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Beste Biestenaar

Belgische gezinnen geven gemiddeld 2 318 euro uit aan hun vakantie, da’s
6% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Europese Vakantiebaro-
meter. En laat ons nu eerlijk zijn: op vakantie gaan is nu eenmaal zalig, voor
de meesten althans.

Ben je traditioneel en reis je af naar Frankrijk, dan heb je veel kans om een
landgenoot tegen het lijf te lopen, want maar liefst 1 op 3 Belgen trekt naar
zijn zuiderse buurland.  Spanje en Italië belanden op plaatsen 2 en 3.  Nog
een opvallende conclusie van de Vakantiebarometer: Belgen behoren tot de
groep reizigers die het minst in eigen land blijven (16%).

Waar en hoe lang je op reis gaat, doet er niet toe.  Zolang je je maar amu-
seert, ontspant én ‘t Biesteneirke meeneemt.  Zoals ieder jaar verwacht de
redactie jouw foto aan een zonovergoten strand, een verlaten bergtop of op
jouw pas gemaaid gazon.

Maar vooraleer de grote vakantie-uittocht begint, eerst nog dit Biesteneirke
doorlezen.  En er valt veel te lezen: van een massa wist-je-datjes tot een Itali-
aans-Vlaamse uitwisseling, van het afscheid van de zesdeklassers tot het af-
scheid van  onze rotonde,  van sportieve evenementen tot  culturele  evene-
menten.  Kortom, voor elk wat wils.

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 organi -
satie 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 verantwoorde-
lijk gesteld worden voor de inhoud van artikels die door derden aangereikt worden, doch behoudt zich het recht om (bepaal -
de) 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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Wist je dat…

… de Waregem Statievrienden terug een weekend van 8 tot 10 juni in
en rond het Soba op de Bilkhage organiseren ? Het volledig programma vind je
op www.bloggen.be/statievrienden.  Voor zaterdagavond 9 juni zijn we op zoek
naar trio’s die willen scrabbelen voor leuke prijzen.  Inleg 5 euro/persoon, 1
drankje  inbegrepen.   Inschrijven  kan  bij  de  bestuursleden  of
van.thuyne@skynet.be
… vink  Hoomer van Biestenaar Martin Dhaenens op zondag 27 mei met 580
liedjes de zege wegkaapte in Anzegem ?
… naar aanleiding van de ingrijpende werken op de Expresweg het stadsbestuur
aan alle fietsers richting Waregem centrum gratis appels uitdeelt op dinsdag 5
juni aan de fietstunnel t.h.v. de Verbindingsweg ?
… naar aanleiding van dezelfde ingrijpende werken op de Expresweg een gratis
afgesloten  fietsenstalling  geplaatst  werd  op  het  Kerkplein  ?   Gedurende  de
werken kan je de auto daar achterlaten en met de fiets verder naar het centrum.
Geïnteresseerd ? Contacteer de verkeersdienst van stad Waregem 
… de 3de Benito Classic doorgaat op zaterdag 7 juli ?
… er karpers gesignaleerd zijn in de Gaverbeek ?
… het appartementsblok – waar vroeger café de Biest was gevestigd – voortaan
door het leven zal  gaan als  residentie  Mariette,  een verwijzing naar  Mariette
Dalewyn
… Lente Duhamel Vlaams kampioene Toestelturnen is geworden ?
… Sanne Desplenter en haar team Vlaams en Belgisch kampioen Basket U16A
geworden zijn ? (foto: Eddy Lippens)
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PUBLIREPORTAGE

Andy Vandenbossche bvba: Sanitair – verwarming – lekdetectie

‘t Biesteneirke was te gast bij Andy Vandenbossche, zaakvoerder van de
gelijknamige bvba, gespecialiseerd in sanitair, verwarming en lekdetectie.

Andy, wat is jouw specialiteit ?
Ik voer voornamelijk renovatiewerken m.b.t. sanitair en verwarming uit.  Voor
een totale badkamerrenovatie, nieuwbouwproject of kleine herstellingswerken
kan je zeker op me rekenen.  

Wanneer werd het bedrijf opgericht ? 
Bvba Andy Vandenbossche zag het levenslicht in 2011.  In tegenstelling tot mijn
vermoeden was  het   geen probleem om klanten te  vinden.   Mijn  tevreden
klanten  bevinden  zich  voornamelijk  in  de  ruime  omgeving  tussen  Gent  en
Kortrijk.

Je werkt volledig zelfstandig.  Een bewuste keuze ?
Ja.  Een zelfstandig loodgieter die voor een bouwbedrijf werkt, krijgt sowieso
met deadlines te maken.  Hierdoor is het niet mogelijk een degelijke service te
bieden aan je eigen klanten en dat wil ik vermijden.

Alle technieken evolueren snel, dat is in jouw sector vermoedelijk ook het
geval.  Je hebt dus geregeld bijscholing nodig ?
Inderdaad, en gelukkig zorgen de ketelproducenten voor degelijke opleidingen.
Je vindt me dus vaak op de schoolbanken bij Vaillant, Hansgrohe en Viessmann,
om er maar enkele te noemen.  Ik werk trouwens alleen maar met de gekende
merken voor de hoogste kwaliteit en degelijkheid.

Er  is  een grote  nood aan  goede technische  werkkrachten,  ook in  jouw
bedrijf ?
Dat klopt, de technische werkkrachten zijn niet dik gezaaid.  Ik ben dan ook al
een tijd op zoek naar een extra werkkracht voor uitbreiding en versterking van
de  zaak.  Wie  hiervoor  interesse  vertoont,  mag  me  steeds  vrijblijvend
contacteren.
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Welke trends zijn in opmars de laatste jaren ?
Mede door de aandacht voor milieu, zijn zonneboilers erg in trek en financieel
zeer interessant.  Zonnepanelen zijn elektrische installaties en deze installeer ik
niet. Ook warmtepompen zitten in de (ondergrondse) lift.

Naast  sanitair  en  verwarming,  staat  ook  lekdetectie  vermeld  op  jouw
visitekaartje.  Wat houdt dat in ?
Zoals de naam het zegt: het detecteren van lekken. Ik spoor lekken in water- en
gasleidingen  snel  op  met  de  meest  innovatieve  ultrasone  technieken  en
infraroodcamera's, zonder muren of vloeren open te breken.  Meestal is dat op
vraag  van  een  verzekeringsmaatschappij  of  als  een  klant  merkt  dat  zijn
waterverbruik  plots  abnormaal  hoog  is  of  als  de  watermeter  steeds  blijft
draaien.

EXCLUSIEF AANBOD voor de lezers van ‘t Biesteneirke:
Op vertoon van deze publireportage krijg je 15 % korting op het

onderhoud van je verwarmingsketel (aanbod geldig tot 31/12/2018).
Wist je trouwens dat het onderhoud wettelijk verplicht is ?  Voor een
gasketel om de 2 jaar, voor een mazoutketel jaarlijks.  U ontvangt een

onderhoudsattest.

Beekstraat 27
8790 WAREGEM

andy.vandenbossche@telenet.be
0472 27 75 69
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De redactie van ‘t Biesteneirke gaat er 
even tussenuit.  Halverwege juli verschijnt 

nog een digitaal nummer, de 
eerstvolgende papieren versie mag je na 

de Waregem Koerse Feesten in je bus 
verwachten.  Prettige vakantie !



Afscheid van de zesdeklassers VBS Biest

Naar jaarlijkse gewoonte laten we de laatstejaars van de basisschool Don Bosco
aan het woord.  Hoe beleefden ze hun kindertijd in de school en wat zijn hun
nabije toekomstplannen ?

Ik heb een leuke tijd beleefd op de Biest en ook met
mijn petekindjes, Julot en Loïc. 

Jari Baert

Ik zal volgend jaar iets met wiskunde volgen. Ik vond
Radio Biest en peter- en meterschap heel leuk! Deze

school ga ik missen en nooit vergeten.
Len Boone

Ik ga het hier missen. De tijden zijn hier voorbij
gevlogen. Nu gaat er een nieuwe wereld open.

Febe Coorevits

Ik vind het super leuk op de Biest, maar volgend jaar
ga ik naar Hemelvaart. Ik ga mijn vriendinnen
missen, maar ik ben blij dat ze naar een goede

school gaan. Ik ben trots dat ik meter mocht zijn van
Féline en Lex.

Ilona Dalewyn

Dit schooljaar was top! Ik zou wel acht verhalen
kunnen schrijven over hoe het hier was. Ik wil de

juffen, de meesters en zeker mijn vrienden
bedanken voor alles!

Fay Delesie
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Ik vond het dit schooljaar super leuk! Ik was de
trotse  peter van Raoul en Géraud. Ik ga mijn
vrienden missen. Volgend jaar ga ik naar het

College, daar ga ik Handel volgen.
Mattice Depaepe

De Biest was een heel toffe school. Wat ik leuk vond
was met je kleuter of peuter gaan spelen. Ik kies

voor het College en ik hoop dat ik het daar ook zo
leuk heb. 

Marie D’Haene

Volgend jaar ga ik naar het Sint-Vincentiusinstituut.
Ik heb twee kleuters, Nore en Olivia. Ik ga ze heel

erg missen! Ik ga de Biest, de juffen en meesters ook
wel missen. Het was een leuke tijd op deze school.

Nienke Gesqueire

Ik vind Radio Biest en peter zijn van Cas en Lowie
het leukst. Ik ga mijn vrienden missen en de school

nooit vergeten! 
Alan Kunicki

Ik hield van de turnlessen en zal de kleuters missen
omdat ze grappig zijn. Ik ben blij dat ik naar het

middelbaar mag. 
Brandon Lagos

Ik ga de Biest en mijn vrienden missen. Ook mijn
petekindjes Niels en Ralph zal ik missen. Ik ga Radio

Biest nooit vergeten.
Ilay Maryns
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Ik ga volgend jaar naar de VTI, super leuk, ik heb er
al zin in! Maar de Biest is ook heel leuk. Ik ga het

hier wel missen, zeker ook mijn kleutertjes Leandro
en Matteo.

Amechi Okeyia

Ik ga volgend jaar naar Groenhove. Ik wil daar
Moderne volgen. Het peter- en meterschap was fijn.

Op 29 juni is het voor iedereen van onze klas hier
gedaan. Ik ga Vic en mijn vrienden nooit vergeten.

Warre Peeters

Volgend jaar ga ik naar Hemelvaart, ik zal er Latijn
volgen. Ik ga alles hier echt missen! Dit jaar was top!
Ik mocht meter zijn van Axelle en Marie-Lou. Ik zal
het hier nooit vergeten. Dank u voor de mooie tijd!

Sara Vanackere

Volgend jaar ga ik naar Hemelvaart (Moderne). Ik ga
iedereen wel missen; vooral mijn metekindjes Sofia
en Anne-Lou. Ik heb hier een leuke tijd beleefd, het

krijgt een speciaal plaatsje in mijn hart.
Ella Vandevoorde

Ik ga de Biest missen, ook de leerkrachten. Ik zou
liever blijven, maar nu is het tijd voor de “grote

school”. 
Siemen Van Gansbeke

Volgend jaar ga ik naar Hemelvaart (Latijn). Ik zal de
Biest, de juffen en meesters, mijn metekindjes

Juliette en Elise missen, maar ook zeker de klas! Het
waren de beste 9 jaren.

Aline Vanhauwere
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Ik vond het super leuk op de Biest. Dankjewel
meesters en juffen! Ik heb heel leuke vriendinnen, ik
ben blij dat ik meter mocht zijn van Noor en Luca.
Volgend jaar ga ik naar het College, hopelijk wordt

het daar even leuk!
Elena Vanhoutte

Het is moeilijk om de Biest achter te laten, want ik
zat er 10 jaar. Maar nu begint een nieuw hoofdstuk
en dat start in Hemelvaart. Ik ga jullie missen, juffen,

meesters en vrienden van de Biest.
Riene Van Praet

Ik moet deze goede school jammer genoeg verlaten.
Ik ga naar Hemelvaart (Handel). Ik hoop dat het ook
een goede school is. Ik ga iedereen missen. Ik ben
ook meter van twee leuke kindjes, Aurora en Moris. 

Ophélie Van Thuyne

Ik ga volgend schooljaar naar het College. Jammer
genoeg zal ik afscheid moeten nemen van mijn

kleuters en  mijn vrienden. Dit was de beste school
en ik zal het hier nooit vergeten!

Louise Vercaempst

Tijd voor een nieuwe start, een nieuwe school en
nieuwe vrienden. Ik ga de leerkrachten, kleutertjes

(Eléonore en Julie) en vrienden missen! Dag
allemaal, veel succes!

Jade Verhaeghe

Oproep

Ga je binnenkort op reis naar Amerika of Zeeland of blijf je lekker
thuis ?  De redactie verwacht jouw foto, samen met ’t Biesteneirke.
De foto’s komen op de website en in het digitaal julinummer. 
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Winnaars moederdagboeket 

In  het vorig Biesteneirke werden 3 moederdag-
boeketten verloot, aangeboden door Bloemelien
en ‘t Biesteneirke.  
De gelukkige mama’s waren Marie-Christine Van-
den Bulcke, Marleen Derycke en Patricia Van Ryc-
keghem, die ons deze leuke foto bezorgde. 
 
De winnaars werden persoonlijk verwittigd en
gaven hun toestemming tot vermelding in ‘t
Biesteneirke

Dag van de Buren op vrijdag 25 mei

Naar jarenlange traditie vond op de laatste vrijdag van mei de Dag van de Bu-
ren plaats. Ook op de Biest waren heel wat buren samen gekomen om samen te
eten, te drinken, te babbelen en te lachen.  Kortom, een leuke avond voor jong
en oud.  Ook in de Kuipersstraat werd de traditie in ere gehouden.

Kwam je ook samen met
de  buren  en  wil  je  een
foto  in  ‘t  Biesteneirke  ?
Dat kan !  Stuur een foto
naar  redactie@biesten-
eirke.be  en  wij  zorgen
voor publicatie.
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29ste Molenparkgezinsfietstocht op zondag 6 mei
tekst: Ferdy

Een  goeie  40
enthousiaste
sportievelingen  uit
de  wijk  en
omstreken  hadden
zich  ingeschreven
voor de traditionele
gezinsfietstocht van
het Molenpark, ook
Ophélie  en  haar
papa  waren  aanwezig  op  hun  Sunday  Bikerfiets.  Een  uitzonderlijk  mooie
lentedag zorgde ervoor dat het heerlijk fietsen was langs het prachtige parcours
over Vlaamse (binnen)wegen. Drie bruggen over het water en twee onder het
spoor… zeg nu zelf, met de elektrieke velo is dat toch geen probleem meer. En

die is aan een opmars bezig want
zelfs goeie ouwe Maria heeft zich
laten  verleiden  om  -  weliswaar
met  een  geleende  fiets  -   te
moderniseren ! Er moesten  30 km
al fietsend afgemaald worden van
Waregem  via  Ooigem  naar
Oostrozebeke  waar  een  sanitaire
en drinkstop in de sporthalle was
voorzien  en  waarbij  de

voetballiefhebbers zagen dat Club Brugge nog serieus uit hun pijp zou moeten
komen om kampioen te worden, daarna langs Wielsbeke en Vijve retour naar
de Oude Molen. Als we ne keer langs de kant moesten dan was het om de
boeren te  laten  passeren want  die  waren  druk  druk  druk  aan ‘t  …  boeren,
alhoewel ze het vrouwelijk schoon in de groep wel in de mot hadden natuurlijk !
Voila,  chapeau voor  Sef  en co voor  de goede organisatie,  bedankt  aan alle
deelnemers en ook Dino zag vanuit de volgwagen met zijn baasje dat het goed
was geweest en zoals altijd… de afwezigen hadden weeral eens… enz… 
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Biestenaar Roos Debrabandere exposeert in het Koetshuis
tekst en illustratie: Eddy Debrabandere

Op 8, 9 en 10 juni exposeren 3 creatievelingen in het Koetshuis in park Baron
Casier te Waregem.  Er zullen keramiek en schilderijen te zien zijn van Eddy De-
brabandere aangevuld met handwerk van Roos Debrabandere en Griet Lam-
brecht.
Deze 3 creatievelingen hebben een familieband met elkaar en komen voor het
eerst samen met hun werk naar buiten. Individueel was hun werk reeds te zien
op diverse tentoonstellingen.

“De  microbe  van  de  kruisjessteek
kreeg  mij  te  pakken  op  een
hobbybeurs bijna 40 jaar geleden”, zo
vertelt  Roos.   “Ik  zag dat je  er meer
mee  kon  doen  dan  alleen  maar
tafelkleden  en  kussens  opfleuren.
Ondertussen is al heel wat door mijn
handen  gepasseerd:  kussens,  kaders
en heel soms op vraag een tafelkleed. 
Het  vraagt  enorm  veel  tijd  om  een
(groot) werk af te maken: een patroon
uitzetten op een lap stof kan al  vlug
een uur in beslag nemen, de tekening
moet kloppen met het aantal weefsel-
draden.  Aan  een  patroon  met  veel
verschillende  tinten  van  eenzelfde
kleur doe je makkelijk een uur aan een
paar vierkante centimeter.  Ik  heb mij
toegelegd op het borduren voor kin-

deren. Knuffelberen en poezen zijn mijn favorieten. Ook Nijntje, Bumba en zelfs
Diddl zijn al met kleine steekjes op een lap(je) stof gezet. Want hoe fijner de
stof hoe mooier het werk. Een hele grote teddyberenfamilie woont ondertussen
bij een heleboel kleine en  volwassen kinderen. Om de twee jaar neem ik deel
aan de Kerstbeurs van Tuinhier die dit jaar doorgaat in december in het OC
Nieuwenhove. 
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Eerste communie school Biest
foto: Willy Godefroid

Heilig Vormsel school Biest
foto: Piet Eggermont
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Uitwisselingsproject Waregem-Saluzzo
tekst en foto: Laura Christiaens

In het vijfde jaar krijgt elke aso (of tso) leerling op Hemelvaart de kans om deel
te nemen aan een uitwisseling. Hierbij kan je kiezen uit de landen Spanje, Frank-
rijk, Italië, Noorwegen en Turkije. 

Ik koos voor Italië. In Italië kon je kie-
zen tussen twee plaatsen: Fondi of Sa-
luzzo.  De school  deed voor het  eerst
een uitwisseling  met  Italië.  Ik  besloot
om te deel te nemen aan de uitwisse-
ling  Waregem-Saluzzo.  Bij  mij  thuis
kwam Alessandro Olivero, een sympa-
thieke en sociale jonge gast. Normaal
gezien zouden de Italianen op zondag
vertrekken met de bus. Ze kwamen niet
met  het  vliegtuig  omdat  Gianmarco
(één van de Italianen) niet mag vliegen
door een infectie aan zijn trommelvlies.
Op  zondag  liep  het  mis:  de  Flixbus
kwam maar niet af.  Daardoor konden
ze  dan  niet  afkomen.  Ze  vertrokken

maar op maandagmorgen en ‘s  avonds zagen we de Italianen pas voor het
eerst. Er was dus van 12 tot 16 maart een Italiaan op de Biest. Jammer genoeg
was dit  slechts  voor 4  nachten en dagen.  Samen met school  bezochten we
Brugge, Antwerpen en Ieper. Op woensdagnamiddag had de school niets ge-
pland en namen we de Italiaantjes mee naar  onze zee in Oostende.  De tijd
vloog voorbij en al snel gingen ze terug naar Saluzzo. 
Van 16 tot 23 april gingen wij Belgen naar Saluzzo. We vertrokken via de lucht-
haven van Charleroi en landden in Turijn. Van daaruit was het nog een uurtje op
de bus om in Saluzzo te raken. Saluzzo is een kleine maar gezellige stad, gele-
gen in de Noord-Italiaanse provincie Cuneo. Overal waar je kijkt, zie je de ber-
gen met sneeuw erop. Het is supermooi om te zien. Ik werd uitstekend ontvan-
gen in het gastgezin. Het was wel spijtig dat ik niet kon praten tegen zijn ouders
en broertje: zij spraken alleen Italiaans. Alessandro was dus tolk van dienst. We
deden in Italië heel wat leuke uitstappen. We gingen een dag wandelen in de
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bergen, bezochten het strand, gingen naar Turijn, genoten van het uitzicht van
op een fort, aten barbecue, gingen naar een feestje … Iedere namiddag aten we
een ijsje in Saluzzo en ’s avonds gingen we nog eens iets drinken op café. De
Italianen houden van een rustig maar plezant leven. Te laat komen ’s morgens is
zeker geen probleem. Ook een pintje of sigaretje nemen ze er maar al te graag
bij. Het was tof om een week als Italiaan te leven. Het was een tijd om niet te
vergeten. Ik hoop dat ik Alessandro nog eens terug zie !
Noot van de redactie: Biestenaar Thibault Dewaele nam ook deel aan dit uitwis-
selingsproject,

Nieuwe bewoners op de wijk: Jeroen en Chloë
tekst: Rik Verhaeghe

In de nieuwe residentie De Dreef (op de hoek van de Henri Lebbe- en de Kui-
persstraat), wonen heel wat jonge koppels.  Eén ervan is Jeroen en Chloë.  Ik
zocht ze op.

Jeroen Bollaert is afkomstig van Deinze en werkt bij Eri-
bo als metselaar.  Gezien het bedrijf nu gevestigd is op
de Biest zelf, moet hij zich niet ver verplaatsen.
Chloë Vanderstraeten is afkomstig uit dezelfde Leiestad
als haar vriend.  Chloë is verkoopster in de Lidl in Zwe-
vegem.  Gezien zowel haar woonplaats als haar werk op
een boogscheut van de autosnelweg liggen, is de ver-
plaatsing ook beperkt in tijd.
Ze wonen nu ruim een half jaar op de Biest en kozen
Waregem  boven  Deinze,  omdat  ze  Deinze  redelijk
doods vinden.  Ze hebben elkaar ontmoet in de fitness-
club in Deinze, gezien ze beiden aan bodybuildingwed-
strijden  deelnamen,  waarmee  ze  verscheidene  prijzen
hebben gewonnen.  Momenteel zijn ze ermee gestopt,
gezien de inspanningen, vooral qua voeding, er te veel
aan werden.

Ze vinden het leuk dat er veel jonge mensen in het gebouw wonen.  Aangezien
praktisch iedereen gaat werken overdag, blijven de contacten beperkt tot een
babbel in de gemeenschappelijke hal.
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Symbolische rotonde op de Biest verdwijnt binnenkort
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Biesteneirke en Johan Anckaert

De rotonde op de Expresweg tussen de Vrede- en
Bieststraat is vermoedelijk één van de meest bespro-
ken verkeerspunten in de stad van de afgelopen 23
jaar.  
Voorlopig aangelegd in 1995 na een reeks dodelijke
ongevallen.  De rotonde lag er geregeld smerig en
fors beschadigd bij, door allerhande aanrijdingen.  In
2002 werd, net vóór Waregem Koerse  ons rondpunt
terug – tijdelijk  –  opgelapt  na de zoveelste  aanrij-
ding, dankzij een tussenkomst van toenmalig sche-
pen van Verkeer Kurt Vanryckeghem.  
“De rotonde verdwijnt en de Biest- en Vredestraat worden afgesloten”  Ook
deze al dan niet correcte uitspraak was vaak te horen in de buurt.  Dit leidde in
2004 zelfs  tot  hevig protest  waarbij  alle  220 schoolkinderen,  gesteund door
meer dan 500 bewoners uit de wijk, het stadsbestuur én sympathisanten luid
hun protest lieten horen.  Mét resultaat, want het rondpunt bleef – nogmaals
tijdelijk – behouden.  Wie herinnert zich niet het mooie paard dat midden de
rotonde voor de  mooiste entree van Waregem zorgde ?  De heren in Brussel
vonden het echter maar niks en het symbool van de stad in galop moest ver-
dwijnen met sokkel en al.  We doken in het archief van ‘t Biesteneirke en von-
den deze voorpagina van oktober 2004.  

Vermoedelijk de spectacu-
lairste  aanrijding  vond
plaats  begin  november
2014.  Een personenwagen
reed  richting  E17,  maar
was verrast door de roton-
de, schampte deze met de
wagen,  die  op  zijn  beurt
over de vangrail tegen een
aantal  geparkeerde  auto’s
vloog,  om  uiteindelijk  op
zijn  dak  tegen  de  vitrine
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van de winkel Hegro Frimat te belanden.  Ondanks de ravage kon de nieuwe
toonzaal de dag erna openen, evenwel met een houten plaat vóór het gapende
gat.
En zelfs als het rondpunt op zijn laatste benen loopt, blijft het de gemoederen
beroeren.  De Vlaamse Overheid (die al meer dan 14 jaar aan het dossier werkt)
zou de werken starten na Dwars door Vlaanderen eind maart zodat alles nu na-
genoeg achter de rug zou moeten zijn.  Zo werd ook aan de dichtste bewoners
meegedeeld.  Echter werden de werkzaamheden méér dan 2 maanden opge-
schort, met inbegrip van het bouwverlof betekent dit dan ook 3 i.p.v. 2 maan-
den omrijden op de Biest.  En het einde van de symbolische rotonde…

juni 2018 17



Essevee behaalt net geen Europees voetbal
Tekst: Koen Christiaens – foto: www.essevee.be

Essevee  sloot  op  zondag  27  mei  zijn  seizoen  af  met  2-0  tijdens  de
barragematch op het veld van KRC Genk. 4 dagen voordien hadden de troepen
van Francky Dury een bloedstollende thriller  in  de finale  van Play Off  Twee
Lokeren verslagen na strafschoppen. 
Uiteindelijk is het een bizar seizoen geworden voor rood-groen. Vroeg in het
seizoen ging Essevee vlot winnen (0-4) op Sclessin bij Standard en stond het

vooraan  in  de  klassering
om nadien – door Europees
voetbal  (?)  waarin 7 op 18
werd  gepakt  met  een
mooie zege op Vitesse – te
slabakken in de vaderlandse
competitie met 4 op 39  en
zakte  naar  de  14e plaats,
Vele  trainers  zouden  hun

valiezen hebben mogen pakken, hier bleef Francky Dury op post. Chapeau aan
het bestuur.  Tijdens de wintermercato werden belangrijke en ervaren spelers
aangeworven met Marcq, Bongonda en Harbaoui (op de foto samen met Kaya)
die  topschutter  werd met 22 goals,  waarvan 19 bij  Essevee.  Dat  resulteerde
meteen in 6 op 6 in cruciale duels tegen KV Mechelen en Standard. Essevee
eindigde finaal 9e in de competitie. Voor het volgende seizoen is het afwachten
wat de komende dagen en weken brengen op gebied van transfers. Met Faik,
Burki  en  Demir  werden  alvast  3  spelers  aangeworven.  Er  wordt  een  grote
inspanning  gedaan  om  voor  het  volgende  seizoen  Theo Bongonda  hier  te
houden. Theo is een dribbelkont die het verschil kan maken maar ook al 2 rode
kaarten pakte (tegen Waasland-Beveren en Lokeren). Ook op financieel vlak zit
het snor bij Essevee. De laatste jaren werd het budget danig opgetrokken en de
sinds kort gebruikte skyboxen zijn een schot in de roos. En laat ons nog eens
volop dromen: stel dat Francky Dury in Waregem nog aan het roer staat op de
dag dat Thorgan Hazard hier ooit terugkeert, wie weet wat dan mogelijk is…
Nog dit: op zondag 8 juli opent Zulte Waregem zijn deuren voor de fans, maar
éérst  allen  Gordelen  in  Waregem  (zie  artikel  hiernaast).  De  dag  voordien,
zaterdag 7 juli, is er met start op het Biestplein, de Benito Classic.
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Gorbie nodigt uit: 17de Waregemse Gordel op zon-
dag 8 juli
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Eddy Van Heuverswijn (vzw Waregemse Gordel)

Voor de 17de keer gaat het grootste fiets- en wandelevent van Waregem,
de Waregemse Gordel door op de 2de zondag van juli.  Op 8 juli kan je
vanaf 7.30 uur op het Boekenplein starten aan je wandeltocht van 6, 12,
18 of 21 km.  Wie liever fietst, kan kiezen uit tochten van 15, 30, 50 of 80
km.  Op het gezellige Boekenplein vindt ook alle randanimatie plaats.  De
kinderen krijgen een prominente plaats: naast meer kinderanimatie (met
een ballonnenplooier die tevens schminkt !) is er ook een kindertombola,
waarbij o.a. een kinderfiets te winnen valt.  
Aan de recreatieve kant wordt nauwe-
lijks gesleuteld, gezien deze formule na
16  edities  nauwelijks  aan  kracht  moet
inboeten.  De fietstochten gaan bezui-
den  Waregem,  richting  Zwevegem  en
Deerlijk.  Onderweg is minstens 1 stop-
plaats voorzien.
De wandelroutes slingeren door de rui-
me  omgeving  van  de  Bilkhage.   De
grootste routes doen nog net Zulte aan.  De naar schatting 400 wande-
laars zullen halt houden in de Petrusschool.  Daar kunnen ze genieten
van een versnapering en een drankje nuttigen.  
Inschrijven en betalen kan zeer eenvoudig via de website www.waregem-
segordel.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 8 juli zelf kan je uiteraard ook inschrijven.  Dan bedraagt de in-
schrijvingsprijs respectievelijk 3 en 6 euro.  Voor dat geld krijg je een uit-
gebreide routebeschrijving, randanimatie met dj Stompie, een aanden-
ken, verzekering en nog wat verrassingen.  Oh ja, met je deelname steun
je tevens het medisch centrum Notre Dame de la Providence in Burkina
Faso.  Dr. Jan Claeys uit Waregem is voorzitter van de vzw.
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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 – 0474 92 65 68
 verantwoordelijke juli/augustus: Paul Kindt – 0474 92 65 68

Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19 
 dinsdag 5 juni: zomerfeest (SOB De Roose)
 maandag 11 juni en 9 juli: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose)
 maandag 18 juni: halve dagreis

Okra
 info: 056 60 39 37
 woensdag 13 en 27 juni, 11 juli en 22 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

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem
 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem
 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 30 augustus om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten septembernummer binnen vóór 23 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

20 ‘t Biesteneirke 

13de congé inzet
zaterdag 21 juli 
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