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2 ‘t Biesteneirke 

 

 

Beste Biestenaar 

 

Meimaand, feestmaand.  Het begint al op de eerste dag.  Hoe ironisch het ook 

moge klinken, op de Dag van de Arbeid gaan de meeste arbeiders niet naar het 

werk.  En dat deze dag op een maandag valt, maakt het des te aantrekkelijker.  

Mei bulkt ook steeds van de communie-, lente- en andere feesten.  Op de 2de 

zondag van mei zetten we traditioneel alle mama’s in de bloemetjes.  En dat 

mag heel letterlijk, want zeg nu zelf: welke moeder krijgt nu niet graag een 

geurige bos bloemen op haar feestdag ?  En papa zorgt op zondag 14 mei voor 

het middageten en de kinderen wassen met veel plezier af, zonder ook maar één 

glas te breken. 

De verlengde weekends volgen elkaar op in mei, want ook met Hemelvaartsdag, 

donderdag 25 mei, zul je de dagelijkse verkeersinformatie moeten missen.  Wie 

ook de dag erna de brug maakt, heeft voldoende tijd om het volgende feest voor 

te bereiden: de dag van de Buren.   

Pinksteren valt dit jaar begin juni, maar we zullen dit maar als uitzondering 

beschouwen. 

Tijd zat dus om dit Biesteneirke van voor naar achter en van boven naar onder 

door te nemen. De redactie sprokkelde terug heel wat interessante artikels 

samen, in dit nummer gaan we feesten, een visie voorstellen, petanquen, fietsen, 

wandelen, en autorijden.  Kwestie van ons niet te vervelen in mei hé ! 

 

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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BK Wielrennen gaat in 2021 door in Waregem 
Tekst: Koen Christiaens – foto: Willy Godefroid 

 

Zag u al de banner die al 

geruime tijd aan de 

geluidsmuur hangt aan de 

achterkant van de 

Kuipersstraat ? Woaregem, 

da ès koerse! Deze leuze – 

die de aandacht moest trekken naar Dwars door Vlaanderen – komt op de laatste 

zondag in juni 2021 nog extremer tot zijn recht want stad Waregem pakt dan uit 

met het Belgische Kampioenschap wielrennen voor dames elite en heren elite. 

Waregem mag overduidelijk het etiket koersstad opgekleefd krijgen. Er is in 

februari de Cyclocross Masters, in een nog recent verleden was er het BK 

veldrijden op de Hippodroom, er was de start van een Tourrit, jaarlijks is er Dwars 

door Vlaanderen, er gaan verscheidene koersen voor de jeugd door (onder meer 

op de Biest de Memorial Igor Decraene) en er waren ook al verschillende 

organisaties van Kampioenschappen. In 1957 spurtte Rik Van Steenbergen zich 

over de nieuw aangelegde brug richting Regenboogstadion tot wereldkampioen. 

In 2002 diende KSV Waregem Vooruit ook een dossier in maar ging het WK naar 

Zolder.  En in 1966 en 1989 vonden de BK’s ook al in onze stad plaats: de winnaars 

waren Guido Reybroeck en Carlo Bomans. De kans is reëel dat – net als bij Dwars 

door Vlaanderen – de aankomstlijn zich op de Verbindingsweg bevindt. Rest de 

hamvraag welk parcours de renners onder de wielen krijgen geschoven.  Enkele 

grote lussen met deelgemeenten St.-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie en 

kleinere lussen richting Nokereberg ? Enkele streekrenners als Sep Vanmarcke en 

Yves Lampaert krijgen alvast de kans om zowel in Waregem als in Anzegem (in 

2020) voor de nationale driekleur te gaan. En wie weet ligt er tegen 2021 voor 

bepaalde Biestenaars een profcontract klaar…? 

 

Nog méér wielernieuws van de koersende Biestenaars: zowel Mathisse Grootaert 

(2de), Raoul Decraene (6de) als Julie Stockman (2de bij de meisjes) reden bij de 

juniores op 13 april een sterke tijdrit op het Provinciaal Kampioenschap in 

Ruddervoorde. Bij de beloften heeft Abram Stockman last van toxoplasmose en 

moet nog steeds rusten terwijl zijn tweelingbroer Michiel hervatte in de wedstrijd 

in Zwevezele (17 april) nadat hij viel bij de elites tijdens Nokere Koerse. 

In het volgende Biesteneirke volgt een gesprek met Mathisse Grootaert.  
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VBS Biest-Jager stelde haar schoolvisie voor 
tekst: Eddy Nuyttens, directeur 

 

2 jaar geleden besliste het schoolteam van 

VBS Biest-Jager haar schoolvisie te 

herbekijken en te visualiseren.  We zijn 

superfier op het resultaat en dat wilden we 

dan ook heel graag delen met onze 

ouders. Op 23 maart werd de visie 

voorgesteld aan een 200-tal aanwezigen. 

 

We kozen voor een waarden-

gestructureerde visie die gedragen én doorleefd is. 

Waarden als: kwaliteit, dynamiek, samen, doen, welbevinden, wijs en respect 

vormen de rode draad doorheen de visie.  We hebben met de letters komende 

uit de waarden een nieuw woord gevormd ; KINDWIJS. 

Als mensen vragen welke onze schoolvisie is, dan antwoorden we gewoon “We 

werken Kindwijs”. 

 

De visual moet je zien als een hinkelspel. 

 het pad doorheen het basisonderwijs zet zich na 

dit pad verder in het middelbaar onderwijs (zie de 

voetjes boven en de voeten beneden) 

 kies je links of rechts… je geraakt er wel! (zie de 

pijlen) 

 bedoeling van het pad is het kind kindwijs te 

maken, m.a.w. we streven ernaar op het einde van 

het 6de leerjaar leerlingen af te leveren met een 

rugzak vol kennis, inzicht, attitudes en vooral 

sociale vaardigheden.  Daarnaast willen we 

kindwijze kinderen afleveren waarvan dat we zeker 

weten dat ze sterk zullen staan in het secundair 

onderwijs, als jongvolwassene en volwassene en 

op die manier een goeie kijk hebben op en zich 

goed kunnen bewegen in de maatschappij van 

vandaag en morgen 
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 alle tegels hebben een andere kleur die telkens hun betekenis 

symboliseren 

 

K kwaliteit rood passie 

I dynamiek geel levendig 

N samen roze liefde 

D doen groen groei 

W welbevinden oranje plezier 

IJ wijs paars spiritualiteit 

S respect blauw vertrouwen 

 

 al deze termen werden geoperationaliseerd en uitgeschreven door het 

schoolteam 

 belangrijk is ook te melden dat onze schooleigen visie perfect matcht met 

de visie van onze scholengroep De Wegwijzer 

 

Wil je nog meer weten over onze schoolvisie,  

surf dan naar onze Kindwijze website www.kindwijs.be 

 

 

Wist je dat… 
 

… Eric & Paulette op 15 april hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd 

hebben met familie, vrienden en buren uit de Mottestraat ? 

… de voorzitter van de Biesttrappers in de winter zoveel paardenkoppen gegeten 

heeft dat hij bij de start van het nieuwe seizoen door zijn wielen zakte ? 

… Emmanuel & Karline uit de Mottestraat in augustus een kaasdelicatessezaak 

beginnen in Vichte ? 

… de directeur van de Biestschool Eddy Nuyttens en zijn echtgenote binnenkort 

voor de eerste keer trotse grootouders worden ?  
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Ten huize van… Erik Vercruysse 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Erik Vercruysse 

 

Erik Vercruysse uit de Beekstraat is geen onbekende in 

het verenigingsleven in Waregem.  Naast bestuurslid in 

de sportraad, basketbal en sob De Roose, heeft hij nog 

een gaatje vrijgemaakt om petanqueclub De Bevers bij 

te springen.  Hoog tijd voor een gesprek dus. 

 

Erik, hoe ben je bij petanqueclub De Bevers terecht gekomen ? 

Wel, eigenlijk op een nogal bizarre manier.  Ik ben bij de petanqueclub geraakt 

door… het basket.  Een bestuurslid richtte jaarlijks een eigen kleinere competitie 

in voor familie en vrienden.  Na een keer te hebben deelgenomen, had ik de 

smaak te pakken en ben ik blijven petanquen.  Ook mijn echtgenote Lucrèse 

speelt ook op regelmatige basis. 

 

Hoeveel petanqueclubs zijn er in Waregem ?  

Petanqueclub De Bevers, waar ik bij speel, is aangesloten bij de Petanque 

Federatie Vlaanderen (PFV).  Dit is ook de enige Waregemse club die competitie 

speelt.  Daarnaast zijn er ook nog de seniorenclubs Okra en De Poedels, die 

allemaal hun thuisbasis hebben in de boulodroom, onder de esplanade van het 

Pand.  Ik heb ook nog weet van clubs in de deelgemeenten. 

 

Vanwaar komt de naam De Bevers ?  

De club is ontstaan in Bevere (bij Oudenaarde), vandaar de 

naam.  Gaandeweg is de club er weggetrokken richting 

Waregem maar de naam werd behouden.  Onze club telt 

ongeveer 80 leden, waarvan 4 ploegen in de 

zondagnamiddagcompetitie spelen.  We hebben ook een 

damesploeg.   

 

Je zou denken dat het spel heel eenvoudig is: met een grote bal zo dicht 

mogelijk tegen een klein balletje aan gooien, maar zo is het helemaal niet… 

De regels omtrent petanque zijn, zoals in de meeste sporten, mondiaal geregeld.  

Zo eindigt het spel vanaf het ogenblik dat 1 partij 13 punten haalt.  Die wint het 

spel, de ander verliest.  Het kan dus gemakkelijk gebeuren dat een ploeg telkens 
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nipt verliest (6-7 bvb.), maar op het einde van het jaar toch onderaan het 

klassement staat.   

Daarnaast zijn er nog 3 speelvormen: man tegen man, hiervoor is er geen 

competitie.  Dubbel (ook wel doublette genoemd in het jargon) wordt 2 tegen 2 

gespeeld.  Triplette tenslotte wordt met 2x3 personen gespeeld.  Belangrijk om 

weten is dat er telkens 12 ballen in het petanqueveld zijn. 

 

Ik had er geen idee van dat er ook 

scheidsrechters nodig zijn bij petanque.  Dit 

lijkt me eerder een zachte sport… 

Soms is het echt wel nodig.  Als officieel 

scheidsrechter moet ik soms tussenkomen als er 

twijfel heerst bij de afstand tot de cochonnet (het kleine balletje).  Dan is het 

oordeel van de scheidsrechter onherroepelijk.  Daarnaast moet ik er ook op 

toezien dat geen alcohol wordt gedronken, niet getelefoneerd en niet gerookt 

wordt, tijdens het spel weliswaar.  Bij herhaaldelijke overtredingen heb ik het 

recht om een speler uit te sluiten, gelukkig komt dit zeer zelden voor.   

 

De petanquesport heeft de reputatie een ouderensport te zijn.  Is dat 

correct ? 

De gemiddelde leeftijd in onze club is 64 jaar.  We hebben nood aan jonge 

krachten.  Soms zie je wel eens een jongere meekomen met de ouder(s), maar 

deze houden het meestal niet lang vol… of ze sluiten zich aan bij een Oost-

Vlaamse club, waar meer jongeren lid zijn.  We hebben in de bestuursvergadering 

al meermaals nagedacht hoe we jongeren hiervoor warm kunnen maken, maar 

gemakkelijk is dit zeker niet.  Nochtans houden we de drempel zeer laag met ons 

Meli-Melo tornooi voor allen, iedere 2de zaterdag van de maand.  Iedereen kan 

hier aan deelnemen, van competitieven tot nieuwkomers. 

 

Zijn er nog Biestenaars aangesloten bij De Bevers ? 

Ja hoor, Jean-Pierre Michiels, Ginette Lombaert, Johan Verbeke en Jo Deruyck 

wonen ook op de Biest.  Oud-Biestenaars Raf De Smeyter en Monique De Witte 

houden de club draaiende. 

 

Erik en Lucrèse waren ook te gast op het Wereldkampioenschap Petanque 

in Gent van 13 tot 16 april. Meer hierover lees je op bladzijde 10. 
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De 16de Waregemse Gordel in een nieuw kleedje 
tekst: Rik Verhaeghe – ontwerp logo: Judie Verhelst 

 

Wie al meerdere malen aan het fiets- en wandelevenement Waregemse Gordel 

heeft deelgenomen, weet het vast: de organisatie voorziet jaarlijks een aantal 

nieuwigheden.  Het 8-koppig bestuur gaat er trouwens van uit dat stilstaan 

achteruit gaan is.  Bovendien is de kwaliteit van het event nog steeds belangrijker 

dan de kwantiteit. 

Vanaf dit jaar gaat vzw Waregemse Gordel een heuse stap verder met een 

serieuze make-over.  Binnenkort zal het 

nieuwe logo in de regio opduiken.  Ook 

op de Gordeldag zelf zal het bijtje de 

fietser en wandelaar de ganse dag 

begeleiden.  Het logo maakt deel uit van 

een nagelnieuwe huisstijl, waarvan o.a. 

een affiche en folder deel uit maken.  Het 

logo, de huisstijl en alle bijhorende toepassingen zijn van de hand van Judie 

Verhelst.  Zij studeert grafische en digitale media aan de Arteveldehogeschool.  

Deze huisstijl ontwerpen is in functie van haar bachelorproef. 

De 2de grote nieuwigheid die vanaf dit jaar plaatsvindt is de wijziging van 

startplaats.  Op zondag 9 juli zul je niet meer terechtkunnen op de Markt, maar 

wel in het nieuwe stadsdeel Zuidboulevard.  Alle activiteiten (inschrijvingen, 

gordelterras, commerciële stands, kinderanimatie, enz) worden gecentraliseerd 

op het Boekenplein t.h.v. de nieuwe bibliotheek.   

De inschrijvingsprijs wordt verlaagd voor kinderen tot 12 jaar.  In voorverkoop 

betaal je dan slechts 2 euro per kind en 4 euro voor een volwassene.  Een gezin 

met 2 kinderen van 8 en 10 jaar betaalt nu 12 euro in voorverkoop, terwijl dit 

vorig jaar 16 euro was, een vermindering van maar liefst 25 % !  Voor de kinderen 

tot 12 jaar is er een aparte kindertombola, met prijzen op hun maat.  Er wordt 

o.a. een kinderfiets van Pur Natur weggeschonken om 18.30 uur.   

Tenslotte nog even melden dat er een nieuwe website is waarop je kan 

inschrijven en veilig online betalen.   

Redenen te over dus om op zondag 9 juli deel te nemen aan de 16de editie.  Meer 

info in het komend Biesteneirke.  

 

Info en inschrijven: www.waregemsegordel.be 



mei 2017 9 

Verkeersveiligheid op de wijk 
 

Verwijderde fietsstroken 
tekst: Kristof Chanterie, schepen van verkeer & mobiliteit – foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Fietsers die geregeld de Expresweg t.h.v. de 

Verbindingsweg dwarsen hebben het misschien wel 

opgemerkt: de geschilderde fietsoversteken zijn er 

verdwenen.  Ook aan de gekende rotonde op 

dezelfde weg zal je vruchteloos op zoek gaan naar 

de oversteken.  ’t Biesteneirke ging te rade bij 

schepen van verkeer Kristof Chanterie  

Kristof: “De fietsoversteken aan de rotonde 

Vredestraat-Bieststraat zijn verwijderd omdat deze 

niet stroken met de wegcode. Er staan omgekeerde 

driehoeken voor de fietsers aan de rotonde. Fietsers zijn dus uit de voorrang 

gehaald, Expresweg is voorrangsweg. Anderzijds staat er in de wegcode sinds 

2007 dat fietsers voorrang hebben op fietspadmarkeringen. Dit was tegenstrijdig. 

Na de plaatsing van de driekleurige lichten op het kruispunt zullen de fietsers 

mee voorrang hebben in de groenfases. 

 

Het stadsbestuur heeft van de Platanendreef en Schoendalestraat 

voorrangswegen gemaakt omdat de fietspaden daar ook doorliepen over de 

kruispunten en dit een conflict gaf met de voorrang van rechts. 

 

Inrijverbod Stijn Streuvelsstraat vanaf de Desselgemseweg 
tekst: website stad Waregem 

 

Vanaf midden april mag je de Stijn Streuvelsstraat niet meer inrijden vanaf de 

Desselgemseweg of Expresweg. Deze straat verlaten richting Expresweg kan wel 

nog steeds. In de Stijn Streuvelsstraat blijft het tweerichtingsverkeer wel 

behouden. Kom je van het centrum, dan ga je via de Henri Lebbestraat naar de 

Stijn Streuvelsstraat.  

De gemeenteraad gaf op 7 februari zijn toestemming om geen inrijdend verkeer 

meer toe te laten in de Stijn Streuvelsstraat vanaf de Desselgemseweg. Door de 

stijgende verkeersdruk kwamen de doorstroming en verkeersveiligheid op het 
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kruispunt van de Expresweg met de Desselgemseweg, Jozef Duthoystraat en Stijn 

Streuvelsstraat in het gedrang: 

 

 het massale sluipverkeer dat vertraagt op de 

Expresweg om de Stijn Streuvelsstraat in te 

rijden,  verhoogt het risico op kop-

staartaanrijdingen op de Expresweg 

 bij groen licht voor de Jozef Duthoystraat en 

Desselgemseweg belemmeren de 

voertuigen die links in de Stijn 

Streuvelsstraat inslaan de doorstroming op het kruispunt. Dit zorgt voor 

files in de Jozef Duthoystraat en Desselgemseweg 

 wie de Stijn Streuvelsstraat inrijdt, komt in conflict met de vele fietsers 

(o.a. schoolgaande jeugd) in de Desselgemseweg. 

 

 

Erik en Lucrèse te gast op het WK Petanque in Gent 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Erik Vercruysse, samen met Belgisch kampioen en Wereldkampioen 2016 Claudy 

Weibel 

 

Erik Vercruysse en zijn echtgenote Lucrèse 

Boonaert waren te gast op het Wereld-

kampioenschap Petanque in Gent.  Dit ging door 

van donderdag 13 tot en met zondag 16 april. 

 

Eric: “We waren er enkel om de andere spelers aan te 

moedigen.  Om zelf op de arena te staan, zullen we nog 

veel moeten oefenen.  

Een heel scala aan landen was er aanwezig en wist ook 

met heel wat titels terug naar huis te gaan: België 

uiteraard, Verenigde Staten, Rusland, Thailand, Nieuw-

Zeeland, Senegal, Slovakije, Tunesië, Cambodja en uiteraard het petanqueland 

bij uitstek: Frankrijk.  In totaal waren 57 landen en meer dan 600 spelers en 

begeleiders vertegenwoordigd.  De profspelers hebben zelfs een eigen 

manager ! 

Ik schat dat er dagelijks toch wel een 2000-tal toeschouwers waren in de 

Topsporthal in Gent.” 
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Dag van de Buren op vrijdag 26 mei  
tekst: stad Waregem  

 

Het concept van de Internationale Dag van de Buren 

is eenvoudig: elk jaar komen mensen in diverse 

landen op straat om hun buren te ontmoeten. Niet 

tijdens een groots opgezet evenement, maar 

gewoon in de straat.  

 

Hoe ga je te werk ?  

Afspreken kan je overal, zolang het maar ergens in 

de straat is: een garage, een voor- of achtertuin, in 

een tent of onder een boom,… Op vrijdag 26 mei zorg je ervoor dat iedereen zijn 

of haar eigen stoel meebrengt. Het is leuk als iedereen iets kleins meebrengt om 

te eten en drinken!  

 

Opzet van deze dag  

Het perfecte moment om jouw buur (m/v/x) beter te leren kennen en misschien 

wat vaker een spontane babbel te slaan.  

Bevestig je deelname vóór maandag 1 mei aan de stad door een activiteitenfiche 

in te vullen via waregem.be/activiteitenfiche. Zo krijg je van de stad een gratis 

promopakket met ballonnen, affiches, flyers en uitnodigingen.  

 

Ook ’t Biesteneirke besteedt aandacht aan de Dag van de Buren. Kom je samen 

met de buren ? Neem dan een aantal foto’s en stuur ze door naar de redactie. 

De foto’s komen op de website en in het digitale vakantienummer (rond 20 juli) 

 

Wist je dat… 
 

… Frances Soens uit de Bieststraat op vrijdag 21 april te zien was in The 

Voice Kids op vtm ?  Met haar been in het gips bracht ze het nummer Hurt van 

Christina Aguilera.  Helaas draaide geen enkele coach zich om… 

… de eerstesteenlegging van het project Waregem Business Park (op de hoek van 

de Expresweg en de Vredestraat) plaats vond op dinsdag 25 april ? 

… een nieuwe vrijwilliger zich aangeboden heeft om de Biesteneirkes te bedelen 

in de Rooseveltlaan, Zand- en Truweelstraat ? Bedankt Patrick ! 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke mei: Paul Kindt – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 2 mei: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 8 en dinsdag 23 mei: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 dinsdag 16 mei: bedevaart 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 10 en 24 mei: 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 

 maandag 1 mei: ontbijtwandeling 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 vrijdag 12 mei: Open Avond Jong geloof, gelovige jongere om 19.00 uur 

(kerk) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 woensdag 24 mei: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten juninummer binnen vóór 18 mei, 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 

 

     


