorp geweest maar vond dat niet super. Ik drink ook geen alcohol 

dus kan dat wel missen.” 

Pol: ”Tegen Lokeren was ik ook van de eersten toegekomen. Dit keer ga ik ook 

met de auto.” 

Dirk: ”Ik zou met de bus gaan. Echter.. Mijn zoon Jens woont 3 maanden in 

Anzegem en een beetje voor Nieuwjaar kwam hij zeggen “we gaan trouwen”… 

op 18 maart… Tot Jonas zei “dat is wel de datum van de bekerfinale !...” 

Pol: ” Het was voor jou beter tegen Genk geweest, dan was het op zondag.” 

Dirk: “Het trouwfeest gaat door in het Jeugdcentrum. Ik zal proberen op de een 

of andere manier te volgen. Ik was erbij tegen Waterschei en Tongeren (met SV 

Waregem), tegen Moeskroen en Lokeren.” 

Bram: “Onze laatste finale tegen Lokeren was een slechte match, typisch voor 0-

0 en dan scoort Schölz met zijn schouder.” 

 

KV Oostende – Zulte Waregem: dat wordt een mooi duel met 2 ploegen die 

verdienen die bekerfinale te spelen, zeker ook omdat beide ploegen Play-

off één kunnen halen.  In de competitie werd het 2 keer 1-1. 

Bram: “Ik denk dat Oostende aanvallend voor de dag zal komen.  Berrier zal wel 

geprikkeld zijn.” 

Pol: “Ik wist niet dat Jonckheere ook nog bij ons heeft gespeeld.” 

Dirk: ”Godeau en Siani, die de Afrika Cup won, zijn ook ex-Essevee.” 

Pol: “Op Oostende hebben we hen van het kastje naar de muur gespeeld, die 

ploeg ligt ons wel.” 

Bram: ”Thuis hadden we het moeilijk. De kansen zullen fifty-fifty zijn.” 

Pol: ”Tegen dan zijn de nieuwe spelers ook ingewerkt.” 
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De pronostiek voor de bekerfinale KV Oostende – SV Zulte Waregem van…  

  Annie Landsheere: 0-2  Renate Baele: 1-2 

  Guy Lombaert: 1-3  Piet Vleugels: 1-2 

 

Ik denk dat we vooral Musona in de gaten moeten houden. Ik herinner mij 

een verre, gemeten pass in de thuismatch van hem naar El Ghanassy… 

Bram: ”Geblesseerden De fauw en Derijck (?) kunnen ook een rol spelen.” 

Pol: ”Iedereen scoort bij ons dit seizoen, ook de verdedigers. Dat is een pluspunt.” 

Dirk: “Lepoint zou nog eens mogen scoren.” 

 

Hoeveel Esseveefans zullen op 18 maart de verplaatsing naar Brussel 

maken ? 

Dirk: ”Tussen de 15.000 en 20.000 moet toch lukken.” 

Bram: ”Ik denk dat Lokeren in 2014 iets minder fans had. Zij zaten toen in de 

hoofdtribune, waar wij dit keer terecht komen. 

Pol: ”Van de zee komen er weinig supporters.” 

Bram:  “Maar Marc Coucke kent veel mensen. Er zullen er veel zijn die anders niet 

naar het voetbal gaan.” 

Dirk: “Voila, ook van ons want thuis 

hebben we ook maar 6000 abonnees.” 

Pol: ”Toch is ons supporterslegioen 

aan het groeien.” 

Dirk: ”Er zullen 5 fans minder zijn, ons 

ganse gezin.” 

 

Wat zijn de kansen voor Essevee ? 

Dirk: ”Vele spelers willen eindelijk die prijs pakken. Ik denk aan Leye, Sammy 

Bossut zal er ook op gebrand zijn. De fauw wou ook een 2de keer (op 4 finales) 

winnen. Ze moeten Dimata uit de match houden. Hij is pas 19 jaar, vinnig, rap, 

heeft torinstinct.  Maar Derijck heeft hem in Oostende aan banden gelegd.” 

Pol  :”Severin is snel, ik zie hem graag spelen. Je zag ook van in Eupen op de 

foto’s dat de sfeer in de groep goed zit.” 

Pol: ”Ik weet nog een anekdote over de Bekerfinale tegen Tongeren in 1974. Ik 

was toen 14 jaar. Er werd een trein ingelegd en ik en mijn vader daar naartoe. 

Het werd 4-1, met Giba, de Millecampsen, Delesie… Nà de match was ik plots 
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mijn vader kwijt en toen we in Waregem terugkwamen merkte ik dat hij toch op 

dezelfde trein zat, er waren toen nog geen gsm’s.” 

Bram: “Men wil het openbaar vervoer promoten, jammer dat de NMBS dit keer 

geen trein inlegt.” 

Pol: ”De datum is wat ongelukkig, in maart kan het nog fris zijn.” 

Bram: “Een Bekerfinale hoort op het einde van het seizoen. Eigenlijk is het ook 

competitievervalsing.” 

 

Wat als wij de Beker winnen, is onze ploeg dan nog gemotiveerd voor de 

Play-offs ? 

Dirk: ”Dat zal afhankelijk zijn van de laatste matchen. Als het verschil klein blijft 

met Anderlecht en Club Brugge is veel mogelijk. Dan zijn we competitief.” 

Bram: ”Stel dat we nog zakken naar de 6de plaats wordt het moeilijk. Stel dat we 

de Beker pakken en toch nog 2de eindigen in de Play-offs moeten we Champions 

League spelen maar kunnen we Europees sneller uitgeschakeld zijn.” 

Dirk: ”In feite zijn we dus beter af als Bekerwinnaar, dan zijn we meteen geplaatst 

voor de groepsfase van de Europa League.” 

Pol: ”De bekerpremie ligt al vast van vóór het seizoen.” 

 

Hetgeen Francky Dury deed in Eupen was toch wel straf : een weliswaar niet 

goed spelende Meité vervangen. Niet iedere coach zou dit durven ! 

Pol: ”Leye heeft ook al mindere matchen gedaan.” 

Bram: ”Ik zou ook Leye al vervangen hebben. Vetokele heeft ook nooit echt zijn 

kans gekregen.” 

Dirk: ”Ik vond dat een gewaagde zet met Meité.” 

Bram: ”We hebben met Ankersen, Möhren, Gueye en Bala meer 

wisselmogelijkheden.” 

Pol: ”Möhren mocht niet veel meer meedoen bij AZ.” 

Bram: ”AZ zit nog in de Europa League en speelde tegen Lyon. Ik ben ook fan 

van Ajax. 5 keer per seizoen zie ik hen aan het werk, ook in uitmatchen. Ik volgde 

de matchen in Manchester en Dortmund in de Champions League. Ik ben lid van 

de supportersvereniging, anders kan je die matchen niet meemaken. Ik ga al 

sinds 1996 naar Amsterdam. Ik heb ook familie wonen in Nederland, vandaar.” 

 

Over een andere sterkhouder, Lukas Lerager, hebben we het nog niet gehad: 

een maniak tot en met ! Op stage in Marbella – terwijl anderen een siësta 
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hielden – was hij aan het pompen. Thuis heeft hij ook nog toestellen staan 

om bij te trainen… 

Bram: ”Als je Europees kan spelen is hij misschien nog te houden.” 

Dirk: ”Er is eind januari nog een bod gekomen van Bordeaux. Ik zie hem hier 

volgend seizoen niet meer te spelen; zelfs bij winst in de Beker en deelname aan 

Play-off één.” 

Pol: ”Hazard was hier een topper en won de Gouden Schoen maar had het bij 

Mönchengladbach toch ook moeilijk.” 

Dirk: ”De Europa League moeten Meité en Lerager aan kunnen, Champions 

League is te hoog gegrepen. Dury vindt wel een oplossing voor (mogelijke) 

vervangers.” 

 

Tot slot: pronostiekje voor 18 maart ? 

Pol: ”Ik denk dat er véél goals vallen. 2-2, goals van Coopman en Lepoint voor 

ons en dan penalty’s.” 

Dirk: ”1-3 ! We moeten positief zijn. Leye zal er wel eentje maken.” 

Bram: ”1-1. In de verlengingen maken we –zoals in Geel- een frommelgoal van 

een verdediger, zoals tegen Lokeren maar dit keer in ons voordeel !.” (lacht). 

 

Ikzelf hou het op 0-1, met een goal van een hopelijk herstelde Derijck !  
 

De pronostiek voor de bekerfinale KV Oostende – SV Zulte Waregem van…  

  Judith Walraevens: 1-2   Bert Stoffels: 1-0  

 

Ga jij (alleen, met vrienden, familie, collega's,...) naar de bekerNeem dan zeker 

een groepsfoto of selfie in de bus, vóór het Atomium of in het Koning 

Boudewijnstadion.  Als je de foto daarna stuurt naar redactie@biesteneirke.be, 

dan verschijnt jouw foto op de website.  En misschien wel in 't Biesteneirke. 

 

Wist je dat… 
 

… het Bedrijvenpark Waregem Zuid op zaterdag 25 maart om 17 uur 

haar allereerste editie van Run into the Zone organiseert ?  Dit is een uniek 

loopevenement dat je doorheen het Bedrijvenpark én de productieafdelingen 

van Cras, Renson, Cebeo, Callens&EmK en TVH brengt.  Je kan kiezen tussen een 

parcours van 6 of 12 km (www.runintothezone.be) 
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Wandelclub Waregemse Gordel gaat stappen in Heuvelland  
tekst: Rik Verhaeghe – foto: www.flickr.com  

 
Op zondag 26 maart, tijdens de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem, gaat de 

wandelclub Waregemse Gordel op daguitstap.  Ook niet-leden kunnen mee en 

hebben hierbij de keuze uit 2 programma’s: 

 

 vrij wandelen op Rode en Zwarte Berg en genieten van 6 doortochten van de 

renners op de Rode Berg (aan de voet van de Baneberg kan men 11 (!) 

passages meemaken), zweven in de zetellift en shoppen op de zondagmarkt 

(eigen picknick of lunchen in één van de vele horecazaken) 

OF  

 geleide wandeling met Luc Delodder (18 km) en tussendoor de doortocht van 

de renners meepikken 

(eigen picknick) 

 

De bus (met digitale tv, zo zien we ook de 

aankomst van de koers) vertrekt om 8.30 

uur aan de carpoolparking in Waregem aan 

de E17 (terug rond 19 uur). 

Info en inschrijven bij Eddy Van Heuverswijn: wandelclub@waregemsegordel.be 

(vóór 19 maart of tot volboeking bus).  Leden betalen 10 euro en niet-leden 15 

euro op rekening BE21 8916 1407 7203. 

 

De pronostiek voor de bekerfinale KV Oostende – SV Zulte Waregem van…  

  Yana Christiaens: 0-2  Kevin Ghyselinck: 3-1 

  Stefanie Van Hasselt: 2-3  Hendrik Vandenberghe: 1-2 

 
Wist je dat… 
 

… kinderdagverblijf Nanny uit de Stijn Streuvelsstraat uitbreidt vanaf 2 

mei ?  Meer hierover in het komend Biesteneirke 

… er de jongste maanden meer doopplechtigheden zijn in de Sint-Jozefskerk op 

de Biest ?  
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Ten huize van… Lucien Wyckhuyse 
tekst: EH Luc Goethals en Marnix Pruvoost – foto: John Vervaecke 

 

Mijne stylo skreept over m’n blad papier. “Ge moet er ne keer op blazen,” zegt 

onze pastoor, “of is ’t niet beter dat je ne keer op de onderkant van je zool 

schrijft”, weet de fotograaf van dienst me te vertellen. Neenee, ‘k weet beter, ’t is 

te lang geleden dat we nog een keer een artikel hebben neergepend voor ’t 

Biesteneirke, maar allez, voor deze maand zijn we te gast bij Lucien Wuyckhuyse. 

 

Lucien, een geboren en getogen … 

Jaja, schrijf het maar voluit, een Biestenaar in hart en ziel. Geboren in de 

Lebbestraat.  Geen school gelopen op de Biest, want die was er nog niet, naar de 

knechteschole gegaan, de 

gemeentelijke jongensschool 

om het verstaanbaar te maken. 

Tot het achtste studiejaar. Om 

nog maar eens enige 

duidelijkheid te scheppen voor 

onze jongste Biestenaars, wij 

konden het lager onderwijs 

volgen tot we veertien jaar 

waren. Daarna trokken de 

meeste van mijn medestudenten 

de fabriek in. Dat was eigenlijk vrij normaal, ik had sjance: ik mocht nog drie jaar 

verder studeren in de vakskole - het Vrij Technisch Instituut van nu - ik volgde er 

de afdeling Weven.  

 

Daarna in de bedrijfswereld gestapt ? 

Ge moet dat zo schoon niet omschrijven, we moesten gaan werken, zo was dat. 

Ik ben gestart bij de firma Gernay, in de Olmstraat lag dat bedrijf.  ‘k Weet nog 

dat er tijdens de oorlog er een bom is gedropt op dat bedrijf. Hoelang ik daar 

gewerkt heb, kan ik me niet meer zo goed herinneren.  Weet je, eens er een 9  

vooraan op je teller staat, zijn er heel wat zaken die zo aan je voorbij gaan.  

Nadien heb ik de rest van mijn actieve periode doorgebracht bij de Devos 

Gebroeders in de Fabriekstraat. Ik was daar doorhaler. 
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Sorry, maar doorhaler wat moet ik me daar bij voorstellen ? 

Ja, man, draden, heel fijne nylondraden doorheen hevels steken, deze zitten op 

verschillende kaders - schachten in het jargon - deze krijgen dan op de 

weefmachine een verschillende volgorde van opkomen om zo een bepaalde 

binding te vormen. ‘k Peis dat dat een goede beschrijving zal zijn. 

 

Sport, meerbepaald voetbal, volg je nog steeds ? 

Zeer zeker, alle matchen van den essevee volg ik steevast op de televisie en lees 

ik alles wat erover geschreven wordt in de krant. Wat wil je als oud-voetballer ? 

‘k Moet een jaar of veertien geweest zijn toen ik voor het eerst op een bal trapte 

bij Sportief.  Je moet weten, toen waren er twee clubs in Waregem, we hadden 

de Sportief, die speelden op het terrein op het Leeuwke en we hadden de Red 

Star en die hun terrein lag aan het station, aan het begin van de Vijfseweg om 

juist te zijn. Ik meen me nog te herinneren de derby tussen die twee ploegen 

waar de gebroeders de Ketele, Dré en Boes, beiden als ploegkapitein de hand 

dienden te schudden. Nadien is de fusie er gekomen tussen de rood-groenen, 

sportief en de wit-blauwen van de Red Star tot SV Waregem wat nu 

Zulte Waregem is.  

Mijn plaats in de ploeg was half back, nu heet dat een middenvelder. 

Getransfereerd naar Tielt en nadien naar Kortrijk, bij de SV.  Ben dan ook opnieuw 

teruggekeerd naar Waregem, waar 

ik zes jaar jeugdtrainer ben 

geweest. Veel schone jaren mee 

beleefd met die jonge gasten.  

 

Volg je de actualiteit? 

Om te zeggen dat ik dagelijks het 

nieuws volg op de TV, nee dat niet 

maar in de voormiddag lees ik  

steevast de gehele krant. Als de 

mobiliteit wat uit blijft moet een 

mens zich met iets bezighouden.  De winterdagen zijn kwade dagen, lang donker. 

Maar ja, veel wijzer worden we  toch niet van onze krant, ze staan hele dagen vol 

geschreven van Trompet. Mijn mening over die persoon? ‘k Ga het kort 

formuleren… abnormaal in alle opzichten. Maar ja, dat is de politiek zeker ? 
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Café De Biest is nu weg … 

Eigenlijk is dat een spijtige zaak, voelt aan gelijk dat het herte van de wijk weg is. 

Maar ja, geen geklaag we moeten vooruit hé, mee met onze tijd zeker, er is niets 

dat blijft. Vroeger waren heel wat cafés op de Biest: je had de Blompelderie 

(Lebbestraat), de Barriere (Barakke), de Oude Biest, de Nieuwen Biest, de Legen 

Biest (lage Biest) en de Hogen Biest. Eigenlijk heette die laatste café den Hoaze. 

Men zong daar een liedje van. In café den Hoaze, doar est er altijd gang, dat es 

geen bloaze, ’t zal der geestig zijn, olé olé, en we betoalen genen entré. ’t Moet 

ongeveer zoiets geweest zijn. 

 

Nog actief bezig in de vinkensport ? 

Nee, helemaal niet meer.  ‘k Heb er nog twee zitten gewoonweg voor het gezang, 

we zetten gene meer in de reke.  Vroeger was ik nog een verwoede tuinier maar 

ja, ik heb het al verteld vanaf er een negen op uwen conteur staat ‘k peise dat het 

beste er af is. 

 

Lucien, om af te sluiten, laten we nog eens ons glas heffen, alvast bedankt 

voor de babbel en uit naam van ’t Biesteneirke nog vele jaren en een goede 

gezondheid.  Santé ! 

 

 

Kleuters van de Biest logeren op school 
tekst en foto: juf Nancy 

 

Logeren, wat een feest: logeren bij oma en opa, slapen in een ander bed… 

De 3de kleuterklassers van de Biest hebben ook dit jaar durven slapen op school. 

Op vrijdag 10 februari kwamen ze om 

17.30 uur in pyjama naar het 

logeerpartijtje… 

Na het aperitief en de fuif aten we lekkere 

frietjes…  Met een zaklamp trokken we 

daarna door de ganse school. Na het 

tandenpoetsen vertelde de juf een 

verhaaltje, zalig spelen in bed met de 

lightsticks, een nachtzoen en dan proberen te slapen… Knor, knor. 

Na het ontbijt kwamen de mama’s en papa’s hun kids ophalen. 

Tot een volgende… 
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De greet wol on de Biest, its fantastiek jou noow 
Tekst: Tist van der Biest 

 

Tist van der Biest is na een lange periode 

nogmaals in zijn pen gekropen.  En hoe !  

Wat de Amerikaanse president kan, dat kan 

hij ook, moet hij gedacht hebben.  Hij slaagt 

er zelfs in om Donald Trump te schrijven.  En 

wij mogen in primeur zijn brief publiceren.  

De redactie kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor spelfouten… 

 

Dier mister Trump, dier Donald 

 

Its fantastiek to bie hier in Waregem, espesiallie in the Biest.  Ent maai deer Trump, 

wie olreddie hef a wol heir, greet.  Oh, I laaik Waregem en the Biest.   Die odder 

wijks laaik ’t Gaverke en de Torenhof, dhat aar helhools.   

Jes I laaik Waregem, wee haaf it oll hier.  A moevie theater, we haaf it.  A poost 

offis, wie haaf it.  Den Action, wee haaf it.  Kind & Gezin (joe noow it bitter es tsjailt 

en nog ’n twatte), wie haaf it.  Wie downt haaf een Albert Heyn in Waregem, but 

taats not terriebel, biekos Albert Heyn is from dollanders ent ol de tings hoe arnt 

from Waregem ar bed.  So wie baai in de Colruyt, biekos dats from de Belgen. 

Wie lurn a lot from joe: ouwer citybestuur hes soo mutsj plans wit dis taawn: dei 

wil graven a 2de Gaverbeek around Waregem toe protekt piepel from odder sieties 

hoe kom hier for kapotmaking our roods witout baaiing innieting.  Ent dei park 

deir kars on de free shop en goo pleses !  If dei want toe kom toe dis bjoetifol taawn, 

dei haaf toe peej tekses toe pass de briedg.  

Ai hurt about plans toe bield een appartement near den expo.  Willy from Marie-

Jeanne, joe noow, wil bielt a Tower that haas toe bie de haajest in Europa, moor 

dan 500 meters. Piepel of Waregem ken vieziet it for free, ol die odder wil haaf toe 

peej, uitgezonderd die amerikan piepel ofkors.  Jes, it wil bie fantastiek.. 

Wie must kiep moor jobs in Waregem.  De piepel of de Biest must baai in deir oown 

taawn.  De same Willy from Marie-Jeanne plans toe bilt a wol on de schreve 

bietwien Rekkem en Tourcoing.  So de West-Flemis kent baai tjiep water at den 

Auchan.   

Aai hurt joe doont laaik de pres.  But deir is in Waregem, espesiallie in the Biest, e 

krantje taats to vertrouwen is.  Its kolt ’t Biesteneirke.  Takkoord, somtaaims dei reit 
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somting stoepit, but hoe dus dis not hé Donald.  Ent aai even hurt dei haaf e piepel 

hoe loeks for de misteeks in de tekst.  Dei kol it vrijwilligers hier, dei aar not paait 

laaik Siegfried Bracke or Marc Coucke.  De Willy, joe noow from Marie-Jeanne, gits 

olso a lot of monnee, but he gifs a lot to goede doelen. 

Aai woet laaik to invaait joe to Waregem Koerse, but aai em e lietel biet bang for 

joe, bekos deirs e lot of pres aanwezig deir, ent joe dont laaik de pres hé.  Meejbie 

joe kan kom incognito, wit my klaske.   

 

Kiep hevving fun wit Melania.  Aai wil meek de Biest greejter dan America ! 

 

De pronostiek voor de bekerfinale KV Oostende – SV Zulte Waregem van…  

 : Rina Bulcaen: 1-2  Laura Christiaens: 0-1 

  Lucien Wyckhuyse: 2-3  André Vervaecke: 0-2 

 

 

Buren op bezoek in Waregem Business Park 
tekst en foto: Marnix Pruvoost 

 

Neenee, ’t is geen park om er met de kinderwagen te wandelen, ’t is er een voor 

business te doen. Zoals je bovenaan kunt zien zijn we in gegaan op de 

Nieuwjaarsdrink die men ons heeft aangeboden. Ach, je weet niet waar het 

Waregem Business Park 

komt?  Ewel, op de hoek van 

de Vredestraat en de 

Expresweg, er staan nu twee 

torenkranen opgesteld, we 

kunnen er nu zeker niet 

naast kijken. Aan de hand 

van een Power Point konden 

we het chronologisch 

verloop van de werken 

volgen. Verontschuldigingen voor de al gemaakte hinder en ongemakken 

werden overgemaakt en dat we als buren ons steeds tot hen mogen wenden met 

vragen. 



maart 2017 19 

Wat onthouden we van ons bezoek? Dat men 180 boringen heeft uitgevoerd van 

80 m diep verspreid over het terrein voor de geotechniek. Dat men tot op 

vandaag zo’n 2 000 m³ beton heeft uitgestort en dat er nog zal volgen. Dat er 

ondergronds plaats zal zijn voor 200 en bovengronds voor 125 wagens. Dat er in 

het project zeer veel aandacht gaat naar waterrecuperatie en het groenaspect. 

Dat 80% van de burelen al aan de man is gebracht.  Men voorziet de opening 

van de gebouwen in het voorjaar 2018. 

 

Waar maken wij als buren ons ongerust over ?  De verkeersontsluiting in het 

algemeen voor de Vredestraat.  Vast staat dat het rond punt heel binnenkort 

verdwijnt en vervangen wordt door verkeerslichten.  Blijkbaar is men de dodelijke 

slachtoffers van weleer al vergeten, hoeveel waren het er ook weer?  Toen al 

leverde een gelijkaardige opstelling met verkeerslichten het bewijs dat dit niet 

optimaal was.  

Op vandaag zien we, eenzijdig de rij auto’s op de spitsuren, het zo genaamd 

sluipverkeer alleen maar langer worden.  Mogen we straks een dergelijke rij 

verwachten voor het in- en uitrijden van het park ?  Wat met onze kapot gereden 

voetpaden ? Welke plannen zijn er hiervoor ?  Met ingehouden adem zien we 

hoe iedere morgen de kinderen, volwassenen te voet of met de fiets zich een 

weg moeten banen tussen de lange rij aanschuivende automobilisten die het 

zelfs van tijd niet te nauw nemen met openbare weg en verlaagde berm en/of 

voetpad. 

 

We moeten of mogen geen zwartkijkers worden, neen zeker niet.  We zien hier 

zelfs heel wat kansen liggen voor onze lokale politici, die met argusogen de 

toestand zullen opvolgen en zodoende menig Biesteneirkes van artikels  voorzien 

of gaan we moeten wachten tot het voorjaar van 2018 ? 

 

De pronostiek voor de bekerfinale KV Oostende – SV Zulte Waregem van…  

  Tist van der Biest: 1-7  Eli Hobo: 1-2 

  Charly Bettens: 2-2  Heidi Van Hulle: 2-3 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke maart: Sylvie Baert – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 7 maart: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 13 en dinsdag 28 maart: kaarting (SOB De Roose) 

 dinsdag 21 maart: lentefeest (OC Nieuwenhove) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 8, 22 en 29 maart: 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 

 vrijdag 10 maart: mannen op bezoek 

 vrijdag 24 maart: degustatieavond 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 woensdag 8 maart om 19.30 uur: verdieping in de Vasten (kerk) 

 vrijdag 10 maart om 19 uur: open avond Jong geloof, gelovige jongere (kerk) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 30 maart: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten maartnummer binnen vóór 23 maart, bij voorkeur via e-mail 

 

     

kantoor bvba Marc Demeulemeester 
Meersstraat 36 – 8790 Waregem 

056 60 89 12 
demeulemeester.marc@recordbank.be 

www.record-demeulemeester.be 

 


