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2 ‘t Biesteneirke 

    

Beste Biestenaar 

 

De Biest leeft !  Vermoedelijk niets nieuws onder de lentezon, maar deze leuze 

telt toch wel voor begin juli.  Maar liefst 2 topweekends staan dan op het 

programma met 3 evenementen met de school als rode draad.  Vanaf de 

volgende bladzijde lees je er alles over. 

We blijven op wielen.  De Sunday Bikers zien er misschien stoer uit, ze hebben 

allen een hart van goud.  Zo organiseren ze op 23 september een grote barbecue 

met bijhorende tombola.  De opbrengsten worden geschonken aan Ophélie, 

zodat haar ouders een rolstoelfiets kunnen aankopen.  Meer over dit nobele 

initiatief vanaf bladzijde 9. 

Het laatste Biesteneirke vóór de zomervakantie is traditioneel een dik nummer, 

met daarin de 6de klassers die afscheid nemen van vele mooie jaren in de school.  

Ook lichten ze hun toekomstplannen toe.   

De afgelopen maanden konden ze zich alvast nog wat uitleven in de vernieuwde 

gymzaal.  De eerste plannen ervoor dateren al van vorige eeuw !  Toen er nog 

sprake was van de Belgische frank en je nog bij Belgacom moest inbellen om op 

het www (wereld wijd wachten) te geraken… 

We sluiten dit nummer af met een verslag van de Molenparkfietstocht van vorige 

maand en een oproep om mee te supporteren voor de moedige fietsers die 

deelnemen aan de 1 000 km voor Kom op tegen Kanker.   

En vergeet de middenpagina niet.  De eerstecommunicanten en vormelingen 

zetten (letterlijk) hun beste beentje voor. 

 

Veel leesplezier en geniet van een lekker lange, zonnige vakantie ! 

 

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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Topweekends op komst ! 
 

Maar liefst 3 evenementen op 3 verschillende dagen kleuren het eerste 

kwart van de zomervakantie.  Het kerkplein en de school fungeren telkens 

als centraal punt.  De 2de Benito Classic opent dit evenemententrio op 

zaterdag 8 juli.  Nauwelijks daarvan bekomen houden de wandelaars van de 

16de Waregemse Gordel de dag erna halt in de school.  De week erop, op 

zondag 16 juli, wordt gestreden voor de beste podiumplaatsen op de 3de 

Memorial Igor Decraene.  Geen redenen dus om thuis te blijven.  Van alle 

evenementen zal je foto’s vinden in het digitaal nummer (eind juli) en op 

www.biesteneirke.be. 

 

2de Benito Classic op zaterdag 8 juli  
tekst: Marianne Verstaen  

 

Voor de tweede maal vindt de Benito Classic plaats. Dit evenement is ontstaan 

als vervolg op Go for Benito. 

De eerste maal was dit een fietstocht van enkele dappere Biesttrappers naar 

Lourdes.  De opbrengst hiervan was voor Benito, een brandweerman die verlamd 

raakte na een interventie bij een brand. 

De Benito Classic wordt georganiseerd door De Biesttrappers, met als voorzitter 

Tony Debeerst, ondervoorzitter Arne Deketele en de papa van Benito als 

secretaris. De organisatie is in handen van vier werkgroepen: een groep die 

instaat voor de inschrijvingen (Benito, zijn vrouw Sofie en Tony), een tweede 

groep zorgt voor eten en drank, een derde groep stippelt het parcours uit en de 

vierde groep zorgt voor de bevoorrading onderweg.  De opbrengst gaat 

integraal naar de club. 

De inschrijving is in de school van de Biest. Men kan kiezen uit 3 afstanden: 50, 

80 en 120 km. 

Bij de 50 km is een vlak parcours uitgestippeld. Bij de 80 en 120 km zijn er 

verschillende kuitenbijters bij in Le Pays des Collines in Wallonië. 

Vorig jaar telde de organisatie 460 deelnemers waarvan 1/3 dames. Er namen 90 

dames deel aan de 80 km en 20 dames legden zelfs 120 km af ! 

Noteer alvast 8 juli in jullie sportieve agenda. Na de inspanningen kan iedereen 

genieten van een heerlijk streekbiertje(s) bij het napraten en vergelijken van de 

tijden welke gereden zijn. 



4 ’t Biesteneirke 

16de Waregemse Gordel op zondag 9 juli 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Romy Baele (vzw Waregemse Gordel) 

 

In het vorig Biesteneirke kwam je al te weten dat er een 

aantal nieuwigheden opduiken voor de 16de editie van dit fiets- 

en wandelevenement.  Grootste verandering is de wijziging van 

startplaats.  Vanaf dit jaar start je de tocht op het Boekenplein, 

aan de nieuwe bibliotheek.  Dit is ook de plaats waar alle 

randanimatie plaatsvindt.  De kinderen krijgen een prominentere plaats: naast 

meer kinderanimatie is er ook een kindertombola, waarbij o.a. een kinderfiets te 

winnen valt.  En de vzw Waregemse Gordel pakt tevens uit met een nieuw logo 

en mascotte.   

Aan de recreatieve kant wordt nauwelijks gesleuteld, gezien deze formule na 16 

edities nauwelijks aan kracht moet inboeten.  Zo zijn er terug 4 fietsroutes, 

gaande van 15 tot 80 km.  De tochten gaan noordwaarts Waregem, richting 

Deinze en Olsene.  Onderweg is minstens 1 stopplaats voorzien. 

De wandelroutes slingeren door ’t Gaverke, de Biest en Het Leeuwke.  De 

grootste routes doen ook Nieuwenhove aan.  De naar schatting 400 wandelaars 

zullen halt houden in de Don Boscoschool.  Daar kunnen ze genieten van een 

versnapering en een drankje nuttigen.   

Inschrijven en betalen kan zeer eenvoudig via de website 

www.waregemsegordel.be of in één van de 6 voorverkooppunten.  Op voorhand 

betaal je 2 euro voor 

een kind van 3 tot 12 

jaar.  Vanaf 13 jaar is dat 

4 euro.  Op zondag 9 juli 

zelf kan je uiteraard ook 

inschrijven.  Dan 

bedraagt de 

inschrijvingsprijs 

respectievelijk 3 en 6 

euro.  Voor dat geld 

krijg je een uitgebreide 

routebeschrijving, randanimatie met dj Stompie, een aandenken, verzekering en 

nog wat verrassingen.  Oh ja, met je deelname steun je tevens vzw Ten Anker uit 

Waregem. 
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Mathisse Grootaert won vorig jaar tijdens Memorial Igor 

Decraene 
Tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid 

 

Wat zegt de naam van wielrenner Mathisse 

Grootaert je ? Mathisse is een (halve) Biestenaar, 

verzamelde dit seizoen al wat ereplaatsen, is  

eerstejaarsjunior, Belgisch kampioen 

achtervolging op de piste, rijdt bij Zannata-

Galloo CT Menen én won vorig jaar de 

nieuwelingeneditie van de Memorial Igor 

Decraene. De rest over Mathisse kom je te weten 

in onderstaand interview… 

 

Mathisse, je woont hier soms in de 

Deerlijkseweg ? 

Om de 2 weken woon ik hier met mijn broers 

Yavin en Zion en mijn pa Igor op de Biest. Van 

vrijdagavond tot en met zondag. De andere 

week verblijf ik bij mijn ma Ilse in Nevele.  Mijn 

broers koersen ook en zijn tweedejaarsaspirant en koersen ook bij Zannata. 

 

Welke studies volg je ? 

In Gent zit ik in het 4de jaar in de Topsportschool en ben er intern. We krijgen de 

algemene vakken en iedere week wordt er ongeveer 12 uur met de fiets getraind. 

In oktober word ik 17. 

 

Je won vorig jaar de Memorial Igor Decraene maar dit keer ben je er niet 

bij ? 

De dag ervoor vertrek ik naar het EK op de piste dat doorgaat in het Portugese 

Anadia. Ik was daar al op stage begin maart. Ik was niet verplicht om te starten 

op het EK maar behoor tot de nationale ploeg en het was de coach van de 

juniores Stefan Wernimont die me vroeg om ginder te rijden. Ik vind het wel 

jammer dat ik de tijdrit op de Biest niet kan rijden daardoor. Het is immers zeer 

dicht in de buurt. Ik werd inderdaad Belgisch Kampioen op de piste in Gent toen 

ik favoriet Nicolas Wernimont klopte. 
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Jouw overwinning in de Memorial Igor Decraene, kwam dat aan als een 

verrassing voor jezelf ? 

Ik wist wel dat ik dat redelijk goed kon. Ik had 12 seconden voor op Jarne Van de 

Paar. 

 

Wat vind je trouwens van het parcours op de Biest ? 

Er zijn stukken bij op de kracht. Ook wat technische stukken. Ik vind het wel een 

mooi parcours, ook omdat er redelijk wat stukken in de wind bij zitten waar je als 

specialist voordeel uit kan halen. 

 

Op wat wil je je toeleggen in de toekomst ? Op het wegwielrennen of op de 

piste ? 

De piste doe ik meer om ervaring op te doen, dat is ook internationaal maar de 

weg blijft nog altijd het belangrijkste. 

 

Je was dit seizoen al dicht bij 

een 1ste zege. In zowel 

Ruddervoorde (tijdrijden) als 

Bredene werd je 2de. 2 keer in 

dezelfde streek… 

Dat zal puur toeval zijn. En het 

was in één en dezelfde week. 

 

Wat zijn je verdere doelen dit 

seizoen ? 

Ik mag nu een maand niet koersen. Ik ben recent naar de arts getrokken omdat 

mijn wedstrijden niet verliepen zoals vorig jaar. Hij zei dat ik overtraind was in 

combinatie met een verkeerde voeding.  Daardoor kon ik niet rijden in Borlo en 

ook voor het BK op de weg van dit weekend (28 mei) in Oosterzele moet ik 

afzeggen. Ik moet rustig aan trainen. Trainen doe ik met Thibo Vandenheede uit 

Ooigem.  Normaal gezien rij ik het 1ste weekend van juni een kermiskoers om 

weer in het ritme te komen. 

 

Het vorige seizoen heb je toch al ferm laten opmerken ! 

Bij mijn 3de koers was het meteen raak met winst in Edewalle.  Ik werd provinciaal 

kampioen tijdrijden, verzamelde veel 2de plaatsen en werd 4de in Gent-Wevelgem. 
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In hoeverre ken je Raoul Decraene ? 

Ik zat vroeger bij Raoul in het VTI. We komen goed overeen. We hebben een 

aantal wedstrijden samen gereden en dan praten we wel eventjes. Hij is goed 

bezig. 

 

Dat EK piste; wat houdt dat in voor je, welke disciplines moet je afwerken ? 

Ik moet enkel de ploegenachtervolging en de individuele achtervolging doen. 

We zijn met 5 Belgen: Vandenbussche, Dens, Wernimont, Van Mulder en mezelf. 

 

Was je tevreden over je prestatie op het BK tijdrijden in Anzegem ? 

Ik was de week voordien wat ziek geweest. Ik heb er daar niet alles kunnen 

uithalen maar een 7de plaats viel toch nog mee. 

 

Terwijl het interview naar zijn einde loopt merk ik – naast de 2 koersende broers 

– nog een jongedame in wieleroutfit. Het blijkt te gaan om Laure Michels. Laure 

is de vriendin van Mathisse: ”Ik rij als dames-juniore bij Alpha Motorhomes team. 

Ik specialiseer mij meer op de cyclocross.” 

 

Technische info 3de Memorial Igor Decraene op zondag 16 juli:  

 nieuw dit jaar zijn de toertochten.  Er zijn 2 verschillende afstanden: 45 en 85 

km. Beide tochten starten en eindigen op het Biestplein en gaan richting 

Vlaamse Ardennen. De inschrijvingen gaan door van 7 tot 10 uur op de 

speelplaats van de Don Boscoschool 

 er is dit jaar ook een gratis kidstocht van 20 km die start om 9.30 uur ! Om 

8.30 uur is er ook al een behendigheidsparcours voor kinderen.  

 op de middag gaan – zoals bij de vorige 2 edities – de recreanten in duo van 

start voor 2 ronden van 10 km.  Inschrijven kan via de website.  Vlug zijn is 

de boodschap want er zijn op heden al 20 duo’s ingeschreven 

 nadien is het de beurt aan de heren nieuwelingen, juniores en beloften 

alsook de dames nieuwelingen en juniores  

 het parcours voor de tijdritten ondergaat een kleine wijziging: in Anzegem 

geen Schaagstraat meer maar wel de Groenstraat. In de Industrielaan gaat 

het op het einde van iedere ronde richting Anzegem om – nog voor de 

Vijverdamstraat – een U-bocht te nemen en terug te keren naar de Biest 

 de tijdritten gelden opnieuw als nationale testtijdritten waardoor de betere 

tijdrijders van de partij zijn 

 info en inschrijven op http://memorial.cyclingonline.be 
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Naast Mathisse Grootaert zijn ook Abram en Michiel Stockman er niet bij. De 

tweelingbroers rijden de Ronde van Luik. Zus Julie Stockman (foto) neemt wèl 

deel. Julie werd onlangs knap 2de in Sinaai. En er wordt natuurlijk uitgekeken naar 

Raoul Decraene.  Raoul heeft – 

net als Julie Stockman 

trouwens - dit seizoen toch 

een stap voorwaarts gezet. 

Bewijs hiervan een 8ste plaats in 

Tollembeek (op 88 

deelnemers), een 6de plaats op 

het PK tijdrijden in 

Ruddervoorde en een 10de 

plaats op het BK in Anzegem. De Biestenaars zullen ferm supporteren voor Julie 

en Raoul ! 

 

actiefoto’s van deze 3de Memorial Igor Decraene komen in het 

volgende digitaal nummer (rond 21 juli) 

 

 

Wist je dat… 
 

… wielrenner miniem Florian Vandersteene zowel op 14 mei in 

Ellignies-Sainte-Anne als op 20 mei in Grandglise de overwinning behaalde ? 

… Frans Polfliet zijn allerlaatste wedstrijd speelde bij liefhebbersploeg de Halve 

Maan na een carrière van 44 jaar en 1000 matchen ? 

 

  

De redactie van ’t Biesteneirke gaat even met 

vakantie.  Er volgt nog een digitaal nummer met 

veel foto’s halverwege juli (inschrijven voor de 

nieuwsbrief: www.biesteneirke.be).  

Het eerstvolgende papieren Biesteneirke mag je 

tegen Waregem Koerse in de bus verwachten ! 
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Sunday Bikers organiseren tombola ten voordele van 

Ophélie 
tekst: Marianne Verstaen – foto: Melissa Buysse 

 

De Sunday Bikers zijn een club van motorrijders met een 60-tal leden. Bij mooi 

weer verzamelt een vaste kern van 15 à 20 man op zondag aan de kerk van de 

Biest om 8 uur. Ze rijden dan een uitgestippeld parcours en zijn rond de middag 

terug. 

Ook nemen ze deel aan 5 à 6 georganiseerde treffens.  Met het weekend van 

O.-L.-Heer-Hemelvaart trekken ze er op uit. Zo zijn ze al naar Engeland, Frankrijk 

en Duitsland geweest. Dit jaar gaan ze naar het 3-landenpunt. 

Om uit de kosten te geraken organiseren ze 

een barbecue. De eerste keer was dit nog 

kleinschalig, enkel hun partners en wat 

vrienden waren uitgenodigd. De tweede en 

derde keer was er veel meer volk en werd er 

een tombola ingericht voor een goed doel. 

Dit jaar gaat hun vierde barbecue door op 23 

september in het OC in Nieuwenhove. Ze 

verwachten zeker 400 personen en zorgen 

voor een tombola met 1 000 mooie prijzen.  

De opbrengst hiervan willen ze aan Ophélie 

en haar ouders schenken om een elektrische 

rolstoelfiets te kunnen kopen.  

Wie is Ophélie? Een heel lief, gelukkig en 

dankbaar meisje van 11 jaar dat een heel 

zwakke gezondheid heeft en zowel mentaal 

als fysiek beperkt is.  Ze woont samen met 

haar ouders Melissa en Cliff en haar zus 

Phéline in de Vlasbloemstraat. 

Samen met buurman Johan werd ik hier 

hartelijk ontvangen door haar ouders, zus en 2 Sunday Bikers. Bij een drankje 

vertelde de mama over hun oudste dochter.  Ophélie is geboren met een speciale 

beperking; er is iets mis met één van haar chromosomen, ze is de enige in de 

wereld die dit heeft. Als Ophélie 3 dagen was werden er onderzoeken gedaan, ze 

verbleef één maand in het UZ Gent. Als ze 5 maanden was kreeg ze een zware 
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epilepsieaanval en moest ze terug opgenomen worden in het ziekenhuis.  Als ze 

anderhalf jaar was kregen de ouders het harde verdict dat Ophélie zowel mentaal 

als fysiek zwaar beperkt is. De specialisten voorspelden dat ze nooit zou kunnen 

stappen, doof zou worden, mentaal heel beperkt zou zijn. Haar mama, een 

verpleegster, heeft met hulp van specialisten en veel kinesitherapie, ervoor 

gezorgd dat Ophélie toch een klein beetje kan stappen. Ophélie heeft soms 

zware epilepsieaanvallen waarbij ze direct naar het UZ in Gent moet 

overgebracht worden door de MUG.  In het UZ krijgt ze de nodige behandeling 

en moet daar dan twee dagen blijven. Ze heeft ook een botafwijking waardoor 

ze pijn heeft aan haar beentjes en haar gewrichten rapper verslijten. Melissa heeft 

haar werk als fulltime verpleegster opgezegd om hun dochter zo goed mogelijk 

te kunnen helpen en bijstaan.  Ze werkt nu halftijds in een huisartsenpraktijk. Het 

meisje heeft 24 op 24 uur begeleiding en verzorging nodig. Ze gaat naar school 

in De Kindervriend in Rollegem, hiervoor moet ze ’s morgens om half zeven al 

klaar staan voor de bus die haar komt ophalen. Gelukkig kan haar mama - 

doordat ze halftijds werkt - haar om 16 uur ophalen aan school, met de bus zou 

ze pas rond 19 uur thuis zijn! Tweemaal per week blijft Ophélie in school slapen, 

zo kan ze langer en meer slapen en heeft de rest van het gezin meer tijd voor 

elkaar. 

Heel het gezin leeft in functie van Ophélie.  Haar jongere zus Phéline die zes jaar 

is, kan bijvoorbeeld niet met Ophélie spelen en heeft al heel wat gezien en 

gehoord waardoor ze rijper is dan haar 

leeftijdsgenootjes. Een uitstap maken 

met het gezin is heel moeilijk. De ouders 

kunnen bijna nooit op vakantie, 

hoogstens gaan ze eens 4 dagen weg. 

Gelukkig mogen ze rekenen op hun 

ouders en schoonouders die hen heel 

veel helpen. Ze zijn hen hiervoor enorm 

dankbaar. 

Waarom een  elektrische rolstoelfiets 

kopen voor Ophélie? Zo kan het gezin eens samen op stap. Vroeger hadden ze 

een tandemfiets maar dit komt te lastig voor de papa.  Ophélie geniet van een 

uitstapje per fiets en voelt zich een prinses. Ze is blij en zwaait naar de mensen. 

Maar een elektrische rolstoelfiets is heel duur, een standaardmodel kost 7000 

euro. 
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Daarom is de opbrengst van de tombola tijdens de barbecue van de Sunday 

Bikers volledig voor Ophélie. 

Er worden nog sponsors gezocht voor op de papieren onderleggers. Een kleine 

vermelding hierop kost 100 euro, een grotere vermelding 300 of 400 euro. Deze 

laatsten worden dan ook nog afgeroepen tijdens de speech.  Ook kan er via 

videoprojectie reclame worden gemaakt voor je firma.  

Melissa, de mama van Ophélie, heeft de actie bekend gemaakt via Facebook en 

verschillende mensen vroegen om haar rekeningnummer om een gift te kunnen 

doen. Het rekeningnummer is: BE96 8530 1376 1605.  Mama Melissa benadrukt 

dat alle sponsorgeld en financiële giften integraal naar Ophélie gaan. 

Ik wil eindigen met de spreuk: Het is beter dat je kan geven dan dat je moet krijgen. 
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Afscheid van de zesdeklassers VBS Biest 
tekst: de leerlingen – foto’s: juf Marie 

 

Binnenkort begint de zomervakantie.  De laatstejaars van de vrije basisschool 

halen mooie herinneringen boven en vertellen over hun toekomstplannen. 

 

Noore Boone 

Hallo, ik ben Noore, ik ga volgend jaar naar het Sint-

Vincentius in Anzegem maar ik weet nog niet welke 

richting. Het leukste op de Biest is radio Biest en meter 

zijn van Elise en Julie. 

Maurice Buyck 

Ik ben Maurice en ik ga volgend jaar naar het VTI in 

Waregem. Het allerleukste hier op school is radio Biest. 

Ook ben ik peter van Marie-Alix en van Amber, zorgen 

voor kleutertjes vind ik heel fijn. 

Arwen Camelbeke 

Hallo, ik ben Arwen en ik ga volgend jaar naar Kortrijk 

richting technische vakken. Hopelijk wordt dit leuk. Wat 

ik leuk vind aan de Biest is radio Biest. Ik ben meter van 

Niels en dat vind ik echt heel tof. 

Mylan De Groote 

Hallo, mijn naam is Mylan De Groote. Ik heb hier 9 toffe 

jaren beleefd.  Het tofste was voor mij avonturenklassen 

in het vijfde leerjaar. Ik ga misschien naar Groenhove. Ik 

ga jullie allemaal missen.  
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Hallo, ik ben Joona en ik ga volgend jaar naar het VTI. 

Ik vond het heel fijn om hier op de Biest te zitten, zeker 

radio Biest vond ik fijn. Ik wil later programmeur 

worden.  Ik vond de biest heel leuk maar nu moet ik 

afscheid nemen. 

Joona De Smet 

Hoi, ik ben Justine. ik hou van voetbal en waterpolo. 

Ik zat eerst in de Jager het was daar de max. 

Nu zit ik op de Biest het is hier ook leuk. Ik ga naar het 

Heilig-Hart-College want mijn broer Jean zit daar ook. 

Justine Kasbarsoum 

Hallo, ik ben Jasmine. Ik ga volgend jaar naar het Heilig-

Hart-College. Ik zat eerst op de Jager en nu zit ik in de 

Biest. Ik wil later juffrouw worden. 

Jasmine Lambrecht 

Hallo, ik ben Pieter-Jan, ik ga volgend jaar naar het VTI.  

Het leukste vond ik voor mijn peuter zorgen en het 

spelen op de speelplaats. 

Pieter-Jan Meeuws 

Ik ben Yari Merlie.  Volgend jaar ga ik naar het PTI in 

Kortrijk. Het leukste op deze school vond ik de 

sportklassen in het zesde leerjaar. 

Yari Merlier 
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Tibo Neirynck 

Hallo ik ben Tibo, ik ga volgend jaar naar Sint-

Vincentius in Anzegem. 

Ik vond  het super leuk op de Biest. Ik vind het jammer 

dat ik afscheid moet nemen.  

Johanna Orroo 
Hallo ik ben Johanna, ik zit in het zesde en volgend jaar 

ga ik naar O.-L.-V.-Hemelvaart en ga moderne doen. Ik 

vind het wel jammer dat ik weg moet van de Biest en 

dat ik afscheid moet nemen van de klas. Ik ga ook mijn 

kleutertjes Amelia en Ina missen. Gelukkig ben ik niet 

de enigste die naar Hemelvaart gaat. 

Yoran Pruvoost 

Hallo, ik ben Yoran, de leukste jaren op de Biest waren 

de kleuterjaren. Volgend jaar ga ik naar het PTI in 

Kortrijk. Ik zie het helemaal zitten! 

Varun Ricaert 
Hallo ik ben Varun. Ik vond de Biest heel leuk maar 

jammer genoeg zat ik maar 2 jaar op de Biest want ik 

kom van de Jager. Het was daar heel tof want er was 

een zeer mooie speelplaats . Volgend jaar ga ik naar 

het Heilig-Hart College in Waregem, ik ga daar Latijn 

doen. 

Brent Santens 

Hallo, ik ben Brent Santens. Ik ga volgend jaar naar het 

College in Waregem en ga daar moderne doen. Eerst zat 

ik op de Jager maar nu op de Biest. De leukste leerjaren 

vond ik het 4de en het 6de omdat ik toen voor de 

kleutertjes mocht zorgen. 
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Hallo, ik ben Jonas. Ik zit nu in het zesde leerjaar op de 

Biest  maar ga volgend jaar naar het Heilig-Hart 

College. Ik ga daar moderne doen. Ik vond het leukste 

op de Biest de avontuurklassen maar de rest vond ik 

ook wel leuk. 

Jonas Soens 

Hallo, ik ben Mauro.  In de Biest heb ik veel plezier gehad 

ik vond het 4de het leukste omdat er vaak muzische was. 

En op het einde van het 4de zijn we naar Bellewaerde 

gegaan. Volgend jaar ga ik naar het VTI en ik ga IW 

volgen. 

Mauro Spiessens 

Hallo, ik ben Quinten Valcke. Ik vind Radio Biest super 

cool want je kan je eigen muziek aanvragen. Ik vind het 

jammer dat ik hier volgend jaar niet meer ben, maar het 

zal in het middelbaar ook leuk zijn. Ik zal mijn vrienden 

missen! 

Quinten Valcke 

Hallo, ik ben Amélie en ik ben 12 jaar. Ik ga naar campus 

de Reinaert in Tielt. Ik twijfel tussen latijn en moderne.  

Vroeger zat ik in de Jager en mijn lievelingsmoment was 

de musical “Pluk van de petteflet” waar ik Aagje in 

speelde en een liedje mocht zingen. Dat was echt de 

max!!! Ik ga mijn klasgenoten heel hard missen! 

Amélie Van Assche 

Hoi ik ben Joran en ik zit op de Biest. Het leukste vond 

ik radio Biest omdat er dan muziek is. Ik ga naar het 

Heilig-Hart-College en ga moderne volgen. 

Joran Van Copernolle 
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Léon Vanden Borre 

Hallo ik ben Léon, ik zit in het zesde leerjaar. Ik ga 

volgend jaar naar een andere school. Ik twijfel tussen 

Groenhove, het Heilig-Hart-College en het Sint-

Bavohumaniora in Gent. 

Lara Vandenbroeke 

Hoi, ik ben Lara, ik zit in het zesde. Volgend jaar ga ik 

naar het eerste moderne in O.-L.-V.-Hemelvaart. Het 

leukste op de Biest vind ik voor mijn metekindjes 

Aurora en Amber zorgen. 

Hannes Vandenbroucke 

Hallo, ik ben Hannes. Ik ga volgend jaar naar het VTI in 

Waregem. Ik vond het hier super leuk. Radio Biest was 

ook super. Samengevat De Biest is een top school. Dag! 

Camille Vanhauwaert 

 

Hallo, ik ben Camille ik zit nu in het zesde.  Ik ga naar 

Spermalie in Brugge.  Daar ga ik ook op internaat. Ik 

vind het een super school.  Ik ga wel de Biest en de 

leerlingen missen.  Het leukste in de Biest waren de 

speeltijden. 

Thomas Vanhoutte 

Hallo ik ben Thomas en ga naar het VTI. Ik vond het 

hier leuk op de Biest. We konden hier van alles doen op 

de Biest. Het leukste was radio Biest. Het enige jammere 

is dat je hier niet mag voetballen. 
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Hallo, ik ben Margaux Van Hulle, ik zit in het zesde 

leerjaar maar ga volgend schooljaar naar O.-L.-V.- 

Hemelvaart. Ik ga de Biest een klein beetje missen omdat 

we veel plezier hadden. 

Margaux Van Hulle 

Hallo, ik ben Preben, ik ga volgend jaar naar het Sint-

Vincentius in Anzegem of naar de sportschool in 

Oudenaarde.  Ik ga het hier missen want ik heb hier zo 

veel mooie herinneringen. 

Preben Van Rechem 

Hallo, ik ben Zoë Van Steenkiste. Het leukste moment zal 

de driedaagse op het einde van het zesde zijn.  Ik ga 

volgend jaar naar het Heilig-Hart-College, daar zal ik de 

richting moderne volgen. Ik zal de Biest evenveel missen 

als de Jager. 

Zoë Van Steenkiste 

Hallo, ik ben Sven Vervaeke. Ik vond het leuk om eens 

iets nieuws te proberen zoal de Belbus nemen naar 

school. Maar ik zal al die leuke momenten van op de 

Biest even hard missen zoals die van op de Jager. 

Sven Vervaeke 

 

Wist je dat… 
 

… de Sint-Michielsbeweging de Damiaanprijs 2017 van het 

Damiaanfonds van de KU Leuven ontvangen heeft uit handen van bisschop 

Jozef De Kesel ? 

… de Blauwpoortstraat binnenkort terug rijvaardig zal gemaakt worden ?   



20 ’t Biesteneirke 

Opening vernieuwde gymzaal Don Boscoschool 
tekst: directeur Eddy Nuyttens – foto: Hein Demeyer 

 

Op donderdag 20 april werd de vernieuwde turnzaal in de Biestschool officieel 

geopend.  Directeur Eddy Nuyttens bezorgde ons de speech die hij voor deze 

heuglijke gelegenheid schreef. 

  

Ik heet jullie allen van 

harte welkom in onze 

vernieuwde maar 

vooral Kindwijze 

gymzaal.  We zijn er… 

eindelijk ! 

17 jaar hebben we 

hierop moeten 

wachten… 17 jaar, leg 

dat eens uit aan een 

normale mens. Agion-

dossiers duren nu 

eenmaal heel lang !  En 

wetende dat men een volledig huis bouwt in 9 maanden of een bedrijvencentrum 

uit de grond stampt in een goeie 2, 3 jaar.  Een lang verhaal met vele 

vergaderingen, vele hobbels en bobbels maar nogmaals… we zijn er! 

Doorlichting van 1997, die nog onder directeur Walter viel: aanmerking ten 

aanzien van de gymzaal door de inspectie basisonderwijs: niet meer conform de 

vigerende regelgeving en de school zal moeten aantonen dat er stappen gezet 

worden.   

Het project uitbreiding gymzaal en heraanleg van de speelplaats op de Jager en in 

een latere fase de kleuterspeelplaats en fietsenstalling op de Biest werd ingediend 

in het schooljaar 2000-2001. 

Totale kostprijs van dit drieluik: ongeveer € 800 000, waarvan 70% gesubsidieerd 

door het Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs, AGION. 30 %, zijnde 

€ 240 000 moest de school zelf ophoesten.  We zijn de ouderraad Biest-Jager vzw, 

waarvan dat mijn raad van bestuur hier vanavond aanwezig is, heel dankbaar 

want zij spaarden 12 jaar lang om € 140 000 binnen te halen en zo de grootste 

sponsoring op te nemen.  De overige € 100 000 werd door de school ingebracht.  
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En het resultaat van alle projecten; de natuurspeelplaats op de Jager (2 jaar geleden 

ingehuldigd; een schoolvoorbeeld van een speelplaats), de kleuterspeelplaats op de 

Biest (1 jaar geleden ingehuldigd bij de start van het schooljaar) en de uitbreiding 

van de gymzaal Biest die we nu aan het inhuldigen zijn,… al deze verwezenlijkingen 

mogen gezien worden en we zijn er heel fier op.  Dankzij de hulp van zo veel 

mensen zijn we uiteindelijk aan de finish geraakt.  Ik wil iedereen die zijn steentje 

heeft bijgedragen aan het welslagen van deze projecten heel oprecht danken, in 

het bijzonder de werkgroep natuurspeelplaats op de Jager o.l.v. Ida. Daarnaast wil 

ik ook de kleuterjuffen van de Biest én hun partners danken. 

Zij zorgden voor de vele creatieve ideeën en de kindvriendelijke, kleurrijke 

afwerking van de gymzaal en de kleuterspeelplaats.   

 

Heel speciaal wil ik de verantwoordelijken van de parochie St.-Jozef en de mensen 

van het SOB De Roose danken voor het flexibel ter beschikking stellen van de kerk 

en het SOB tijdens de uitvoering van de werken.   

Dankjewel aan de kerkfabriek St.-Jozef want de uitbreiding kwam er nadat de 

kerkfabriek een stuk grond in erfpacht afstond aan onze school. 

Tot slot wil ik mijn schoolbestuur danken, in het bijzonder voorzitter Toon 

Ducatteeuw,  Frank Kemseke en Dominique Depoortere voor de ondersteuning in 

dit toch wel vrij moeilijk en complex dossier.  Dankzij jullie doorzicht, juridische en 

technische ondersteuning en vooral gezond boerenverstand, konden we dit 

eindelijk afronden! 

Laat ons het glas heffen en deze gymzaal op deze manier inhuldigen… gezondheid 

en geniet. 

 

 

Oproep 
 

 op vrijdag 26 mei vindt de Internationale dag van de Buren plaats.  

Neem je ook deel met je buren, neem dan een aantal foto’s en 

stuur die door naar redactie@biesteneirke.be.  Dan prijk je samen met je 

buren binnenkort op de website en in het digitaal nummer dat halverwege juli 

verspreid wordt 

 ga je binnenkort op reis naar Amerika of Zeeland of blijf je lekker thuis ?  Ook 

hier verwacht de redactie jouw foto, samen met ’t Biesteneirke.  De foto’s 

komen op de website en in het digitaal nummer.   
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Fietstocht Molenpark en 8ste editie van de 1 000 km van 

Kom op tegen Kanker  
tekst: gebuur van Sef - foto: Bernard Fraeye 

 

Wat was me dat een probleem voor fietstochtarchitect Joseph om in mei een 

vrije zondag te vinden. Na rijp overleg met Nico en Johan kwam hij tot het besluit 

dat zondag 23 april nog het best paste in zijn drukke agenda. 

Omdat het dan te laat was om een aankondiging in het aprilnr. van ’t Biesteneirke 

te zetten, werd met medewerking van dagbladhandel Guy Demuynck een flyer 

rondgedragen in onze wijk. Mede dankzij deze wake up call passeerden 30 

sportievelingen langs de inschrijvingstafel van Linda. 

Even was er paniek nadat Sef zondagvoormiddag vernam dat de volgwagen van 

de Nieuwenhove Spurters niet beschikbaar was, maar dankzij hulplijn Johan vond 

hij bij de firma BBMP (fabrikant van metalen verpakkingen en gespecialiseerd in 

laswerken) een helpende hand die hun Peugeot Partner gratis ter beschikking 

stelde. 

Om 14.15 uur stipt werd aan 

ons wijkcafé de Oude Molen 

het startschot gegeven voor 

een tocht richting 

Kruishoutem met in hun zog 

de bezemwagens met aan 

het stuur Erik, erevoorzitter 

Ferdy en hond Dino. Het 

werd een tocht waarbij 107 

hoogtemeters werden 

genomen met een maximale hoogte van 65 m boven de zeespiegel. Deze top 

bevindt zich ter hoogte van de uitkijktoren in Kruishoutem maar deze lieten we 

wijselijk rechts van ons in dalende lijn passeren. 

Na 21 km was het hoog tijd voor onze tussenstop in café Calypso in de 

Statiestraat in Zulte bij Brecht en Sabrina. Daar konden de dames en heren op 

een afgeschermd terras genieten, onder een schraal lentezonnetje, van een gratis 

aangeboden consumptie. 

De terugweg ging via het fietspad langs de spoorweg van Zulte naar Waregem. 

Halfweg werd halt gehouden bij de herdenkplaats van onze wereldkampioen Igor 

en toen werd het even stil in de groep… Na dit ingetogen moment en een 
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blijvende herinnering op de gevoelige plaat gezet door wijkfotograaf Bernard 

ging het volle gas richting Oude Molen. 

Langs de oude spoorwegbedding kwam Treintje met een nieuw voorstel op de 

proppen om volgend jaar een wandelfietstocht te houden en voegde meteen de 

daad bij het woord. Bij thuiskomst in onze Molenparkhaven waren de 

volgwagens gelukkig werkloos gebleven en zagen Ferdy, Erik en Dino dat het 

goed was geweest en dat de afwezigen alweer eens ongelijk hadden. 

Voor Joseph en Linda was deze tocht een ideale voorbereiding voor hun  

deelname aan de 1 000 km van Kom op tegen kanker. Op 24 november 2015 

verloor hun schoonbroer Eddy Vandeputte de strijd tegen deze vreselijke ziekte. 

Omdat Eddy een fervent 

wielertoerist was werd samen met 

zijn vrouw Christa (zus van Linda) 

en kinderen Brecht, Kevin en Lisa 

het idee opgevat om deel te 

nemen aan deze 4 daagse. Om te 

mogen deelnemen moet elk team 

5 000 euro storten en dan mag een ploeg van 8 personen starten.  Via een 

eetfestijn op 19 november 2016 werden de nodige fondsen ingezameld. 

Tijdens het weekend van Hemelvaart worden 4 ritten gereden die telkens 

vertrekken en aankomen in Mechelen. De andere gaststeden zijn Bornem, 

Bocholt, Ingelmunster en Ninove. De pelotons passeren op zaterdag 27 mei 2 

keer door Waregem (zie schema onderaan).  

Er rijden maar liefst 10 Waregemse teams mee waaronder 4 van de stad. Joseph 

en Linda zijn ‘uitgeloot’ om op vrijdag de rit van 125 km van Mechelen naar 

Bocholt te fietsen.  Het is best mogelijk dat er nog enkele Biestenaren deelnemen 

aan deze fietshappening, indien iemand zich geroepen voelt om zijn of haar 

belevenissen neer te pennen kunnen ze deze altijd doormailen naar 

redactie@biesteneirke.be. Liefhebbers kunnen ook alles volgen op 

www.1000km.be. 

 

Parcours 1 000 km door Waregem op zaterdag 27 mei: 

 tussen 11.39 en 12.06 uur: Galgestraat – F. Verhaeghestraat – Holstraat – 

Zuiderlaan – Duthoystraat – Expresweg 

 tussen 13.57 en 14.31 uur: Expresweg – Duthoystraat – Zuiderlaan – Holstraat 

– F. Verhaeghestraat - Galgestraat 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke juni: Sabine Odent – juli/augustus: Paul Kindt – 0474 92 65 

68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 donderdag 8 juni: zomerfeest (OC Nieuwenhove) 

 maandag 12 juni, dinsdag 27 juni, maandag 10 juli en dinsdag 22 augustus: 

kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 dinsdag 13 juni: halve dagreis 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 14 en 28 juni, 5 juli en 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 

 zaterdag 10 juni: mannen op stap 

 zaterdag 1 juli: KWB zet het verlof in 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 vrijdag 9 juni: Open Avond Jong geloof, gelovige jongere om 19.00 uur (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 

 

brasserie DE HEERLIJKHEID 
Bieststraat 53 (naast de kerk) 

GSM 0475 74 32 84  

Open: elke vrijdag en zaterdag vanaf 17 uur 

Elke zondag vanaf 10 uur 


