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Maxime (links op de foto) en Tim namen onlangs deel 

aan de Dodentocht.  Maxime (Molenpark) heeft de 

Dodentocht moeten opgeven na 88 km wegens een 

knieontsteking, Tim (Korenbloem) is dan alleen 

doorgewandeld en heeft Bornem bereikt na ongeveer 

19 uren wandelen. 

Proficiat voor deze puike prestatie ! 

 

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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Timothy Bouckaert schrijft paper over ecologie 
tekst en foto: Timothy Bouckaert 

 

In de mailbox van ’t Biesteneirke belanden soms niet-alledaagse onderwerpen.  

Halverwege de vakantie kregen we onderstaand 

schrijven van Timothy, wonende in de Korenbloemwijk.   

 

Ik ben Timothy Bouckaert en woon in de Drafstraat 7, 

Waregem. Ik volg de richting Economie-

Wetenschappen in Oostakker. In mijn vijfde middelbaar 

moest ik een paper schrijven. Het onderwerp werd: 

Bepaalt de levensstijl van de gezinnen in West- en Oost-

Vlaanderen het evenwicht in de ecologie ? 

Na heel wat wetenschappelijke bronnen en 

onderzoekswerken bestudeerd te hebben, kon ik vaststellen dat de biodiversiteit 

en het milieu aan het veranderen zijn. Dieren zijn aan het uitsterven zoals 

bepaalde insecten en in de vogelpopulatie bvb. de spreeuw,… en nog meer 

planten en dieren. Het bosgebied neemt af en de luchtkwaliteit vermindert,… 

Ik gebruikte een enquête als onderzoeksmethode. De Paardewijk werd o.a. 

volledig ondervraagd. De vaststellingen waren verrassend: de huishoudens 

zorgen voor 21 % van de ecologische voetafdruk. Gezinnen worden stilaan 

bewust dat het omgaan met afval, het consumptiegedrag, het zich verplaatsen 

naar het werk, het omgaan met energie, … een werkpunt is. 

Een deel van de gezinnen gaat al bewust om met het sorteren van hun afval, 

kopen seizoensgebonden groenten en fruit, maken gebruik van goede energie 

en energiebesparende bronnen, gebruiken de fiets of het openbaar vervoer.  

Maar  er rijden nog altijd veel gezinnen met een dieselwagen, velen gaan met 

het vliegtuig op reis, sorteren hun afval nog te weinig, eten en verbruiken nog te 

weinig bewust. 

Besluit: er bestaat wel degelijk een verband tussen de manier waarop de 

gezinnen omgaan met hun consumptiegedrag, hun omgang met energie en de 

veranderende biodiversiteit, het veranderend milieu en klimaat. 

Ik bedank al de gezinnen die hebben deelgenomen aan mijn enquête. Hiermee 

ondersteunden jullie het schrijven van mijn paper. 
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Kaarten: 20 euro, nu reeds beschikbaar bij onze bestuursleden: 

Drafstraat: Hein Defrenne (nr. 21), Bart Kindt (nr. 27), Jan Coorevits (nr. 39)  

Galopstraat: Lode Callens & Sabine Detollenaere (nr. 10), Thierry Frennet (nr. 11), 

Katja Andries (nr. 12) 

Gareelstraat: Filip Vercruysse (nr. 9) 

Hoefijzerstraat: Trui Bonte (nr. 1) 

Vredestraat: Christ Callens (nr. 22) 

e-mail: korenbloem@skynet.be 

 

nog geen lid van onze facebookgroep ? 

https://www.facebook.com/groups/wijkdekorenbloem/ 

 

 

Wist je dat… 

 

… het grote wielertalent Remco Evenepoel zijn Europese wereldtitel 

tijdrijden opdroeg aan Igor Decraene ? 

… het Vlaamse en Rode Kruis sinds kort vanuit de Biest hun ritten doen ?  

… er in de droge periode die we kregen water gesmokkeld werd in de Henri 

Lebbestraat voor de moestuintjes ? 

… het team Friends4You, dat jaarlijks de 1000 km van Kom op tegen Kanker fietst, 

een filmavond organiseert op zaterdag 8 september in Ciné Star ? De film Le vélo 

de Ghislain Lambert wordt er vertoond.  Meer info via 

luc.verbauwhede@gmail.com of Facebook. 
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Stockmanbroers veroveren Namen en Kruishoutem 
tekst: Koen Christiaens - foto’s: Abram en Michiel Stockman 

 

Het zijn géén veelwinnaars maar de Ronde van Namen voor beloften - begin 

augustus - kende voor de koersende tweelingbroers Michiel en Abram Stockman 

een happy end. Michiel pakte de bolletjestrui in deze 5-daagse rittenwedstrijd, 

Abram won – tijdens de warmste dag van het jaar (37°) - de 4de rit en werd tevens 

eindwinnaar ! Om een idee te geven over de zwaartegraad en het niveau van 

deze rittenwedstrijd: er moesten flink wat hoogtemeters overwonnen worden en 

van de 175 deelnemers haalden er slechts 80 de eindstreep.  Enkele dagen nadien 

deden ze dit huzarenstukje nog eens over door in Kruishoutem (op de Marolle) 

één en twee te worden in de uitslag… Abram en Michiel zijn on fire… 

 

Michiel, beginnen bij jou. Jij 

pakte de bolletjestrui. Ik kan 

me voorstellen dat het daar 

geen meter plat was. 

Er waren iedere dag 

gecatalogeerde bergen maar 

ook andere bergjes. Het ging 

eigenlijk constant op en af. Het 

was onze 3de deelname aan de 

Ronde van Namen. Tijdens de 

3de rit heb ik voorop gereden en 

flink wat punten gepakt; de dag 

erna snoepte Abram de punten 

weg wat mij goed uitkwam wat 

hij nog eens deed op de laatste 

dag toen we aankwamen op de 

Citadel van Namen. 

Abram: de laatste 20 km van deze rit waren dezelfde als de GP van Wallonië, die 

op 12 september voor profs nog wordt gereden. Tijdens de voorbije edities 

waren het quasi telkens massaspurten. Er waren dit keer ritten bij van 1600 à 

1800 hoogtemeters. 

MIchiel (l.) en Abram (r.)  
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Abram, je won de 4de rit van Gedinne naar Bièvre. Hoe ging dat in zijn werk ? 

Mijn ploegmaat Rob Ruijgh reed voor, op een bergje ben ik meegesprongen en 

met nog 120 km voor de boeg waren we nog met 4 man over, die andere 2 waren 

Benoit van Tilborg en Nils Heyns. We kregen in het begin onze voorsprong niet 

echt cadeau. 

Michiel: we zaten met 10 man daarachter en ik heb wat stoorzender gespeeld. 

Het was wel sterk van Abram want Efc en Soenens reden hard in de 

achtervolging. 

Abram: eens we definitief waren vertrokken kregen we onze maximum 

voorsprong van 3 minuten. Dan was er nog een plaatselijke lus en we hadden 

nog 2’40”. Intussen waren we nog met 3 voor de spurt, want Heyns was 

afgehaakt. Met Ruijgh was afgesproken, ik de rit en hij de leiderstrui. 

Michiel: mij is het niet gelukt om te winnen, maar in de 3de rit was ik in de aanval 

met 6 minuten voorsprong.  

 

Abram, bij de start van de 5de en laatste rit stond je 2de achter Ruijgh op 33 

seconden en toch word je nog overwinnaar ! 

Ik heb er de ganse dag voor gezorgd dat 

ik mee was vooraan. Toen er een groep 

van 14 man wegsprong mocht ik niet 

laten begaan. Rob was niet mee en 

ongetwijfeld was hij ontgoocheld in de 

afloop. Wij waren best fier op hetgeen we 

hadden gepresteerd met Tarteletto-

Isorex: leiderstrui, bolletjestrui, een 

ritzege, het ploegenklassement en 

nummer 1 en 2 in het klassement.  Qua 

ploeg hebben we collectief sterk gereden. 

 

Het weekend daarop reden jullie zich weeral in de kijker tijdens het BK voor 

beloften in Stabroek. 

Abram: misschien is het inderdaad niet het zwaarste parcours in Stabroek maar 

de wind en kasseien zorgden ervoor dat alles op een lint trok en op het einde 

kwamen de betere renners naar voren. Ik eindigde 6de en Michiel 15de. 
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Hebben jullie – door deze mooie prestaties - binnen de eigen ploeg een 

bepaalde status afgedwongen ? 

Michiel: omdat we momenteel van de betere renners zijn binnen de ploeg zou 

dit wel kunnen.  Meestal mochten we ons sparen voor de finale maar het zal 

inderdaad zo zijn dat we op bepaalde parcoursen meer naar voren worden 

geschoven.  In een klein groepje hebben we een kans. 

Abram: ten opzichte van vorig jaar hebben we toch vooruitgang geboekt. Laat 

het ons zo stellen: we kunnen overal uit de voeten, in de Vlaamse en Ardense 

koersen maar we hebben het nadeel: aan de meet zijn we traag. We hebben wèl 

het voordeel dat we die lange uithouding hebben, kijk maar naar de rit die ik 

won door 120 km voorin te rijden. 

 

De laatste jaren reden jullie al behoorlijk wat profkoersen. Denken we dit 

seizoen bijvoorbeeld aan de Ronde van Noorwegen en de Ronde van België. 

Worden jullie al eens aangesproken binnen het peloton ? 

Abram:  Stapsgewijs gebeurt dat, zoals onder meer met Dries Van Gestel die het 

EK reed in Glasgow. Met Tim en Braam Merlier gaan we soms trainen. Recent 

kwamen we op training Jens 

Debusschere en Tim Declercq 

tegen en hielden samen een 

koffiepauze. 

 

Jullie zijn laatstejaarsbelofte. 

Wat gebeurt er volgend 

seizoen ? Waren jullie 10 jaar 

eerder geboren dan waren er 

wellicht meer mogelijkheden 

want veel sponsors haken af. 

Abram: Dat weet ik zo nog niet. Ofwel zijn we dan elite met contract (= een 

profcontract) ofwel elite zonder contract. We hopen op het eerste natuurlijk. Dat 

kan bij onze huidige ploeg. De deur staat weer op een kier. Ze hebben me dat in 

Namen ook gevraagd en ik heb geantwoord: On sait jamais. We hebben 

bevestigd dat we iets kunnen.  

Michiel: het zou mooi zijn indien er al één van ons twee prof wordt. 
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Abram: we zijn er sowieso bij op het BK volgend jaar in Gent. Meedoen in 

Waregem in 2021 zou natuurlijk top zijn. 

Michiel: woensdag 28 augustus hebben we nog de Druivenkoers betwist in 

Overijse.  Volgende week zondag rijden we de Memorial Igor Decraene. Ook al 

zijn we geen specialisten in het werk tegen de klok, daar kijk ik wel naar uit.  

 

Bovenstaand interview werd afgenomen op 13 augustus. Daags nadien reden de 

broers in Heusden een profkoers om op woensdag 15 augustus met ambitie te 

starten in Kruishoutem voor een beloftenwedstrijd. “Daar gaan we voor plaats 1 en 

2” klonk het vooraf bij Michiel. En zo geschiedde want Abram plaatste op 2 ronden 

van het einde een beslissende demarrage en Michiel werd nog afgescheiden 2de.  

 

 

Benefiet voor slachtoffers blikseminslag 
tekst: Jean Vander Rasieren 

 

Op dinsdagavond 7 augustus werden we opgeschrikt door een hevig onweer 

met blikseminslag, gevolgd door brand in de Gareelstraat bij Filip en Claudine 

Deleu-Rousseeuw. 

Door de snelle tussenkomst kon de brandweer van Waregem de schade 

beperken. Alle lof werd uitgesproken door Filip en Claudine en alle 

buurtbewoners voor het goede werk van de brandweer. 

Dichte buur en ook vrijwillig brandweerman, Jean Vander Rasieren, nam het 

initiatief om een benefiet te organiseren en dit op zondagmiddag 4 november 

a.s. in SOB De Roose. 

Meer informatie hieromtrent zal in ‘t Biesteneirke van volgende maand 

verschijnen. 

Hou die datum alvast vrij. Wie een handje wil toesteken, kan contact opnemen 

met Jean (0478 33 42 74 - op werkdagen na 17.30 uur of in het weekend). 

 

 

 

 



8  ‘t Biesteneirke 

Reisverslag Maxime Korber 
tekst en foto’s: Maxime Korber 

 

Tijdens deze zomervakantie heb ik samen met 3 vrienden, 

waaronder ook Laura uit de Kollebloemstraat, een 12-

daagse rondreis gemaakt door Zweden. De reis begon in Stockholm en bracht 

ons langs de grote steden Göteborg, Malmö om uiteindelijk te eindigen in 

Denemarken (Kopenhagen). Het werd vooral ook een ontdekkingstocht van de 

Zweedse natuurpracht. 

 

Stockholm kreeg de bijnaam 

‘Venetië van het Noorden’ en 

doet die naam alle eer aan. Bij 

goed weer raad ik zeker aan om 

Stockholm per boot te 

verkennen. De vele waterwegen 

die door de stad lopen, brengen 

jou naar verschillende 

stadsgedeelten en geven een 

mooi beeld van het leven in de Zweedse hoofdstad. Een bezoek aan de oude 

stad (‘Gamla Stan’) mag zeker ook niet ontbreken. Dit stadsgedeelte wordt 

gekenmerkt door vele smalle straatjes en kleurrijke huisjes. Gezelligheid troef. 

Ook het Koninklijk Paleis is daar gehuisvest. ‘De wisseling van de wacht’ vormt 

een toeristische attractie en lokt veel nieuwsgierigen. 

 

Zweden is ook het land van de ‘fika’. Dit betekent zoveel als samenzijn met 

vrienden of familie en genieten van een lekkere kop koffie en een gebakje. ‘Fika’ 

is voor de Zweden deel van hun cultuur, net zoals ‘tea time’ dat is voor de Britten. 

In Zweden aldus zeker geen gebrek aan koffiebars. 

 

Eén van de voornaamste redenen echter waarom wij voor Zweden hebben 

gekozen, is de prachtige natuur. Het land wordt gekenmerkt door zijn 

uitgestrekte bossen, maar ook door zijn vele meren en daar hoort een 

kanotochtje bij. Dit bracht ons naar het Nationaal Park Färnebofjärden. Het 
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bedrijf dat ons de kano’s verhuurde, wordt uitgebaat door een sympathieke 

Vlaming. Deze nam de tijd om te luisteren naar onze wensen om een geschikte 

route uit te stippelen voor een tweedaagse kanotocht. Overnachten deden we 

op een klein eilandje, waar we onze tent konden opzetten aan het strand en 

konden genieten van een prachtige zonsondergang. 

 

De volgende bestemming die wij uitkozen, was het dorpje ‘Kloten’, waar we 

samen met een enthousiaste gids op zoek gingen naar elanden. De ‘Koning van 

het woud’ mag dan wel een kolos zijn, toch weet hij zich goed te verstoppen. Het 

wachten werd beloond. Plots viel onze blik in de verte op een ‘moeder eland’ die 

samen met kind ging grazen in een open veld. Het dier had onmiddellijk onze 

aanwezigheid gespot, maar liet ons toch iets dichterbij komen en meegenieten 

van dit mooie tafereel. 

 

Nog vermeldenswaardig (voor mij persoonlijk zelfs één van de hoogtepunten 

van onze reis) was onze overnachting in een houseboat, een drijvend huisje op 

het meer waar wij met een kano naar toe moesten varen. Een absolute aanrader. 

Genieten van de rust. Zweden op zijn best. 

 

Verder ging onze tocht nog langs de steden Göteborg 

en Malmö, van waaruit we de oversteek maakten naar 

Denemarken. Malmö en Kopenhagen worden met 

elkaar verbonden door een lange brug over het water, 

de Sontbrug. Met de trein duurt het ongeveer een 

halfuur om de afstand te ‘overbruggen’. 

 

In Kopenhagen ging ik vervolgens op zoek naar de 

plaats waar mijn opa Herman Korber dit jaar zeventig 

jaar geleden een beroepskamp boksen (8x3 min.) ging 

uitvechten. De zaal, KB Hallen, werd gebouwd in 1938 

maar is in 2011 totaal verwoest door een brand. 

Heden zijn ze nog volop bezig met de heropbouw. Begin februari 1948 vertrok 

mijn in Slovenië geboren opa als eenvoudig mijnwerkerszoon fier als een gieter 

voor het eerst in een vliegtuig naar Denemarken om er met 3 andere Belgische 
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boksers te gaan boksen in Kopenhagen. Op 20 februari 1948 was hij de enige 

kamper die zijn wedstrijd won tegen Jens Nielsen door een technisch KO in de 

4e ronde. 

In 1950 is hij dan nog eens naar Denemarken gegaan om te boksen maar hij was 

toen al op het einde van zijn carrière en verloor op punten van de Deen Svend 

Wad. Begin 1952 is hij gestopt als bokser en is dan nog enkele jaren manager 

geweest van enkele boksers. 

In totaal heeft mijn opa ongeveer 100 kampen gebokst waarvan 70 als 

beroepsbokser en waarvan hij het leeuwendeel heeft gewonnen. Hij ging er prat 

op dat hij nooit KO is geslagen. Intussen is mijn opa op 26 maart reeds 10 jaar 

gestorven. Mensen van de Biest die met mij 

hun herinneringen willen delen over zijn 

boksloopbaan, kunnen mij altijd mailen via 

maximekorber@gmail.com. 

Voor degenen die graag beeldmateriaal 

zouden willen zien van onze rondreis: ik zal 

binnenkort een reisfilmpje posten via 

YouTube (YouTube kanaal: Maxime Korber). 

Je mag mij uiteraard ook altijd contacteren 

voor bijkomende informatie omtrent de plaatsen die we hebben bezocht. 

Maxime 

 

’t Biesteneirke op reis in Italië 
foto: Bart Kindt 

 

Het gezin van Bart Kindt gaat 

ieder jaar op reis en vergeet 

daarbij ’t Biesteneirke niet.  

Paulien, Michiel, Ingrid en Bart 

hadden een schitterende 

vakantie in Pianello Del Lario 

aan het mooie Italiaanse Lago 

di Como. 
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Benito Classic 
tekst: Tony Debeerst  

 

Het werd sowieso terug een succes. We 

hadden het weer alvast mee, misschien zelfs 

iets te warm ± 28 graden. Het aantal 

deelnemers bleef dit jaar steken op 470, wat 

volgens ons toe te schrijven was aan de WK-

voetbalmatch van onze Belgen de dag 

voordien (Brazilië-België). We hadden terug deelnemers uit alle windstreken van 

Vlaanderen en zeker de dames waren terug met velen aanwezig, zo'n 30%. 

Ik wil er nog eens op attent maken dat zonder medewerking van onze leden en 

de bereidwilligheid van de schoolgemeenschap op de Biest dit nooit zo'n succes 

kan worden daarvoor ook een woordje van dank. 

 

Startavond KWB  
tekst: Marnix Pruvoost 

 

Hoera! Hoera! Hoera! Na vele uren en nachtelijke vergaderingen is jullie bestuur, 

erin geslaagd een nieuw werkjaar in elkaar te steken. Dat betekent ook dat er 

lidgeld (30 euro) dient betaald te worden. 

 

Op vrijdag 14 september om 19 uur in het SOB stellen we het werkjaar voor en 

… dit doen we met een glaasje, een hapje en een grote hap. Er is nog meer … 

 

Wie de avond zelf, zijn lidgeld, als betalend lid, cash betaalt 

eet gratis friet met vol-au-vent 

 

Niet-leden of sympathisanten betalen 16 euro per persoon (overschrijven aub). 

 

Inschrijven is uiteraard noodzakelijk… zowel voor leden als sympathisanten 

uiterlijk 6 september.  Een mailtje naar kwbdebiest@gmail.com volstaat.  De 

centjes kunnen gestort worden op rekening KWB De Biest BE78 9793 3696 6786. 

Lidgeld de avond zelf te betalen. 
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Remco Evenepoel topt affiche 4de Memorial Igor Decraene 
tekst: Koen Christiaens  

 

Op zondag 9 september zijn de talentvolle jeugdwielrenners aan zet op het 

Biestplein voor de 4de uitgave van de Memorial Igor Decraene.  Als primeur 

kunnen we meedelen dat dè Belgische wielerhoop in bange dagen, Remco 

Evenepoel, bij de juniores aan de start komt. 

 

De vorig jaar ingelaste toertochten 

gaan dit keer niet door. Frederik 

Broché, inrichter en ook technisch 

directeur bij de Wielerbond:  

“Doordat op onze vorige datum, het 

3de weekend van juli, het EK doorging kwamen we terecht op de 2de zondag van 

september. Daarmee zouden we voor de toertochten in het vaarwater zitten van 

de toertocht Tour de Briek in Desselgem. Wij zouden minder deelnemers hebben, 

zij wellicht ook en dat kan niet de bedoeling zijn. Het belangrijkste concept van 

de Memorial Igor Decraene zijn de testtijdritten en misschien hebben we nu een 

vaste stek op de wielerkalender. Bovendien komen de geselecteerden voor het 

WK in Innsbruck hier nog eens een laatste keer testen.” 

In de voormiddag is er voor de kids om 9 uur een behendigheidsproef met vrije 

deelname gevolgd door een fietstochtje van 20 km. Vanaf 12 uur gaat de tijdrit 

voor recreanten van start, dit voor 2 ronden van 10,3 km. Inschrijven kan nog 

steeds via www.memorial-igor-decraene.be.  

In de namiddag is het eerst de beurt aan de nieuwelingen. Frederik: ”Lars Van 

Ryckeghem, vorig jaar al winnaar, is bij deze categorie de grote favoriet.” Ook  

onder meer Siebe De Weirt, Ramses Debruyne en Waregemnaar Jakov Beirlaen 

zijn van de partij. 

 

Bij de dames juniores wil Julie Stockman voor eigen volk even goed doen als haar 

resultaat vorig jaar, 2de. Bij de heren juniores zullen alle ogen gericht zijn op 

Remco Evenepoel uit Schepdaal. Frederik: ”Remco en Ilan De Wilder zijn 2 van 

de geselecteerden voor het WK die aan de start komen. Met Remco, zijn pa, 

trainer, Carlo Bomans en Kevin De Weert had ik enige tijd terug een goede 
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babbel. Ik heb hem gezegd wat ik het beste traject vond, een verhaal van stap 

voor stap. Zij hadden daar oren naar en Remco zou toetreden tot het team van 

Axel Merckx.  Dat was als prof, maar hij ging een mix van profs en 

beloftenkoersen rijden. Tot Patrick Lefevere op de proppen kwam. Ook  voor 

andere teams was hij grof wild maar uiteindelijk tekende Remco een contract 

waardoor hij vanaf 2019 prof wordt bij Quick Step. Hij is tof in de omgang maar 

ik denk dat hij toch wat stappen overslaat. Wat goed is komt soms rap zegt men, 

hopelijk heb ik het dus bij het verkeerde eind.” Ook Mathisse Grootaert wil voor 

eigen volk uitblinken. 

 

Met tussenin ook de podiumceremonies (zie schema op volgende bladzijde) 

wordt de dag afgesloten met de tijdrit voor dames elite en heren beloften. 

Frederik: ”Met Brent Van Moer en Guillaume Seye komen 2 toppers aan de start 

die het EK reden. Ook Ruben Apers, Sébastien Grignard en Rune Herregodts 

behoren tot de kanshebbers, terwijl ook Raoul Decraene tot een goed resultaat 

moet worden geacht.” 

 

TECHNISCHE GEGEVENS – MEMORIAL IGOR DECRAENE – 09.09.2018 

www.memorial-igor-decraene.be  

 

Organisatie 

KSV Deerlijk vzw ism memorial Igor Decraene vzw 

 

Contactpersoon 

Frederik Broché, 0032.495.430.431, mem.igordecraene@gmail.com 

 

Inschrijvingen & afhalen rugnummers & kleedruimtes 

Vrije basisschool De Biest – Bieststraat 75, Waregem 
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Parcours  - 10,3 km (uitgepijld vanaf de 

week vooraf) 

Biestplein – Mottestraat – Industrielaan – 

Mannebeekstraat – Brabantstraat – 

Plasstraat – Ingooigemstraat – 

Brandgatstraat – Groenstraat – Schaagstraat 

-  Vijverdamstraat – Industrielaan (bocht 

180°) – Industrielaan – Kleithoekstraat – 

Bieststraat.  

 

 

Categorieën, afstanden en starturen (onder voorbehoud; onderhevig aan 

wijzigingen – check website Belgian Cycling voor meest recente update)  

 

 Afstand Eerste start  

Recreanten in duo 20,6km (2R) 12.00 PODIA 13.30 

Dames nieuwelingen 10,3km (1R) 13.45 

PODIA 15.45 Dames junioren 10,3km (1R) 14.10 

Heren nieuwelingen 10,3km (1R) 14.35 

Heren Junioren 20,6km (2R) 15.30 

PODIA 19.00 Dames Elites 20,6km (2R) 17.00 

Heren U23 30,9km (3R) 17.30 

 

Nog dit : Nieuw dit jaar zijn de hot seats, waarin de renners met de beste 

tussentijd mogen plaatsnemen.  

 

 

 

  



september 2018  15 

Busje komt zo… 
tekst: Marnix Pruvoost 

 

‘k Ben het zeker dat deze zin genoteerd stond in de agenda van de KWB leden 

op zaterdag 16 juni. Onze jaarlijkse uitstap. Traditioneel startten we met een 

ontbijt dat we nogal snel naar binnen werkten want het programma zat 

barstensvol.  In Bever, gelegen 

in het Pajottenland bezochten 

we de Beverse kaasmakerij. Op 

een ludieke wijze werd het 

gehele proces ons uitgelegd 

en afsluiten deden we met een 

degustatie. Zij die het wilden 

konden ’s middags genieten 

van ne boereboterham mé 

platte kés mé ne geuz, typisch voor de streek. Om, bij de meesten onder ons het 

thuisgevoel op te wekken, brachten we een bezoek aan ’t kasteel van Beersel. In 

het bezoekerscentrum De Lambiek werden we ondergedompeld in de artisanale 

wijze van het brouwen van Geuze en oude Kriek. In Pepingen bezochten we 

fruitteler D’Haemer. Dat stielkennis een must is werd ons duidelijk gemaakt. 

Anderzijds is de hulp van de honingbijen en de kennis van het weer onontbeerlijk 

voor het welslagen van een goede oogst. 

 

 

 

 

  



16  ‘t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke september: Rik Verhaeghe – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruaene: 0473 52 57 19  

 dinsdag 4 september: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 10 september: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 woensdag 12 en 26 september: 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 

 vrijdag 14 september: startavond KWB (SOB De Roose) 

 

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem 

 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 vrijdag 14 september om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!) (kerk Biest) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 27 september om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten oktobernummer binnen vóór 20 september, bij voorkeur via e-mail 

 

 


