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Doe mij 

Bubbels in een glaasje 
Cola met een rietje 
Bier uit een flesje 

En draai een lekker liedje 
Geef mij zon 

Een festivaltent 
Zomer, ik ben zo blij 

Dat jij er bent 
 

- Dicht erbij 
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Kampioenschap van Groot Waregem Vinkenzang 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Willy Godefroid 

  

Op Hemelvaartsdag 25 mei ging het Kampioenschap van Groot Waregem Avibo 

voor vinken door in de Industrielaan. 147 vinkeniers namen deel. De vogel van 

Nick Houfflyn haalde het met 690 liedjes. 

 

 



juli/augustus 2017 3 

 

Dag van de Buren op vrijdag 26 mei 

 

 
Kuipersstraat 

 

 
Vlasbloemstraat 
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2de Benito Classic op zaterdag 8 juli  
foto’s: Willy Godefroid 
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16de Waregemse Gordel op zondag 9 juli 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: vzw Waregemse Gordel 

 

De 16de Waregemse Gordel telde 2 227 deelnemers, waarvan 

1 op 5 wandelde.  Alle wandelaars hielden halt op de koer van 

de school op de Biest.   
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Memorial Igor Decraene op zondag 16 juli 
Tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid 

 

Met 231 deelnemers bij de toertochten (kidstocht inbegrepen), 28 

recreantenduo’s en West-Vlaamse winnaars Lars Van Ryckeghem (nieuwelingen), 

Loran Cassaert (juniores) en Aaron Verwilst (beloften) werd de 3de Memorial Igor 

Decraene een voltreffer. Biestenaar Julie Stockman finishte als 2de dame bij de 

juniores. Een ruim verslag over deze 3de Memorial Igor Decraene volgt in het 

septembernummer. 
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’t Biesteneirke op reis 
foto: Marianne Verstaen 

 

 
 

 

Wist je dat… 
tekst en foto: Bart Kindt, gemeenteraadslid 
 

… de bloembakken op het kerkplein heel regelmatig 

worden aangereden en deze ook al heel veel hersteld 

geweest zijn door de technische dienst van de stad ?  

In samenspraak met de verkeerscel zullen deze 

bakken vervangen worden door gelijkgrondse 

groenzones 
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Opening KMO-zone Groenbek (groene bedrijvenzone) 
tekst en foto: Bart Kindt, gemeenteraadslid  

 

Op donderdag 6 juli werd Groenbek feestelijk geopend en ingefietst door de 

verantwoordelijken van Leiedal en het Stadsbestuur. 

 

De eerste sloopwerken van de oude bedrijfssite Bekaert dateren van 2013.  

Daarna werden de riolering en de wegeninfrastructuur aangelegd. De totale 

transformatie van de site die daarop volgde - en die ongeveer drie jaar in beslag 

nam - resulteerde in een kwalitatief bedrijventerrein dat voldoet aan de wensen 

van iedere ondernemer. 

 

 
 

De oude productiesite van Bekaert Textiles is een hedendaagse kmo-zone met 

nieuwe wegen en moderne infrastructuur geworden. Op Groenbek is plaats voor 

kmo's die op zoek zijn naar een perceel van maximaal één hectare en voor 

kantoren tot maximaal 500 m².  De strook met kantoorgebouwen en groen 

vormen een perfecte link naar de bestaande woonomgeving. 

 

Op vraag van de buurtbewoners zal een petanquepleintje aangelegd worden op 

het einde van de Groenbek. De kostprijs van dit pleintje wordt geraamd op 2 335 

euro (excl. BTW).  De kosten zullen gedeeld worden tussen Intercommunale 

Leiedal en het stadsbestuur. Er wordt een engagement gevraagd van de buurt 

naar onderhoud toe. 
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Wist je dat… 
tekst en foto: Bart Kindt, gemeenteraadslid 

 

… de verbindingswegels tussen de pijpenkoppen van de Kuipersstraat voorzien 

werden van afwatering en nieuwe asfalt ?  Dit werk werd uitgevoerd In het kader 

van de herwaardering van de trage wegen (voor voetgangers en fietsers) 

          
 

Wijk De Korenbloem verwelkomt nieuwe buren in de 

toekomst …. Een mooi project in wording! 
tekst en foto: Bart Kindt, gemeenteraadslid 

 

Dankzij een samenwerking tussen onze stad, Helpt Elkander en vzw Ten Anker 

zullen 3 woningen gebouwd worden op de site naast het CLB. 

 

We hopen om deze mensen, met een beperking, 

maar wel met mogelijkheden en talenten, in de 

toekomst te kunnen verwelkomen als buren en 

hen te integreren in onze wijkactiviteiten. 

 

Uiteraard heeft men in het project rekening 

gehouden met het behoud van ons fietspad 

richting centrum.  
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke juli/augustus: Paul Kindt – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 22 augustus: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 23 augustus: kaarting (SOB De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 31 augustus: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten septembernummer binnen vóór 24 augustus, bij voorkeur via e-mail 

 

 


