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Och menschen van vlees en bloed
2018, 't goat junder goed

Een scheve splette
Een verfrommelde gazette

Stovers met frieten
Een krampe in je kieten

Een zatte kaffie met een koekstje
Den open hèèrd en een boekstje

Will Tura die ziengt
Een lampe die spriengt

Een vat ütgegoten
Een stik in je kloten

spügen in een zakstje
't kleur van een kakstje

Een belastiengsbrief
Een gewillig lief

Noois de pille vergeten
J'n eigen name nog weten

Een büle in j'n otto
Zesse jüste met de lotto

Zeven dagen ip zeven
Een indeliks geweun moar gelukkig leven.

BESTE WENSEN VOOR                 !!
(ingezonden)



Beste Biestenaar

Op maandag 15 januari vierden (?) we Blue Monday.  Een vrij nieuw feno-
meen dat voor een keer niet uit Amerika kwam overgewaaid, want de vader
van blauwe maandag is de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005
een,  naar zijn zeggen, wetenschappelijk  verantwoorde formule waaruit  zou
blijken dat de derde maandag van januari de dag is waarop de meeste men-
sen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben
met het feit dat goede voornemens mislukt zijn (nu al ?) en de vakanties ver
weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel
mensen de eerste  dag van de werkweek.  Maar  niet  getreurd:  volgend jaar
komt de blauwe maandag er pas aan op 21 januari.

Naast Blue Monday is er ook nog Black Friday.  Zwarte vrijdag is in de Vere-
nigde  Staten de  dag na Thanksgiving  Day.  Die  vrijdag hebben de  meeste
werknemers vrij.   Oorspronkelijk komt de naam Black Friday uit  de Ameri-
kaanse stad Philadelphia en deze werd rond 1965 voor het eerst gebruikt om
te verwijzen naar de enorme verkeersdrukte in en rond die stad op de dag na
Thanksgiving.  

Een nog recenter op en top Belgisch weerfenomeen was Grijze December: het
was van december 1934 geleden dat we zo weinig zonlicht zagen.  Amper 10
uren was Lora te zien vorige maand.  Dan toch liever een kleurrijke lente !

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 orga-
nisatie wordt gedragen door vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Mari -
anne Verstaen en John Vervaecke.  Daarnaast telt ’t Biesteneirke tientallen losse medewerkers.  De redactie kan niet verant-
woordelijk 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.bies -
teneirke.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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VBS Biest steunt Akabe Funk Waregem
tekst: Eddy Nuyttens

In de laatste week vóór de kerstvakantie namen we deel aan de
Warmste  Week  en  steunden  de  organisatie  Akabe  Funk
Waregem.
Dit  is  een jeugdvereniging  voor  kinderen en jongeren met  een mentale  of
lichamelijke  beperking.   Een  vereniging  waar  kinderen,  die  niet  kunnen
aansluiten bij  een andere vereniging toch de kans geeft  om zich speels  te
amuseren en zich te ontplooien.

Samen  met  de  kinderen,  leerkrachten  en
(groot)ouders hielden we een kerstkoekenbak
en  verkochten  we  de  koekjes  tijdens  de
oudercontacten en aan de schoolpoort.
We konden Akabe Funk Waregem een cheque
van 923 euro overhandigen.

Met dank aan de vele ouders en grootouders
die ons heel sterk ondersteund hebben.

Wist je dat…

…  de  bewoners  van  wijk  de  Korenbloem  hun  after  congédrink
houden op vrijdag 17 augustus ?
… diezelfde bewoners hun 20ste burenfeest vieren op zaterdag 13 oktober ?
… Google Street View nieuwe foto’s toegevoegd heeft ?  Zo werden de straat-
beelden van 2009 vervangen door de beelden van de Googlewagen die in juli
2017 passeerde.  O.a.  de Henri  Lebbe-, Stijn Streuvels- en Bieststraat zijn al
vernieuwd
…  redacteur  Koen Christiaens  onlangs  gehuldigd werd  voor  25 jaar  trouwe
dienst bij zijn werkgever het O.-L.-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis ?
... de Jonghernieuwers van KSA Waregem op zaterdag 10 februari vanaf 18.30
uur in sob De Roose een manillenkaarting voor Omer en Kwaremontbier orga-
niseren ? Een kaart kost 1,25 euro. Info bij Quinten De Puydt, 0495 70 85 18
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Ten huize van… schepen Jo Neirynck
tekst en foto: Rik Verhaeghe – foto simulatie oprittencomplex: www.wegenenverkeer.be – foto Groenbek: www.-
drk.be

Een nieuw jaar staat meestal  synoniem met goede voornemens en een
vooruitblik op de komende 12 maanden.   Voor schepen Jo Neirynck –
ondertussen 2 jaar Biestbewoner in de Kollebloemstraat – staat zondag 14
oktober al lang met stip aangeduid in zijn agenda.  Over de gemeente-
raadsverkiezingen heb ik niet gesproken met Jo, wel over een aantal, vaak
gevoelige, Biestgerelateerde onderwerpen.

Jo, mobiliteit is een niet te vermijden
onderwerp tegenwoordig.   Wanneer
verdwijnt  het  rondpunt  Expresweg-
Bieststraat-Vredestraat ?
Zoals eerder vermeld in ‘t  Biesteneirke
wordt  het  rondpunt  vervangen  door
verkeerslichten.  Zoals op het kruispunt

met  de  Lebbestraat  worden  hier  ook  afslagstroken  naar  de  Biest-  en
Vredestraat gerealiseerd met eigen verkeerslichten, in de vorm van een afslag-
pijl.   Zeker  voor  de  verkeersafwikkeling  rond  het  nieuwe  kantorencomplex
Waregem Business Park – dat enkel te bereiken zal zijn langs de Vredestraat –
is dat een must.  De werken aan het rondpunt gaan van start na de wielerwed-
strijd Dwars door Vlaanderen eind maart en zullen ook een impact hebben op
de kruispunt van de Expresweg met de Verbindingsweg en de Henri Lebbe-
straat.  Daarom wil ik namens het stadsbestuur nogmaals benadrukken dat de
fiets of te voet de beste en snelste opties zijn om het centrum te bereiken.
Tegen het groot verlof moet de grootste hinder voorlopig achter de rug zijn.

De aanpassing van rotonde naar een kruis-
punt met verkeerslichten is onderdeel van
een hele visie op de Expresweg en het op-
en  afrittencomplex  aan  de  E17.   Hoe
evolueert dit dossier ?
De bedoeling is dat deze verkeersknoop na
het  finaliseren  van  de  eerder  vermelde
werken aangevat wordt.  In de praktijk zal dit
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niet voor dit jaar zijn, maar komt 2019 al gauw kijken.  De plannen zijn groots
en  nooit  eerder  gezien  in  België,  nl.  het  Diverging  Diamond  Interchange,
waarbij tijdelijk over de linkerzijde van de brug gereden wordt.  Op die manier
wordt het aantal conflictpunten – die nu de grote files en frustraties bezorgen
– gehalveerd.  Daarnaast wordt ook het kruispunt met de Eugène Bekaertlaan
doorgetrokken, waardoor de drukte aan het kruispunt Industrielaan-Anzegem-
seweg zal afnemen.  Fietsers richting Anzegem zullen veilig de autosnelweg
kunnen dwarsen via een nagelnieuwe fietsersbrug tussen de Keizers- en Kalk-
hoevestraat.

Het is al een aantal jaren stil rond het Blauwpoortdossier, maar onder-
tussen beweegt er al een en ander ? 
Het provinciebestuur houdt staande dat de Blauwpoortsite de beste locatie
blijft voor een bijkomende economische zone voor lokale bedrijven in onze
stad.  Het toekomstige bedrijventerrein zal grote gelijkenissen tonen met de
kmo-zone Groenbek.  Na de afkeuring van het dossier door de Raad van State,
heeft  de  provincie  de  procedure  openbaar  onderzoek  terug  opgestart.   Er
worden 2 verplichte infomomenten voor de bevolking georganiseerd op 20
februari en 14 maart in de raadzaal van het stadhuis.  Hierop wordt de afbake-
ning van het  kleinstedelijk  gebied  (waar  o.a.  het  stadsrandbos  bij  behoort)
toegelicht.  

Je haalde het al even aan: kmo-zone Groenbek.  Deze industriezone loopt
aardig vol ? 
Ja,  en  niet  alleen  bedrijven  hebben  de  weg  naar  de  Hoogmolenstraat
gevonden.   Op  woensdagavond
fietsen  de  nieuwelingen  van
wielerclub Drogenboom hier hun
rondjes.  Ook veel buurtbewoners
doen geregeld hun toerke rond of
door het bedrijventerrein.  De site
is tevens uitgerust met een petan-
queplein en een aantal speeltoe-
stellen.  Het laatste lot is onlangs
verkocht en ik vermoed dat tegen het eind van dit jaar nagenoeg het volledige
park zal volgebouwd zijn.
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In  de  omgeving  was  er  enkele  maanden  geleden  heibel  omtrent  het
afsluiten  van  de  Stijn  Streuvelsstraat  t.h.v.  de  Desselgemseweg.   Is  de
storm ondertussen gaan liggen ?
Het  afsluiten  van  de  Stijn  Streuvelsstraat  heeft  inderdaad  voor  wat  onrust
gezorgd,  wat  vaak voorkomt als  wijzigingen worden voorgesteld.   Maar de
meeste  bewoners  reageren  wel  positief  op  de  ingreep,  die  een  definitieve
uitvoering moet krijgen.  Niet alleen de veiligheid is voor alle weggebruikers
drastisch verbeterd op het kruispunt, ook het sluipverkeer is enorm gedaald.  

Als schepen van jeugd ben je verantwoordelijk voor de speelpleintjes in
Waregem.   De  kinderen  van  de  school  en  de  opvang  hebben  bij  jou
aangedrongen om het speelplein tussen de school en het sob op te waar-
deren.  Wat is jouw visie hierop ? 
De wijk Biest telt 3 speelzones: 1 op de Korenbloem, 1 op het Molenpark en 1
op de Biest zelf.  Het plein langs de Smedenstraat is bedoeld voor kinderen uit
de buurt begrensd door de Gaverbeek, Expresweg, Henri Lebbestraat en Indu-
strielaan.  In deze vierhoek wonen 39 kinderen tot de leeftijd van 12 jaar.  Het
speelplein wordt wel vaak gebruikt door kinderen uit de opvang, die mij trou-
wens de vraag gesteld hebben.  Als stadsbestuur moeten we rekening houden
dat de speeltoestellen evenwichtig verdeeld worden.  Stel dat we het speel-
plein met veel mooie en grote speeltoestellen zouden inrichten, zoals dit in
Hof Casier gebeurd is, dan krijg je gegarandeerd kinderen uit andere wijken,
wat niet de bedoeling is.  Als stadsbestuur zullen we het speelplein zeker onder
handen nemen.  Binnenkort bevragen we de gebruikers zelf, de kinderen uiter-
aard en zullen – in de mate van het mogelijke – rekening houden met hun
wensen.

Tenslotte  een  dossier  voor  de  rand  van  de  Biest:  het  fietspad  naar
Anzegem.  Hier heerst algemene stilte of heb ik dit verkeerd voor ?
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de eindfase.  Er moeten nog een
aantal onteigeningen gebeuren en dat verloopt meestal niet van vandaag op
morgen.  De  provincieraad voorziet  budget hiervoor  in  2019.  Maar  als  alles
meezit, gaat de eerste spadesteek van deze missing link in de grond in 2020.
Het fietspad – in  het  verlengde van het fietspad oude spoorwegbedding –
loopt van de Industrielaan achter de gebouwen van houthandel Cras langs de
Maalbeek naar de watermolen Hof ter Walskerke.
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Minder vinkenzettingen op de Biest
tekst: Koen Christiaens

Tijdens het komende vinkenseizoen, vanaf april,  zullen er minder vinkenzet-
tingen  plaatsvinden  op  de  Biest.  Maatschappij  de  Torenzangers  (Verbond
Avibo) verhuisde immers van lokaal naar ’t Leeuwke en hun
wedstrijden  zullen  doorgaan  op  de  nabijgelegen  Hippo-
droom. Het fietspad ter hoogte van de Mottestraat zal enkel
als  B-parcours  worden  gebruikt  indien  dit  op  de  Hippo-
droom door omstandigheden niet beschikbaar is.  

Vanaf  dit  seizoen  is  er  in  Waregem trouwens  nog  enkel
sprake  van  ‘Gewest  Waregem’  waartoe  6  maatschappijen
behoren: 4 Waregemse, 1 uit Anzegem en 1 uit Wortegem-
Petegem. De Molenzangers behoren vanaf dit seizoen niet meer tot Gewest
Waregem maar tot Gewest Deerlijk. Zij zullen telkens in 3 reeksen spelen. Deze
vinkenmaatschappij, gehuisvest in café de Oude Molen, blijft het parcours op
het fietspad ter hoogte van het lokaal behouden. Nog op de Biest blijft alles bij
de Goudvogels (Verbond Vimibel) zoals voorheen: inschrijving in café de Heer-
lijkheid met als parcours de Kleithoekstraat.

Dubbele nieuwjaarsbijeenkomst voor wijk De Korenbloem
tekst: Bart Kindt

De nieuwjaarsbijeenkomst voor de bewoners van wijk De Korenbloem bestond
ook dit jaar uit 2 delen: op vrijdagavond 5 januari trakteerde het wijkcomité de
bewoners op een drankje in Sportkafee ’t Jeugdcentrum. Dit was een gezellige
bijeenkomst  waar  de  bewoners  hun  zoenen  en  beste  wensen  voor  2018
konden uitwisselen.  Spijtig genoeg kon de fotograaf van dienst niet aanwezig
zijn.

Wie er nog niet genoeg van had of wie er niet kon bij zijn op 5 januari kon
dankzij stad Waregem terecht op zondag 7 januari in SOB De Roose.  Traditio-
neel werd daar een deel van de kleine zaal ingepalmd door onze wijkbewoners.

Dank aan het stadsbestuur en aan de vrijwilligers van het wijkbestuur voor
deze mooie, dubbele start van het nieuwe jaar !
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Nieuwjaarswensen van het sob De Roose
tekst: Frank Tant, voorzitter

Op zondag 7 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het stadsbestuur
i.s.m. de ontmoetingscentra plaats.  Ook in het sob De Roose ging de receptie
door.  Hieronder kunt u de toespraak van voorzitter Frank Tant nalezen.

Dames en heren,
Beste Biestenaars en sympathisanten,

In  naam  van  de  maandverantwoordelijken  en
medewerkers  van  ons  ontmoetingscentrum  De
Roose heet ik jullie zeer hartelijk welkom.
Namens onze vriendenkring hebben we voor jullie
wat wensen klaar: wie het druk heeft met een volle
agenda, wensen we tijd om van kleine dingen te
genieten en rust  om even stil  te staan bij  mooie
momenten.   Wie worstelt  met zijn gezondheid of
het soms wat moeilijk heeft, wensen we veel moed

om tegenslagen te overwinnen en moeilijke dagen door te komen. Wie zich soms
wat eenzaam voelt, wensen we vriendschap en liefde om elke dag met een glim-
lach te kunnen beginnen.

2017 was een belangrijk jaar omdat wij nu deel uitmaken van de vzw evap,
waarvan  alle  ontmoetingscentra  van  Waregem  een  afdeling  zijn.
In  deze  vzw is  elk  ontmoetingscentrum vertegenwoordigd  en  zijn  daarnaast
evenveel gemeenteraadsleden lid van de raad van bestuur.  Ikzelf werd aange-
steld als afgevaardigde en ik zie erop toe dat de beloften die door het stadsbe-
stuur werden gedaan, om onze eigenheid te kunnen behouden, bewaard blijven.

We willen dank zeggen aan alle vrijwilligers die hier op één of andere manier
hun werking hebben, daarom deze mooie receptie u aangeboden door het stads-
bestuur  in  samenwerking  met  het  sob.  Daarnaast  zou  veel  onmogelijk  zijn
zonder mijn naaste medewerkers in het sob.  Dit zijn de maandverantwoorde-
lijken, onze technieker, de secretaris en zij die zorgen voor de reservaties, reke-
ningen en boekhouding.  Ik wens hen allen heel hartelijk te danken en reken
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voor  de  toekomst  verder  op  hun  initiatieven,  inbreng  en  werk  achter  de
schermen. Al onze medewerkers zijn onbaatzuchtige vrijwilligers die het respect
en waardering verdienen van allen die hier op één of andere manier gebruik
maken van ons mooi ontmoetingscentrum.

Ik ben fier deel uit te maken van deze vereniging die maandelijks samenkomt,
en steeds heel wat te bespreken heeft.  Wij  hebben een transparante werking
waarbij alle medewerkers tot op de cent regelmatig verslag krijgen en inzage
hebben in de boekhouding.  Onze spaarcenten hebben we steeds met overleg, in
overeenstemming  met  alle  maandverantwoordelijken  goed  besteed.  We
beschikken  nu  over  2  goed  ingerichte  keukens,  het  meubilair  wordt  met  de
nodige  zorg  in  ere  gehouden.  Onlangs  hebben  we  nog  een  splinternieuwe
geluidsinstallatie aangekocht die zal ter beschikking worden gesteld in de kleine
zaal.  De huurprijs blijft dezelfde en is voor de verenigingen in 35 jaar onveran-
derd gebleven.

Goede vrienden, een ontmoetingscentrum runnen is niet niks, maar dank zij uw
respons en het respect van vele vrienden zijn we dankbaar en hebben we veel
redenen om verder te doen. Voor sommigen moeten we jammer genoeg soms
eens terug grijpen naar ons streng reglement. Regelmatig krijgen we felicitaties
omdat  na  bijna  40  jaar  ons  gebouw  goed  onderhouden  is  en  mag  gezien
worden.

Spijtig echter dat de door ons voorgestelde omgevingswerken nog niet werden
verwezenlijkt. We zullen echter niet nalaten verder aan te dringen bij het stads-
bestuur voor deze verfraaiing rondom De Roose.

Namens alle bestuursleden van het sob wens ik u een gelukkig en gezond 2018 !

bron: www.taalvoutjes.nl
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Oproep
tekst: Linda Van Den Driessche

Beste sportieve dames

Heb je  op zondagvoormiddag zin om in  groepsverband aan je  conditie  te
werken ?

Sluit aan bij de leukste damesfietsclub van Waregem: 
De Nieuwenhovespurters – groep dames.

Wil je ons beter leren kennen, neem dan een kijkje op de website 
www.nieuwenhovespurters.be.
Bij  aansluiting vragen we dat je kan beschikken over een racefiets of  lichte
fitnessfiets.
Twijfel je nog?  Je kan 2x met ons meefietsen alvorens aan te sluiten.
Bij interesse of voor meer info, stuur een mailtje naar :
� Rita Vervaeke: rita.vervaeke@telenet.be of
� Linda Van Den Driessche: sef.himpe@gmail.com

Bij elke rit is de ambiance inbegrepen !
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Oude eik vervangen door een jonge zilverlinde
tekst: Bart Kindt

In de nacht van 9 op 10 juli 2017 kraakte een zware
zijtak van de mooie Korenbloemeik (op de hoek van
de Drafstraat en Koetsierstraat) af.

Algauw kon je merken dat de boom gedeeltelijk hol
was vanbinnen en dus spijtig genoeg ziek was en
niet meer kon gered worden. Om gevaarlijke situa-
ties te vermijden werden de stadsdiensten onmid-
dellijk op de hoogte gebracht. Er werd een gespeci-
aliseerde firma aangesteld en nog in diezelfde week
werd het gevaarte in de vroege ochtend deskundig
verwijderd.

Enkele bewoners waren al heel vroeg uit de veren om de val van de eik op film
en foto vast te leggen.  Een monument dat reeds lang vóór het ontstaan van
De Korenbloem op het vroegere landbouwveld pronkte, en de geboorte en de
groei van de wijk meemaakte, is niet meer.

In samenspraak met bewoners en specialisten van de
stedelijke  groendienst  werd  besloten om een nieuwe
boom aan te planten op dezelfde locatie.  Neen, deze
keer geen eik, maar een Tilia Tomentosa, beter gekend
als een zilverlinde.

In  november  keurde  de  gemeenteraad  een  budget
goed van 900 euro voor de aankoop van een nieuw
exemplaar.  Deze mooie, jonge, frisse boom werd door
onze eigen stadsdienst aangeplant op 15 januari… en
de wijkbewoners zagen dat het goed was !

Noot van de redactie: ook in de Kuipersstraat werden in
de  3de  week  van  het  nieuwe  jaar  een  aantal  dode  bomen  vervangen.  De
Fraxinus Raywood, oftewel de hoogstammige es, siert voortaan de straat.
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose
 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@outlook.be
 verantwoordelijke februari: Bart Withoeck – 0474 92 65 68

Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19 
 dinsdag 6 februari: hobby (SOB De Roose)
 maandag 12 februari: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose)
 dinsdag 20 februari: pannenkoekennamiddag (SOB De Roose)

Okra
 info: 056 60 39 37
 woensdag 14 en 28 februari: kaarting (SOB De Roose)

KWB Sint-Jozef Biest
 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
 zaterdag 17 februari: Valentijn op verplaatsing
 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 9 februari om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!)

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 22 februari: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten maartnummer binnen vóór 15 februari, bij voorkeur via e-mail
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Komt februari met goed weer,
dan vriest het in het voorjaar des te meer
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