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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 
 

Op weergebied komt de koudste periode van het jaar eraan.  Op emotioneel en 

menselijk vlak echter staat ons een warme, liefdevolle periode te wachten.  Eerst 

komen de kinderen aan bod.  Zij kijken nu al reikhalzend uit naar de komst van 

de Sint en zijn pieten.   

De week vóór Kerstmis staat sinds enkele jaren in Vlaanderen synoniem voor De 

Warmste Week.  In Waregem zijn er 42 acties voor meerdere goede doelen.  De 

Vlaamse teller staat op 4 936 acties voor 1 601 goede doelen. 

Maar ook dichtbij zijn er veel mensen 

met een gouden hart.  In juni 

publiceerden we de oproep van de 

Sundaybikers.  Zij organiseerden een 

barbecue voor het goede doel: de 

aankoop van een rolstoelfiets voor 

Ophélie.  We kregen een reactie 

binnen van haar ouders Melissa 

Buyse en Cliff Fieuw: “Met veel trots en fierheid kan ik melden dat we het bedrag 

verzameld hebben voor haar fiets en dat we deze aangekocht hebben. Levering 

is voorzien rond februari 2018. Wij willen graag nogmaals de Sundaybikers, de 

sponsors, alle aanwezigen en alle mensen bedanken die zomaar een centje 

gaven voor de fiets.  Zonder hen zou het niet gelukt zijn!  Alsook speciale dank 

aan rijwielen Rudy die zorgde voor de aankoop van deze fiets !  Zodra de eerste 

zonnestraaltjes er zijn in 2018 zullen wij terug met 4 kunnen fietsen!” 
 

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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Molenpark kerstfeest 
tekst: het Molenparkbestuur 

 

Naar jaarlijkse traditie worden alle Molenparkbewoners, hun familie en vrienden 

op de vooravond van de eindejaarsfeesten uitgenodigd in het 

ontmoetingscentrum De Roose op de Biest voor het Molenpark kerstfeest. 

Het 5 koppige oude bestuur en hun echtgenotes verwachten alle gasten op 

zaterdag 16 december vanaf 19 uur voor een gratis aperitief en een warme 

schotel. Dankzij de financiële medewerking van het stadsbestuur in de vorm van 

Waregembonnen en de kasreserves van erevoorzitter Ferdy’s legendarische 

Molenparkfeesten, kunnen wij deze maaltijd aanbieden voor de democratische 

prijs van 15 euro per persoon, kinderen jonger dan 12 jaar komen gratis eten. 

Ook de financiële vergoeding die ons bestuur krijgt bij de hulp op de 

nieuwjaarsreceptie van de stad die volgend jaar terug doorgaat op zondag 7 

januari in De Roose, helpt onze kassa spijzen. 

Op het menu staat kalkoengebraad op de wijze van de chef (traiteur Luc), 

geserveerd met heerlijke kroketjes en groentjes.  Na de maaltijd zorgen DJ Sef 

en Kurt dat we de overtollige calorieën kunnen verbranden. Ook de kerstman is 

uitgenodigd om de kleinsten te verwennen met een snoepje. 

De prijs van de dranken blijft historisch laag, zodanig dat er gerust wel eentje 

meer mag gedronken worden, eventueel wel een BOB of een veilig ander 

alternatief voorzien. 

De bestuursleden komen in de eerste week van december bij alle buren langs 

om de deelnamekaarten aan te bieden. Indien je niet thuis bent of als je nog 

extra kaarten nodig hebt, kan je nog altijd langskomen bij Johan Korber, 

Vlasbloemstraat 3, 0478 23 51 85. 

Breng alvast je goede humeur en tandpastalach mee.  

 

 
 
 

 

 

 

  

     

kantoor bvba Marc Demeulemeester 
Meersstraat 36 – 8790 Waregem 

056 60 89 12 
demeulemeester.marc@recordbank.be 

www.record-demeulemeester.be 
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Biestenaars supporteren voor Essevee in Arnhem (1)  
tekst: Rik Haerens 

 

Afspraak donderdag 2 november om 

13.30 uur in de Hippodroomstraat.  Na 

de nodige voorraad drank in de 

frigobox gestoken te hebben voor de 

medepassagiers was het uiteindelijk 

13.50 uur toen we vertrokken.  Na wat 

fileleed in Kruibeke hielden we onze 

1ste stop t.h.v. de grens in Gulf ‘t Goor 

om de benen eens te strekken en om 

van de vanillejenever te proeven die in 

de box zat. 

 
Na 15 minuten terug vertrokken 

richting Arnhem maar hoe dichter we 

ons doel naderden, hoe meer de open 

lucht plaats maakte voor regenbuien… 

voorbode voor een stormachtige 

match ? 

Omstreeks 16.30 uur passeerden we 

de thuishaven van Vitesse, de 

GelreDome, waar aan de noordzijde 

meer dan 20 

Esseveesupportersbussen netjes naast 

elkaar opgesteld stonden.  Tien 

minuten later aankomst aan parking 

Rozet waar we opgewacht 

werden door Freddy en Nicole om 

vervolgens nog een 400-tal meter te 

wandelen naar onze B&B 't Nieuwe 

Plein.  Na de rest van de jenever 

soldaat gemaakt te hebben op één van 

de kamers zijn we gaan eten in 

restaurant Momento waar mijn 

bestelling sous vide gegaarde 

eendenborstfilet niet te eten viel, maar 

ik hoefde ervoor niet te betalen van 

het huis. 

Na het diner zijn we nog eens naar het 

fandorp van SVZW gegaan op het Gele 

Strijdersplein waar we familieleden en 

vrienden ontmoetten om van daaruit 

de pendelbus te nemen naar het 

stadion, 2,5 km verder.  Wegens de 

enorme drukte hebben we tenslotte 

maar een lijnbus genomen die ons ook 

gratis werd aangeboden.  Bij aankomst 

aan de Noordingang was er maar één 

draaideur voor de bezoekende fans en 

werden we zeer grondig gefouilleerd 

tot mijn brillenkast toe. 

Op de tribune zat de sfeer er al goed 

in.  Overal in het bezoekersvak zag je 

rood-groene vlaggen, sjaals, petten 

enz.  De rest van het stadion kleurde 

geel en zwart, een kleurrijk spektakel 

in een overdekte Gelredome die plaats 

biedt aan 21 000 toeschouwers. 

Bij het betreden van de spelers op de 

grasmat werden er vanuit ons vak 
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rood-groene rookbommetjes gegooid 

waardoor het zicht beperkt was. Voor 

Onur Kaya was het wel een apart 

gevoel om na 7 jaar terug te keren 

waar hij gedurende 9 jaar kind aan huis 

was.  De adelaar die in het embleem 

van Vitesse staat heb ik helaas niet in 

actie gezien.  

Na het laatste fluitsignaal konden we 

ons opmaken voor een feestje samen 

met de entourage van SVZW.  Seetje 

had al een hoekschopvlag vast waar hij 

mee stond te zwaaien zoals bij een 

overwinning in onze thuismatchen.  

Olé olé olé olé forza SV.  Het was de 1ste 

zege voor Essevee en tevens de 1ste 

overwinning voor een Belgisch team in 

de Europese campagne.  

De supportersschare moest nog 30 

minuten nablijven en werd dan op de 

fanbussen geloodst terwijl wij met de 

gratis lijnbus naar het station gevoerd 

werden.  Van daaruit richting 

Korenmarkt in Le Grand Café met wat 

natjes en een droogje het succes 

vieren van onze jonge ambitieuze 

ploeg tot 1.30 uur.  Daarna zijn we 

gaan slapen maar wegens continue 

nachtlawaai is daar niet veel van in 

huis gekomen zodat het vroeg dag 

was. 

Na een stevig ontbijt hebben we dan 

het informatiecentrum Airborne at the 

Bridge, een gratis historisch centrum 

van de slag om Arnhem in WO2 

bezocht. 

’s Namiddags zijn we dan teruggereisd 

naar Waregem. 

 

Wist je dat… 
 

… er bewoners van de Biest zijn die halverwege november hun 

kerstboom al zetten ? 

… er op 3 december een instapviering is voor de 30 vormelingen ?  

… er 22 vormelingen les volgen aan de Don Boscoschool en dat er 8 leerlingen 

van het centrum ervoor gekozen hebben om hun vormsel op de Biest te doen ? 

… er enkele weken geleden twee kinderspeeltuigen zijn geplaatst op het pleintje 

van het Molenpark, met speciale dank aan Molenparker schepen Jo Neirynck ? 

… je ’t Biesteneirke iedere maand digitaal kan ontvangen in je mailbox ?  Meestal 

nog vóór het papieren exemplaar in je bus belandt.  Schrijf je eenvoudig in via 

www.biesteneirke.be 
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Biestenaars supporteren voor Essevee in Arnhem (2)  
tekst: Mildred Verbeke 

 

Op donderdag 2 november vertrok ik 

samen met mijn man en 2 vrienden, 

richting Arnhem om de Europa 

Leaguematch bij te wonen van Zulte 

Waregem tegen Vitesse. Daar 

aangekomen was het nog zeer stil aan 

het stadion zelf.  Iedereen was 

blijkbaar naar het fandorp in het 

centrum getrokken. We namen een 

taxi en gingen er ook naartoe. In de 

tent was het al bij al nog tamelijk kalm. 

Velen waren eerst eens op verkenning 

gegaan in de stad zelf. In de 

winkelstraten hoorden we gezangen 

van Esseveesupporters. De sfeer zat er 

al goed in. Arnhem is ook een 

gezellige stad met veel winkels en 

kleine cafeetjes. We gingen binnen in 

zo’n cafeetje waar het al vol zat met 

Esseveesupporters. Een 

Vitessesupporter kwam zelfs even 

babbelen en wenste ons veel succes 

voor de match. Na anderhalf uur 

trokken we opnieuw naar de tent en 

daar was het nu volle ambiance met 

schlagermuziek. Sommigen zetten 

zelfs de polonaise in. 

 

Rond 18.30 uur vertrokken we terug 

naar het stadion maar daar mochten 

we nog niet binnen. Iets voor 19.30 uur 

kwamen de eerste gratis stadsbussen 

met Esseveesupporters ook al aan en 

dan duurde het niet meer zolang voor 

ze ons binnen lieten. Na de nodige 

fouilleringen begaven we ons naar de 

tribune. Wat ons het eerste opviel was 

dat het dak van het stadion gesloten 

was. Dit zorgde voor een apart gevoel. 

Rond 21u kwamen de spelers op het 

plein voor de match en begon de 

spanning te stijgen. Kort daarna werd 

de aftrap gegeven en meteen werden 

enkele rookbommen aangestoken in 

ons vak. Doordat het dak toe was, 

werd het wat mistig in het stadion… 

Met een overwinning op zak én een 

voldaan gevoel vertrokken we rond 

23.30 uur weer huiswaarts. Het einde 

van een mooie dag !
 

Het stadsbestuur en het bestuur van het sob De Roose nodigen alle 

inwoners van harte uit naar de traditionele nieuwjaarsreceptie op zondag 

7 januari 2018. Van 11 tot 14 uur zijn al onze inwoners welkom in het 

stedelijk ontmoetingscentrum De Roose in de Smedenstraat 4 !  
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Abraham of Sarah zien in Groot-Waregem ? 
tekst: Bart Kindt 

 

Dorine Verschuere, Nancy Vanhoucke, Tienneke Tant, Jan De Frenne, Philip 

Himpe en Bart Kindt worden 50 jaar in 2018. Zij vormen sinds enkele weken Team 

Waregem68. 

Op vrijdag 1 juni 2018 organiseert dit enthousiaste 6-tal een evenement voor alle 

50-jarigen (geboortejaar 1968) die hun jeugd of een deel van hun jeugd 

doorgebracht hebben in het lager en/of secundair onderwijs van Sint-Eloois-

Vijve, Desselgem, Beveren-Leie of Waregem of die een sterke emotionele band 

hebben met Groot-Waregem. 

Wij werken aan een event met een all-informule tegen een democratische prijs.  

Een warm onthaal met aperitief en hapjes, gevolgd door een gezellig 

wandelbuffet, drankjes a volonté en (dans)muziek uit onze jeugdjaren. 

De bedoeling is om mekaar te ontmoeten en wilde verhalen van vroeger terug 

levendig te maken.  Uiteraard zijn ook de partners van de 50-jarigen van harte 

welkom. 

De locatie en de datum zijn reeds gekend: vrijdagavond 1 juni 2018 in OC 

Nieuwenhove, Kerkhofstraat 30 in Waregem. 

Wie meer nieuws wenst over deze activiteit kan lid worden van de Facebook-

groep Waregem68, een e-mail sturen naar waregem68@gmail.com, telefoneren 

naar 0475 74 43 06 of contact opnemen met één van de organisatoren. 

 

 

 
Hoe bepaalde Biestenaars de Europa League-wedstrijd Vitesse – Zulte Waregem 

beleefd hebben, kan je elders in dit Biesteneirke lezen.  Maar hoe verliep de 

wedstrijd zelf ? Baudry zorgde vroeg in de match met een kopbal na een 

hoekschop voor de 0-1 ! Na de goal volgde echter een bange periode voor de 

supporters: Essevee moest na 22 minuten verder met tien na een rode kaart voor 

Madu, Vitesse creëerde steeds meer kansen. Gelukkig viel ook Vitesse kort na de 

rust met tien.  Na 70 minuten kwam eindelijk de verlossing voor Essevee: 

niemand minder dan Kaya, die ook negen jaar bij Vitesse speelde, maakte de 0-

2 met een fantastisch doelpunt. 
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Biestenaars supporteren voor Essevee in Arnhem (3)  
tekst: Kathleen Vandenbroucke 

 

Eindelijk was het zover ! Op woensdag 

1 november vertrokken Franck en  

Kathleen Moerman-Vandenbroucke, 

hun 3 zonen met hun vriendinnen 

richting Beekbergen op 4-daagse.  

Om dan op donderdag 2 november 

samen met  nog zo’n 1 200 Essevee-

supporters naar Arnhem voor de 

Europa League-wedstrijd tegen 

Vitesse te gaan. Al van vóór de middag 

kleurde Arnhem rood en groen en de 

sfeer was opperbest. Op bijna elk 

terrasje in de binnenstad waren wel 

supporters van SV Zulte Waregem te 

vinden, genietend van een pintje of 

een warme chocomelk. Het was één 

groot Waregems feest ! Ook de frituur 

met de lekkere frietjes van Sergio 

Herman had succes bij de supporters. 

Naargelang de avond viel en de 

wedstrijd naderde, gingen de 

supporters naar het supportersdorp 

om samen met de shuttlebussen af te 

zakken naar de GelreDome. Voor de 

gelegenheid was zelfs het dak van het 

imposante stadion van Vitesse 

gesloten. Dat zorgde niet alleen voor 

een aangename temperatuur, maar de 

gezangen van de Essevee-supporters 

weergalmden zo nog meer door het 

stadion. 

Na de wedstrijd ging het feest 

uiteraard verder. Eerst met de spelers 

die het publiek uitgebreid kwamen 

groeten, maar voor sommigen ging 

het feest in het centrum van Arnhem 

nog verder tot in de vroege uurtjes.  

De trip naar Arnhem was een 

onvergetelijke ervaring, er heerste een 

fantastische sfeer én Essevee nam zijn 

eerste drie punten in de Europa 

League.  
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Nieuwe bewoners op de wijk 
tekst: Carine Verhaeghe 

 

In de gemeenteraad van 5 juli 2016 werd goedkeuring 

gegeven voor de verkaveling Mannekenskouter van de 

bouwonderneming Feys.  Er zijn 8 percelen bouwgrond en sedert 1 jaar rijzen 

hierop mooie woningen uit de grond. 

 

Één van de nieuwe gezinnen in de straat is de familie 

Yannick en Isabelle Euvrard.  Zij hebben twee dochtertjes 

Ella Marie en Anne-Lou.  Zij wonen hier nu ongeveer 

zeven maanden. 

De centrale ligging van hun huis vinden ze een groot pluspunt.  Isabelle is 

afkomstig uit Waregem en werkt momenteel als kleuterjuf in de basisschool de 

Biest. Ook hun twee kindjes lopen daar school. 

Yannick werkt als IT consultant en de gunstige ligging dicht bij de E17 is ideaal 

voor hem. 

Yannick voetbalt momenteel bij KSC Dikkelvenne. Hij begon zijn carrière bij de 

jeugd van KVV Oostduinkerke. 

Daar werd hij opgemerkt door 

een scout van Cercle Brugge, 

waar hij alle jeugdreeksen 

doorliep t.e.m. het eerste 

elftal. Daarna speelde hij o.m. 

bij Racing Waregem en KSV 

Roeselare. 

De straat is rustig zodat papa 

Yannick volop met zijn twee 

dochtertjes kan tennissen en… 

voetballen. 

 

’t Biesteneirke wenst hen en de nieuwe bewoners van de straat een hartelijk 

welkom op de Biest. 

 

De Biest groeit, dat is duidelijk.  Wil je als recente nieuwe bewoner ook eens in 

deze nieuwe rubriek verschijnen ?  Mail dan naar redactie@biesteneirke.be ! 
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Kerstloop op de Biest op zondag 3 december 
Tekst: Koen Christiaens - foto: Debby De Laender 

 

December. Het is niet de leukste periode in een jaar. Akkoord, op het eind 

hebben we nog de kerstperiode maar in december zijn het de kortste dagen die 

bovendien ook koud aanvoelen…  Het is dan tijdens het weekend altijd leuk om 

uit te kijken naar het sportaanbod. Op zondag 3 december is er op de Biest de 

jaarlijkse Kerstloop waar je kan komen supporteren of gewoonweg zélf meedoen.  

Voor de studenten kan dit een leuke ontspanning zijn.  Later op de dag (om 20 

uur) geeft Essevee de Buffalo’s uit Gent partij en wie dan nog zijn gading niet kan 

vinden bij deze 2 sportmanifestaties kan op tv vanuit zijn luie zetel naar de 

veldrijders kijken in de Zilvermeercross in Mol. Hoezo, saaie decemberdagen ? 

 

Met organisator Vincent Baert hadden we het in 

chronologische volgorde over de verschillende 

loopwedstrijden… 

 

Vincent, de eerste wedstrijden zijn die voor de 

jeugd vanaf 13.30 uur ?  

Daar zit ik met een klein probleem want we zaten 

nog nooit boven de 100 deelnemers.  Velen gaan 

- omwille van Sinterklaas - dan bij oma en opa 

en misschien is dit de oorzaak tot een wat 

mindere opkomst bij de jeugd.  Elk kind dat 

deelneemt krijgt een zak snoep en de Sint is ook 

bij ons aanwezig met de Pieten. De verschillende 

afstanden zijn de 250 m, de 500 m en 2 x 1 000 

m voor 2 verschillende leeftijden. De eerste 3 

jongens en meisjes krijgen meteen hun medaille.  

 

Vervolgens wordt de Ereprijs Patrick Willems om 14.30 uur over een afstand 

van 4,3 km gelopen. 

Waregemnaar Hans Omey is opnieuw van de partij, won al enkele edities na 

elkaar. Bij de vrouwen verwacht ik Veerle Dedoncker. Zij schreef onlangs de 

Feesteloop in Avelgem op haar naam en won ook de Alprorun in Lauwe. De 

eerste 5 heren en eerste 5 vrouwen krijgen een geldprijs. Bij de wedstrijd over 9,7 

km zijn dit de eerste 20 heren en de eerste 10 dames. 
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Dan hebben we het over de apotheose, de 9,7 km zijnde D&S-Run om 15.30 

uur. 

De 9,7 km is een veelbelovende wedstrijd. Koen Naert uit Roeselare stond hier 

ooit als winnaar op het podium, hij behoort nu toch wel tot de top van België. Bij 

de mannen komen Sander Verminck, winnaar van 2017 en Cedric Vandeputte 

afgezakt. Deze laatste won in Avelgem. Bij de vrouwen is de Belgische top aan 

de start met Nina Lauwaert, vorig jaar winnares. Zij loopt mee met de beste 20 

van de mannen. Dit jaar loopt ze nog een stuk sneller dan vorig jaar. Ook op 

gebied van sponsoring heb ik dit jaar vooruitgang geboekt, dat zal je onder meer 

zien op het Biestplein. Het is een loopwedstrijd die niet grootser moet worden; 

met 500 lopers ben ik tevreden. Ik wil wel duidelijk stellen dat dit sportevenement 

op de Biest moet blijven. Ik doe het ook grotendeels alleen, enkel de dag zélf 

heb ik verscheidene medewerkers. Ook de kaarting op 20 oktober was trouwens 

een groot succes. 

 

De inschrijving en prijsuitreiking om 18 uur vindt plaats in het sob De Roose; 

start en aankomst zijn ter hoogte van de Kerk op de Biest. 

 

Foto’s van de Kerstloop vind je in de loop van de daaropvolgende week op 

de website www.biesteneirke.be. 

 

 

Oproep !  
 

Het speelplein tussen de Don Boscoschool en het 

ontmoetingscentrum De Roose in de Smedenstraat wordt 

zeer frequent gebruikt.  Niet alleen vinden de kinderen hun 

weg naar het plein, maar steeds vaker ook de honden en hun 

baasjes.  Jammer genoeg stellen de verantwoordelijken van 

de kinderopvang en het sob de Roose vast dat er almaar meer 

honden hun natuurlijke behoefte doen tussen de 

speeltoestellen of erger nog… in de zandbak, waar bijna 

dagelijks tientallen kinderen putten graven en zandkastelen 

bouwen.  Een oproep dus aan de baasjes: een hondenkakje hoort in het zakje ! 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke december: Erik Vercruysse – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 5 december: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 11 december: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 maandag 18 december: kerstfeest (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 13 december: kaarting en kampioenenviering (SOB De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

 donderdag 7 december: koeken voor mannen (SOB De Roose) 

 vrijdag 15 december: kerstfeest (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 8 december om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 21 december: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten decembernummer binnen vóór 14 december, bij voorkeur via e-mail 
 

 


