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Beste Biestenaar

De eerste serieuze winterprik in jaren hebben we onlangs meegemaakt.  Was
het op zondag nog best aangenaam (je moest je verdorie reppen om foto’s te
nemen of om een smeltende sneeuwpop te maken), dan was het de dag erna
kommer en kwel.  Naast de sneeuwhoogten waren de reistijden nog meer van
tel: 4 uren bumperen van Deinze tot Waregem of 2 uren tussen Deerlijk en
Waregem,  het  was precies  een opbod.   Ondanks de bergen sneeuw en het
gevaar, kwamen de fietsers en voetgangers er nog het minst bekaaid van af.
Zij stonden tenminste niet stil.

En  ook  de  redactieleden  van  ‘t  Biesteneirke  zitten  niet  stil.   Als  de
weersomstandigheden het toelaten, trekken Marianne, Carine, John, Koen en
mezelf terug op pad om u de leukste weetjes en interessantste artikels voor te
schotelen.  Uiteraard mag ik ook onze huisfotograaf Willy niet vergeten, net
zoals de vele tientallen schrijvers die af en toe een artikeltje schrijven voor het
maandblad dat zijn 24ste (!) jaargang ingaat.

In 2018 mag u dus terug op 10 Biesteneirkes rekenen, in uw brievenbus en –
zoals het hoort in de digitale wereld – ook via de website www.biesteneirke.be.

De  redactie  van  ‘t  Biesteneirke  wenst  u,  beste  lezer,  zeer  prettige
eindejaarsfeesten en een schitterend 2018 !

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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OPGELET: Gewijzigde verkeerssituatie in de Galopstraat !
Tekst: papa van Inna

Hey, moet je nu eens horen. Ik ben vandaag geboren ! ��
Na lange tijd in mama’s buik,

Eindelijk door het babyluik ��
Op 15 november om 9.59 uur liet ik mij horen en kon ik mijn mama en papa

bekoren  �
Ik meet 50 cm op het latje en weeg 3 250 gram in mijn bloot gatje �⚖

Wat jullie ook wel zullen willen weten, is dat ik  INNA zal heten
Mama en dochter stellen het goed,

En papa is superfier !
Binnen een jaartje of 10 zie jij mij wel ravotten in de Galopstraat :-)

‘t Biesteneirke wenst de ouders van Inna veel geluk !

Wist je dat…

… donderdag 14 december de allerlaatste dag was dat Slagerij  Baert uit  de
Bieststraat open was ? 
… een tikfout in ‘t Biesteneirke snel gemaakt is ?  
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Molenpark kerstfeest
tekst: het Molenparkbestuur

Het was een strijd tegen de tijd om de deadline te halen die hoofdredacteur Rik
van 't Biesteneirke had gesteld om een verslag van het Molenparkkerstfeest te
schrijven. Normaal zou de erevoorzitter Ferdy een tekstje schrijven maar op een
witte maandag werd hij onwel bij het opruimen van de sneeuw en moest hij
noodgedwongen zich laten opnemen in het  hospitaal  maar  door  de goede
zorgen van zijn vrouwtje Nicole en de enkele mooie verpleegsters is hij intussen
gelukkig weer aan de beterhand.
Ook gemeenteraadslid  Xa4 moest  bijna forfait  geven na  een spoedopname
(niet door sneeuw te ruimen) in de kliniek maar hij tekende toch present, om
samen  met  burgervader  Kurt  (op  krukken)  en  nog  enkele  leden  van  het

schepencollege  te  genieten  van
het  gratis  aperitief  (een  glaasje
water).
Onder  impuls  van  Barbara  en
Chantal mochten we dit jaar een
zeer ruime aanwezigheid van de
Kollebloemstraat  verwelkomen.
Schepen  Jo  hield  een  oogje  in
het  zeil  zodat  er  zeker  geen
grensoverschrijdende  feiten
werden gepleegd.
Na het aperitief  was het tijd om
aan  te  schuiven  aan  het  buffet

van traiteur Luc voor een tot in de puntjes verzorgde warme maaltijd. Daarna
was het moment van de 9-jarige Sem aangebroken om als een volleerde Regi
de knoppen van de discobar te bedienen en waren de Waar zijn die handjes ?-
kreten niet veraf.   Daarna namen DJ Sef en Kurt de honneurs waar om een
gezellige dans- en praatavond te verzorgen,
Toevallig kwam ook de kerstman even langs om al de brave kinderen uit het
Molenpark te belonen met een zakje  snoep,  de Kollebloemers  schoven ook
eens graag aan op de schoot van de kerstman voor de foto.
Langs deze weg willen de bestuursleden iedereen nog een gezellig eindejaar
wensen en hopelijk, in het jaar van de verkiezingen, een gezond 2018.
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Kerstloop 
foto’s: Rik Verhaeghe

Met 164 deelnemers aan de 4,3 km en liefst 333 deelnemers aan de 9,7 km,
werd de 13de Kerstloop op zondag 2 december een overdonderend succes!

Vormelingen Biest
foto: Willy Godefroid
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Meer foto’s op de website
www.biesteneirke.be/fotos



Okra kampioenenviering 
tekst: Jan Omey

Het grote pak sneeuw was, mede met de hulp van de stad, nog ruim aanwezig
op de stoep, waar enkel de breedte van een smal bergpadje werd vrijgemaakt.
Een rolstoelgebruiker kon amper door vier volwassenen vanuit zijn wagen naar
de  ingang  van  het  OC  De  Roose  worden  gebracht  !   pré-Kerstwinterse
toestanden waren volop aanwezig om zich te begeven naar de buurtzaal van
De  Biest,  waar  de  Okra  kaarters  op  13  december  hun  jaarlijkse
Kampioenenviering hielden.

Eens  binnen  vormden  de  warmte  en  een  feestelijk  opgesmukte  zaal,  met
piekfijn  opgemaakte  tafels,  een  groot  contrast  met  de  barre  winterse
toestanden.
Prachtige bloemtuilen fleurden zowel de inkomhal, waar de kerstpakjes en het
zakkalendertje voor het nieuwe jaar ter welkom overhandigd werden, als de
aperitieftafel, de bar en de prijzentafel prachtig op.  Myos en de creatieve hand
van  een  medewerkster  zorgden  voor  de  verfraaiing  aan  tafel:  een  kleurrijk
tafereel,  welke iedereen automatisch uitnodigde tot  de aperitiefdranken met
gevarieerde hapjes.
Dit werd gevolgd door een hartig soepje van asperges, een vol-au-ventgerecht
met kroketjes, groenten en fruit.  Taart, koffie en een hartverwarmende druppel
werkten het etentje keurig af.
Met 62 kaarters, partners  en medewerkers vulden we het OC,
Het lijkt alsof de 20 kaartingen sedert het begin van dit jaar in een wervelwind
zijn voorbijgevlogen en de oudsten onder ons beweren, dat de tijd nog sneller
vliegt, evenredig met de stijgende leeftijd.
Toch even stil staan bij het volgende: 
– minimaal 20 dagen in een jaar zijn het team van onze medewerkers druk in

de weer met de voorbereiding van een kaartersnamiddag en met het telwerk
erna,  en  dit  op  een  geheel  vrijwillige  basis  !   Enkel  via  het  jaarlijkse
kalendertje, met daarop de 20 kaartingsdagen vermeld,  staan zij, klokvast op
tijd,  gereed  om tafels,  stoelen  en  koffietassen  klaar  te  zetten,  om  op  te
dienen, af te wassen en af te drogen, alles terug te zetten, de zaal te kuisen,
het verbruik op te nemen en het klassement op te maken. Met respect en
dank hiervoor !
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– mijn appreciatie gaat zeker ook uit naar de kaarters zelf: zij zijn de essentiële
doelgroep van onze gemeenschapswerking.  Voor allen is iedere namiddag
een zinvolle  activiteit  in een aangename sfeer van sociaal  contact  én een
vleugje competitie geest, zonder dat de hartslag onnodig de hoogte in gaat

– van  waardering  gesproken:  Valentijn,  Sinterklaas  en  de  kerstman  zorgen,
volgens de mogelijkheden van de kas, voor een symbolische, extra attentie
voor de kaarters en de medewerkers. En zoals vandaag krijgen de winnaars
van het klassement een attente
prijs  toebedeeld.  Meer  waarde
hecht  ik  persoonlijk  aan  de
retour  uitbetaling  voor  de
gewonnen  bomen,  waarin
iedere  kaarter,  zij  het  met  een
beperkt  bedrag,  actief
betrokken wordt

– voor  volgend  jaar  hebben  zich
een  3-tal  nieuwe  leden
aangekondigd.  Ze zijn van harte
welkom en we hopen dat ze het
bij ons goed zullen vinden, zodat
het  totale  aantal  kaarters  terug
wat  opgekrikt  wordt,  na  de
laatste jaren een aantal leden wegens overlijden te hebben verloren. Hopelijk
krijgt  deze  kentering  een  verder  positief  vervolg  en bij  deze:  iedereen  is
welkom op onze kaarting.  Er zijn zeker nog mensen in de buurt,  die het
manillen goed onder de knie hebben,  maar net niet de stap durven te zetten
om dit 14-daags in clubverband te doen.  Aarzel niet en kom erbij !

Tussen hoofdschotel en dessert werden de laureaten van 2017 geproclameerd.
De eerste plaats werd ingenomen door Jozef Follens, met 37 gewonnen bomen.
De  eerste  dame  werd  Madeleine  Meurisse,  met  35  gewonnen  bomen:  dit
leverde de 3de plaats op. Beiden kregen het erelint via onze sponsor Amez en
de beker werd door Bart Kindt geschonken.  Ook de fysische en de geldprijzen
ontbraken niet.
Verder klassement:  Marc Holvoet (2de),  Freddy Lazou (4de),  Marcel  Verhelst
(5de), Jeanne Vrins (6de), Jacques De Clercq (7de), Georgette De Smet (8ste),
Cyriel François (9de), Rosa Arnoe (10de).  
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Achteraan (vlnr) : Paul Kindt, Rita de Waele, Monique van der
Straeten,  Trees  De  Waele,  Bart  Kindt,  Jan  Toye,  Roland
Denoulet, Luc Verleyen, Eli Declercq, Christne Vanden Bulcke,
Roos T’Jollyn, Christana Ampe en Willy Godefroid.
Vooraan  (vlnr):  4  van de 5 bestgeklasseerden:  Freddy Lazou

(4de ), Madeleine Meurisse (net zoals vorig jaar kampioene bij
de  vrouwen),  Jozef  Follens  (algemeen  kampioen)  en  Marc

Holvoet (2de ). Marcel Verhelst (5de ) ontbreekt op de foto.



 Geslaagde 19de editie Burenfeest wijk De Korenbloem
tekst: Bart Kindt

Sinds  de  zomer  zijn  we  gestart  met  een  vernieuwde  werking  binnen  het
bestuur.   Onze  after-holidays-drink in  augustus  was  meteen  een  geslaagde
(nieuwe) activiteit.
Daarna ging onze ploeg op pad om sponsors  te zoeken en werd het  19de
burenfeest  op de rails  gezet.   De kaartliefhebbers  konden op 25 november
vanaf 14 uur terecht in ’t Jeugdcentrum om te manillen voor droge worsten.
Daarna gingen de deuren van de feestzaal open !  Het wijkbestuur zorgde als
verrassing  voor  gratis  aperitief.   Feestarchitect  Partymmo  verzorgde  een
schitterend  en  heerlijk  buffet  Peirdewijk: pasta  met  zeevruchten  en
kreeftenroomsaus,  varkenswangetjes  met frietjes  en een plukje  tuinkers  met
snoeptomaat en steak tartaar met krielaardappeltjes en provençaalse kruiden.
Er was voor elk wat wils… en de buren zagen dat het goed was en ze genoten
van deze maaltijd.
De  bakkers  en  patissiers  van  dienst  waren  gewoontegetrouw  onze  eigen
wijkbewoners.   We kregen een dessertbuffet om U tegen te zeggen.  Iedereen
kon smullen en genieten van een schitterend nagerecht met een heerlijk kopje
koffie.
Na de maaltijd was er de ondertussen befaamde jaarlijkse wedstrijd.  Neen, dit
jaar  geen  hespenweging,  maar  nog  veel  moeilijker:  “Hoeveel  kroonkurkjes

zitten in de pot …én …wat is
het  gewicht  van  de  pot  ?”.
Iedereen  heeft  met  plezier
deelgenomen,  want  er
waren voor 500 euro prijzen
te winnen.  Jean en Mildred
Vander Rasieren gingen naar
huis  met  de  hoofdprijs  en
kunnen binnenkort even van
de  grond  gaan met  een
warmeluchtballon.

De bar bleef nog open tot in de late uurtjes en alle buren gingen tevreden naar
huis.
Dank aan alle aanwezigen en vooral dank aan alle bestuursleden en helpers die
dit feest mogelijk maakten.
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In 2018 : 20 jaar feesten in Wijk De Korenbloem
De brainstorm is begonnen, we maken er iets moois van.
Volg  onze  activiteiten  via  onze  (besloten)  Facebook-groep:
https://www.facebook.com/groups/wijkdekorenbloem/
Save the date@korenbloem :
Nieuwjaars-apero voor bewoners Wijk De Korenbloem op vrijdag 5 januari om
19 uur in ’t Jeugdcentrum.
Nieuwjaarsdrink aangeboden door het stadsbestuur op zondag 7 januari om 11
uur  in SOB De Roose.
After-congé-drink op vrijdag 17 augustus om 18 uur in ’t Jeugdcentrum
20 jaar feesten Wijk de Korenbloem … meer nieuws volgt !!

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 !

KWB kerstfeest

Om 16.00 uur opende voorzitter Bart
de deuren van het sob.  Reden… de
feesttafel  diende  aangekleed  te
worden.  Een dikke duim voor Frida.
Drie  uur  later  stonden  we,  een
dertigtal KWB”ers, met een glaasje in
de hand te tikken, een gezellige kerst
en een voorspoedig jaar wenste men
elkaar  en  proost  Luc  verduidelijkte
dit met een ingetogen moment. De
traditionele  feestmaaltijd  sloten  we
af  met koffie  … of  het  goed was … een kleine mineur was misschien de
afwezigheid van de gastspreker die omwille van gezondheidsredenen forfait
gaf. Wees gerust er is wat gebabbeld geweest van dat… Waregems Waar.
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Vredestraat  in  slotfase  van  nieuw  parcours  Dwars  door
Vlaanderen
tekst: Koen Christiaens – foto: Yvan Vanhoucke

Plaatst de winnaar op 28 maart in de Vredestraat
zijn  definitieve  demarrage  tijdens  de
wielerklassieker Dwars door Vlaanderen ? Het zou
zo maar eens kunnen. De Vredestraat is immers
opgenomen  in  de  vernieuwde  finale  van  deze
World  Tourwedstrijd  want  bij  het  binnenrijden
ervan  zal  de  rode  driehoek  hangen  tijdens  de
laatste  kilometer.  Persverantwoordelijke  Yvan
Vanhoucke licht een en ander toe. 

De ultieme finale van Dwars door Vlaanderen, de
laatste 3 km uit het parcours, ondergaat omwille
van veiligheidsredenen een serieuze wijziging :

“Die  rotonde  aan  de  aankomststrook  heeft  er
niets mee te maken. Het is wel zo dat de aanleg van de Zuiderlaan ter hoogte
van de bibliotheek een probleem met zich meebrengt.  Eerst zouden we de
linker rijweg aandoen maar ook daar is er een versmalling. Stel dat we met een
30 à 40 renners naar de aankomst rijden zou dat zeker problemen en gevaar
met  zich  meebrengen.  Vandaar  dat  we  gekozen  hebben  om  de  laatste  3
kilometer  een  ander  traject  te  nemen.  Aan  het  kruispunt  (lichten)  van  het
Beaulieucenter  rijden  we  de  Holstraat  in  tot  aan  ’t  Leeuwke  en  via  de  F.
Rooseveltlaan tot de Vredestraat  (zie plannetje),  Tot aan het rondpunt (Del-
Sport), rechts (de N382) en zo naar de Verbindingsweg waar we opnieuw rechts
nemen  om  zo  na  300  meter  de  aankomst  te  bereiken”  weet  Yvan.  De
verkeersremmers in de Vredestraat zullen tijdig verwijderd worden.

De Waregemse World Tourwedstrijd zit trouwens in een totaal nieuw kleedje :
Korter (181km) en lastiger. Geen kasseistroken meer van de Haaghoek en de
Holleweg of hellingen als de Berendries, Oude Kwaremont of Paterberg.  Een
aantal hellingen die de Ronde van Vlaanderen links laat liggen komen wel in
het parcours van Dwars door Vlaanderen voor. Wouter Vandenhaute van het
mee organiserende Flanders Classics dokterde een parcours uit met 3 keer de
Knokteberg,  telkens  gevolgd  door  de  Ronde  van  Vlaanderenstraat.  Ook  de
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Kluisberg  wordt  2x  overwonnen  en  verder  de  Taaienberg,  Kortekeer,
Steenbeekdries en Kruisberg. Het stuk finale met de Varentstraat, Tiegemberg,
Holstraat,  Nokereberg  en de kasseien van de Herlegemstraat,  waar  winnaar
Yves Lampaert vorig jaar de beslissing forceerde, blijft behouden. “Er komen
inderdaad heel wat wijzigingen aan ons parcours omdat we op aanraden van
Flanders Classics geen 3x over de Oude Kwaremont zullen rijden. De Ronde van
Vlaanderen zal  met de Oude Kwaremont,  Patersberg en andere hellingen al
lastig genoeg zijn. In de Ronde van Vlaanderenstraat, die we 3x aandoen en
waar ook de vrouwen voorbij komen, zal onze Vip-formule met tent voorzien
worden”  aldus  Yvan.   “Wellicht  ontploft  de  koers  vroeger”  denkt  Wouter
Vandenhaute. Misschien gebeurt dit wel op het stuk van de Mariaborrestraat
(op 55 km van de meet) met tussenin de Steenbeekdries én als uitloper de
Stationsberg (naar beneden) maar steeds op slecht berijdbare kasseien.

De al lang verhoopte datum is er vanaf 2018 eveneens: 4 dagen voor de Ronde
van Vlaanderen en 3 dagen na Gent-Wevelgem. In het verleden pasten nogal
wat  renners  voor  Waregem.   “Het  is  de  bedoeling  dat  we  dit  keer  alle
toprenners  aan  de  start  krijgen.  Alle  18  World  Tourploegen  tekenen  alvast
present”, is Yvan opgetogen.
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Vredestraat

nieuw parcours
oud parcours



Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose
 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@outlook.be
 verantwoordelijke januari: Roos T’Jollyn – 0474 92 65 68

Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19 
 dinsdag 9 januari: hobby (SOB De Roose)
 maandag 15 januari: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose)

Okra
 info: 056 60 39 37
 woensdag 10 en 31 januari: kaarting (SOB De Roose)

KWB Sint-Jozef Biest
 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
 vrijdag 26 januari: 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 12 januari om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!)

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 25 januari: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten februarinummer binnen vóór 18 januari, bij voorkeur via e-mail
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