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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

 

De (Ver)bouwbeurs vindt dit jaar iets vroeger plaats dan gewoonlijk.  Maar 

eigenlijk kan je je wel afvragen of er in Waregem nog wel ruimte is om te 

bouwen ?   

Wie eens door onze stad rijdt - met de auto of de fiets, het tijdsverschil zal 

vermoedelijk miniem zijn – zal het ongetwijfeld opmerken: de toren- en 

werfkranen zijn alomtegenwoordig.  De Westerlaan wordt heraangelegd en 

wordt voorzien van een mooie kluifrotonde.  Binnenkort kan je over de helft 

hiervan rijden, terwijl de andere helft afgewerkt wordt.  Ondertussen wordt ook 

het drukke kruispunt Vijfseweg-Noorderlaan aangepakt, wat ongetwijfeld terug 

het nodige zoekverkeer zal creëren.   

Dichter bij huis naderen 2 grote projecten hun 

voltooiing: residentie Cheval d’Or op de hoek 

van de Henri Lebbestraat en de Ten Hedestraat 

zal maar liefst 19 appartementen huisvesten.  

En je kan er niet naast kijken: Waregem 

Business Park, dé nieuwe eye-catcher op de 

Biest op de hoek van de Vredestraat en  

Expresweg, staat intussen uit de steigers.  

Als Biestenaars wachten we nu nog op een betere ontsluiting van de Expresweg 

op de E17.  Dat zou al heel wat fileleed besparen.  

Waregem, stad in galop.  Maar als maar vaker in stap. 

   

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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Oorsprong en betekenis van de Kleithoekstraat  
bron: www.gavergids.be 

 

De Kleithoekstraat is een straat op de Biest, 

die leidt van de parochiekerk naar de E17 en 

verder naar de Industrielaan 

 

De clytstrate wordt al vermeld in 1440 (cf. 

Castelain 1978, noot 22). Tot de aanleg van 

de autosnelweg was het de straat die leidde naar de Kleithoek, het gebied rond 

de Kleithul, de kleine heuvel ter hoogte van de oprit van de E17, bij veel mensen 

bekend als de Kabeljauw. Andere 'kleit'-toponiemen in de buurt waren het 

kleitbos (1572), de kleitkop, het kleitveld(eke) (cf. van den Hende 1958). 'Kleit' is 

een oud woord voor 'klei'. De verschillende toponiemen verwijzen naar de 

kleiachtige bodem in dat deel van Waregem. 
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Het nieuwe schooljaar is terug gestart  
tekst en foto’s: directeur Eddy Nuyttens 

 

Met 75 kleuters en 153 leerlingen in het lager gingen 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. 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 

‘KINDWIJZE’school waar kinderen en ouders zich goed kunnen voelen en welkom 

zijn. 

 

Er zijn ook dit jaar een paar 

veranderingen.  Juf Sonia 

ondergaat een heelkundige 

ingreep en zal het volledige 

1ste trimester afwezig zijn.  

Isabelle Himpe vervangt 

haar in de peuterklas.  Joke 

Van Bossuyt is net zoals 

vorig jaar onze teamteacher 

in het 1ste leerjaar maar is 

momenteel in 

zwangerschapsverlof en 

wordt vervangen door Ine 

De Lepeleere.  Nina Desmet neemt een aantal lestijden over in het 4de en in het 

6de leerjaar. Marie Christine Chanterie neemt een aantal lestijden over in het 4de 

leerjaar en Natalie Follens neemt het 6de leerjaar voor haar rekening.  Debbie 

Raes is klastitularis van het 3de leerjaar B.  

De nieuwe mensen nemen we dan ook hartelijk op in ons team en hopen dat ze 

zich vlug thuis zullen voelen. 

 

Dit schooljaar zetten we sterk in op binnenklasdifferentiatie waarbij we onze 

kennis, inzichten, vaardigheden maar vooral onze talenten met elkaar zullen 

delen.  We zijn een schoolteam met teamspelers die elkaar elke dag beter maken 

en dat is de droom van elke directeur.  Ik geloof heel sterk in mijn schoolteam en 
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ben ervan overtuigd dat het een heel fijn samenwerkingsjaar zal worden met als 

grote winnaar… élk kind dat naar onze school komt!   

Ons enthousiasme en onze teamspirit zullen voelbaar zijn op het werkveld én 

daarbuiten, dat garandeer ik u. 

In de 3de graad willen we werk maken van STE(A)M.  STEM verwijst naar de 

internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics.  

Stem staat dus voor een waaier aan technologische, technisch, exact-

wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en 

beroepen.  STEM is het actieplan van de Vlaamse 

regering om loopbanen in wiskunde, wetenschappen 

en techniek te stimuleren.  We kunnen er ook de (A), 

die staat voor artistiek, aan toevoegen.  

In het kleuter willen we verder werk maken van de 

uitbouw van Bodymap, een 

sensibiliseringsprogramma dat het belang van spelen 

en beweging voor de ontwikkeling van kinderen vooropstelt.  Zo geven we de 

kinderen optimale kansen om hun eigen talenten te kunnen ontplooien met de 

bedoeling gelukkige kinderen te worden. Een gelukkige leraar straalt en zet dat 

over op de kinderen.  Dát is onze Kindwijze filosofie. 

 

U ziet, beste lezers van ’t 

Biesteneirke, dat we er 

volledig klaar voor zijn en dat 

het op onze school bruist van 

ideeën en fijn vertoeven is.  

Altijd welkom!!! 

@ alle ouders: we zijn blij dat 

we opnieuw mogen 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 voor meer info: 

www.biestjager.com. 

 

Als team willen we 

vooral ZORG dragen 

voor elkaar, elkaar 

helpen en inzetten 

op gelukkig zijn.    
 

Eddy Nuyttens, directeur 
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Enkel winnaars na de 16de Waregemse Gordel 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Jolien De Keyzer 

 

Op zondag 9 juli vond de 16de Waregemse Gordel plaats. 

 

“Dit jaarlijkse fiets- en wandelevenement klokte af op 2 227 deelnemers.  Dankzij 

de ideale weersomstandigheden was ook deze editie een succes.  De nieuwe 

locatie – het Boekenplein aan de Zuidboulevard – kon op veel bijval rekenen.” 

aldus voorzitter Rik Verhaeghe. 

  

Nagenoeg alle vrijwilligers kwamen opdagen voor het bedankingsetentje, dat 

plaatsvond op vrijdag 8 september in het 

sob De Roose in Waregem.  De avond 

werd geopend met de nodige 

dankwoorden.  Eerst werd Judie Verhelst 

in de bloemetjes gezet.  Zij studeerde 

grafische en digitale media aan de 

Arteveldehogeschool in Gent en ontwierp 

- in functie van haar bachelorproef - het 

logo, de huisstijl en alle bijhorende 

toepassingen. 

 

Via de Facebookpagina en op zondag 9 juli werd een wedstrijd georganiseerd 

wie de leukste naam voor de bij kon verzinnen.  Er 

kwamen 148 voorstellen binnen.  Alle vrijwillige 

medewerkers konden uit de voorstellen hun 

favoriete naam uitkiezen.  Beau De Dapper had de 

originele naam Gorbie in gedachten en was 

zichtbaar tevreden met de bijenknuffel die haar die 

avond overhandigd werd.   

 

Het hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de cheque aan het goede 

doel, vzw Ten Anker in Waregem.  De vzw biedt rechtstreeks toegankelijke hulp 

aan personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, die wonen 

in de regio Waregem.  Zo worden verschillende woonvormen aangeboden, 

evenals aangepast werk in een beschutte werkplaats en is er een 

activiteitencentrum. 
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Een aantal medewerkers van vzw Ten 

Anker waren aanwezig op het feestje.  

Ondervoorzitter van de raad van bestuur 

Gerda Van Ryckeghem en sociaal 

werkster Greet Ameye kwamen de cheque 

van 5 000 euro in ontvangst nemen.  

Eerder was er een brainstorm met de 

bewoners waarvoor de centen zouden 

gebruikt worden, maar dergelijk bedrag overstijgt zeker hun verwachtingen.  

Gerda voegde er nog aan toe dat een aantal gekoesterde dromen nu kunnen 

gerealiseerd worden.   

 

Niets dan blije gezichten dus !  De 17de editie gaat door op zondag 8 juli 2018 

op het Boekenplein. 

 

Meer info en foto’s: www.waregemsegordel.be – ook op Facebook en Twitter  

 

 
boven vlnr: Paul Van Assche (WG), Judie Verhelst (logo), Glynn Desmet (TA), Willy De Bouvrie (WG), Luc Delodder 

(WG), Greet Ameye (TA), Joan Van Weehaeghe (WG), Gerda Van Ryckeghem (TA), Eddy Van Heuverswijn (WG), 

Renate Baele (WG), Rik Verhaeghe (WG) 

onder vlnr: Fien Verhaeghe (WG), Noël Baele (WG), Beau De Dapper en Gorbie (naam) 
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Kaarting ten voordele van de Kerstloop  
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Willy Godefroid 

 

Op vrijdag 20 oktober gaat in het sob De Roose de 7de manillen- en 

kippenbillenkaarting door ten voordele van de Kerstloop van 3 december.  Enkele 

weken vroeger dan de vorige jaren, maar de uitwedstrijd van Essevee op Nice en 

de Autodagen deden de organisatoren uitwijken naar een andere datum. Alle 

info over de kaarting vind je trouwens op de flyer, bij dit Biesteneirke gevoegd.  

Ik ging dan maar op zoek naar een verwoede kaarter, tevens Biestenaar, om wat 

dieper in te gaan op het kaarten en kwam terecht bij Luc Delesie. 

 

“Het biljarten doe ik nog meer dan kaarten. Biljarten doe ik een 6-tal keer per 

maand.  Ik ben verantwoordelijk bij de oudste biljartclub in Waregem die werd 

gesticht rond de 2de Wereldoorlog.  In 

1990 heb ik het bestuur vervoegd van 

Ziekenzorg op de Biest.  De kaartingen 

gaan 2 keer in de maand door. Door mijn 

functie als bestuurslid kaart ik dan als er 

eens een tafel te kort is maar er worden 

ook gezelschapsspelen gedaan en dat doe 

ik dan ook eens. We hebben meestal voor 

het manillen een 5 à 6-tal tafels. Er wordt 

natuurlijk minder gekaart dan vroeger. 

Hier op de Biest heeft Okra heel wat 

kaarters. In het dienstencentrum op het 

Gaverke leeft het méér want daar hebben 

ze met Ziekenzorg ongeveer 18 tafels. We hebben op het einde van het 

kaartseizoen een kaartkampioen onder de mannen en de vrouwen alsook een 

rode lantaarn en een kampioen van de gezelschapsspelen. De mensen laten zich 

afschrikken om te kaarten: ze denken dat de mensen ziek moeten zijn om bij ons 

te kaarten. Dat is totaal niet waar, onze naam is ook veranderd in Samana.” 

 

Voor de leken onder jullie: aan 1 tafel zitten 4 spelers.  Er wordt gespeeld 2 tegen 

2.  Er zijn 32 kaarten, elke speler krijgt er 8.  Om de beurt wordt er door 1 van 

hen gedeeld, dan wordt er troef gemaakt. Je kan méégaan met de deler, dan 

tellen de punten dubbel.  Ook bij zonder troef is dit het geval. Als er troef wordt 

gemaakt is er keuze tussen harten, schoppen, klaveren en ruiten. In het 



oktober 2017 9 

Waregems dialect hebben we het over ertens, pijkens, klavers en koeken.  De 

hoogste kaart is de 10, nadien volgen de aas (cijfer 1), de heer, de vrouw en de 

zot, de 9 tot en met de 7.  Wie als team het snelst aan 101 geraakt wint dat 

spelletje.   

Meestal wordt er bij Samana Waregem met vaste tafels gewerkt; dit wil zeggen 

dat je telkens met dezelfde man of vrouw kaart.  Bij de manillenkaarting die 

Vincent Baert op 20 oktober organiseert kan je je compagnon zélf kiezen.  

 

Kaart je ook met de familie ? 

Als er vrienden worden uitgenodigd wordt er gekaart en zeker ook met de 

familie. Als de kleinen komt dan zevenen we (de kleinen is Berre Delesie.  Berre is 

2dejaarsbelofte wielrenner en woont in Brugge).  Ik heb leren kaarten toen ik 

klein was bij mijn familie in Vijve.  Met de pijp in de mond en de dreupels bij de 

hand zat de familie op zondagnamiddag te kaarten. 

 

Welke zijn de eigenschappen van een goede kaarter ? 

Je ziet veel aan het gezicht van de deler of hij goede kaarten heeft.  Als het langer 

dan 5 seconden duurt is dat geen goed teken. Ik zal ook altijd kabbelen.  Rechts 

of averechts kaarten doe ik niet, tenzij mijn kameraad het vraagt (dit is tonen  

welke soort je wil dat je partner uitkomt; dat kan je doen als je van een bepaalde 

soort er geen hebt).  Er zijn er die de kaart kunnen steken, ik kan dat ook wel wat. 

Om een voorbeeld te geven van een kaartsituatie: als ik 2 manillen heb met niet 

veel bij zal ik niet zonder troef kiezen. Om zonder te gaan vind ik dat je toch zélf 

5 slagen moet kunnen. Als je tè ver achter staat zou ik het wel doen en risico’s 

nemen.  Als je méégaat met de deler doet het er véél toe als je ervoor of erna zit. 

  

En na wat aandringen van mijnentwege naar fotograaf Willy toe was het zo ver: 

ik wou wel – en omgekeerd wellicht ook –  eens weten op welke manier Luc 

kaartte en het opnemen tegen Luc in één spelletje manillen. Renilde, de vrouw 

van Luc en ik tegen Willy en Luc.  

“Dat moet 20 jaar geleden zijn dat ik nog eens manilde, met mijn broer Walter 

bij ons thuis”, wist Willy.  Om kort te vertellen, wij kregen bèrekaarte -  maar ik 

kwam tot de conclusie dat Luc een goede kaarter is.  Nu is het aan diegenen die 

interesse hebben in dit volkse spelletje dat manillen heet om eens een kaartje te 

slaan op de Biest, te beginnen op 20 oktober of op één van de vele kaartingen 

van Samana of Okra.  De kalender vind je telkens op de ommezijde van ’t 

Biesteneirke.  Bij de kaarting anno 2016 had de Kerstloop een 95-tal tafels. 
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Wist je dat… 
 

… Eddy Nuyttens, de directeur van de school op de Biest, en zijn 

echtgenote Greet trotse grootouders geworden zijn van Gisèle ? 

… wielrenner-junior Mathisse Groothaert met Meubelen Gaverzicht-Glascentra 

een nieuw team heeft voor het volgende seizoen ? 

… het Waregemse bedrijf Renson nog 3 jaar langer in zee gaat met de 

Nederlandse wielerformatie Sunweb ? Sunweb won recent nog 3 wereldtitels in 

Bergen in het ploegentijdrijden voor mannen en vrouwen, met Tom Dumoulin 

het WK tijdrijden voor profs; pakte de bolletjestrui (Barguil) en groen (Matthews) 

in de Tour en diezelfde Dumoulin won in het voorjaar de Giro 

… er op de Biest een ponyfluisteraar woont ? 

 

’t Biesteneirke in Canada 
 

 
Van links naar rechts: Robbe Dierick, Tim Declercq, Lisa Vynckier (dochter van Greet Bossuyt en Krist Vynckier 

uit de Drafstraat) en Maxime Korber (wonende in de Vlasbloemstraat) 
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Herfst… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Biestenaar heeft als 1ste losse tickets voor Vitesse 
tekst: Koen Christiaens 

 

Op donderdag 2 november speelt Zulte Waregem zijn 4e wedstrijd in groep K in 

de Europa League op bezoek bij het Nederlandse Vitesse Arnhem. Vitesse won 

vorig seizoen, net als Essevee, de beker en mag gezien hun huidige klassering 

ook aanzien worden als een subtopper. Een kleine Nederland-België dus.  

Essevee kreeg 1 065 tickets voor deze uitmatch.  Aangezien onze rood-groenen 

niet ieder jaar Europees spelen én deze wedstrijd valt tijdens de Herfstvakantie 

was/is de vraag groter dan het aanbod. Minstens 900 tickets gingen al naar de 

supporterslokalen en de losse verkoop van de overige tickets ging van start op 

dinsdag 19 september om 10 uur. Het was niemand minder dan onze Biestenaar 

Bram Demuytere die als allereerste om 5.13 uur present was.  Later op de morgen 

volgden onder meer Jean Vander Rasieren, Jan Godefroidt en Frank Moerman 

zijn voorbeeld. Slechts 49 fans (wel 4 tickets per identiteitskaart) konden toen op 

deze manier tickets bemachtigen. Nogal wat Esseveefans maken er op 2 

november een dagje Arnhem van. 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke oktober: Frank Tant – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 3 oktober: hobby (SOB De Roose) 

 zaterdag 7 oktober: dag chronisch zieke mensen (SOB De Roose) 

 maandag 9 en dinsdag 24 oktober: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De 

Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 11 en 25 oktober: kaarting (SOB De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

 dinsdag 10 oktober: koken voor mannen (SOB De Roose) 

 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 

 vrijdag 13 oktober om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 26 oktober: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten novembernummer binnen vóór 19 oktober, bij voorkeur via e-mail 

 

 


