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’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 

 

 

 
 

Beste Biestenaar 

 

Heerlijk, die lentetemperaturen eind februari.  

Ideaal weer voor de wielrenners, die je eind maart 

aan het werk kunt zien in de Henri Lebbestraat.  

Nog meer sport in dit Biesteneirke met een jonge 

acrogymkampioene die haar verhaal doet.   

Nostalgie troef met de beginjaren van JeeVeeBee.  

Tenslotte vertelt Erasmusstudent Robin 

Braeckevelt over zijn opleiding in Parijs. 

En uiteraard ook heel wat grote en kleine 

nieuwtjes voor iedereen. 
 

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke van maart 2010 ?  
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Wist je dat…  
 

… Rik Haerens tot het wandelvoetbalteam van Essevee behoort ? 

… de eerste activiteiten van Project Biest – een aangename wijk voor iedereen – 

vorm krijgen ?  Zo is er al sprake van een speelstraat in de Kuipersstraat en een 

knutselnamiddag, beiden in de paasvakantie.  Hou je agenda vrij op zondag 16 

juni, want dan vindt een wandeling plaats.  Meer info, uiteraard in de komende 

Biesteneirkes en via Facebook (Project Biest) 

… veel werknemers van de industriezone Vijverdam op woensdag 13 februari de 

laatste meters te voet naar hun werk moesten afleggen ?  

… in diezelfde industriezone op zaterdag 30 maart de 3de editie van Run into the 

Zone plaats vindt ?  
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Erasmusstudent Robin Braeckevelt in Parijs 
tekst: Robin Braeckevelt – foto’s: Robin Braeckevelt en WG 

 

De 20-jarige Biestenaar Robin Braeckevelt studeerde enkele maanden aan 

een Erasmusschool in Parijs.  Hij laat de lezers meegenieten van zijn Frans 

avontuur. 

 

Vorig jaar studeerde ik enkele maanden in het buitenland. Aanleunend bij mijn 

managementstudies koos ik ervoor om 

me enkele maanden onder te dompelen 

in de Franse cultuur. Ik sloot me voor het 

volledige eerste semester aan bij EDC 

Paris: een hevige maar onvergetelijke 

periode ! 

Ik heb gekozen voor een buitenlandse 

studie omdat ik nood had aan een extra 

uitdaging: ik wilde mijn grenzen 

verleggen en werken aan mijn Frans, 

omdat dit toch wel een belangrijke 

factor is in het werkveld. Het voltooien 

van een Erasmusopleiding had ik 

eigenlijk al langer in gedachten en na 

het inwinnen van informatie op school 

werd dit al snel concreter en kon ik er niet zo gemakkelijk meer onderuit.  

Na een maandenlange voorbereiding vertrok ik op 8 september met een bang 

hart naar Parijs, in een klein studiootje binnen de ring van deze grootstad. Enkele 

dagen later brak de eerste lesdag al aan, een dag die ik niet snel zal vergeten: 

studenten die me onverstaanbaar aanspraken in hun dialect, gebrekkige 

informatie over wat komen zou, … 

Naarmate de weken vorderden leerde ik gelukkig nieuwe mensen kennen en 

wende ik aan het aparte leven in Parijs en de school. De taalbarrière bleef wel een 

groot struikelblok, maar ook dit evolueerde door de voortdurende Franstalige 

ervaringen. Om even uit de dagelijkse schoolsleur te komen, was er ook een 

vereniging in de campus die activiteiten organiseerde voor alle 

Erasmusstudenten na de lessen.  Wat een opluchting om op die momenten 

eindelijk Engels of Nederlands te kunnen spreken! 



maart 2019 5 

Tijdens het drukke 

semester had ik 

vooral veel 

schoolwerk, maar 

uiteraard heb ik 

ook van dit 

buitenlands 

avontuur 

geprofiteerd: er 

werden regelmatig 

feestjes en 

multiculturele activiteiten georganiseerd. Uit deze belevenissen ontstond er ten 

slotte een hechte vriendschap met Đạo en Bieke; samen met hen beleefde ik 

onvergetelijke momenten en zag ik plekken in Parijs die ik anders nooit zou 

hebben gezien ! 

Tijdens de voorbereiding en net voor de start had ik spijt dat ik hiervoor gekozen 

had, want de voorbereiding had ik enorm onderschat en de angst voor het 

nieuwe was groot. In het begin heb ik enorm afgezien maar na verloop van tijd 

begon ik er steeds meer van te genieten.  

Ik was de enige uit mijn richting die een buitenlandse studie wilde doen. In mijn 

gastinstelling (EDC Parijs) heb ik wel een Belgische Erasmusstudente leren 

kennen. Andere Biestenaars zaten er jammer genoeg niet bij. 

Deze Erasmusopleiding telt als een soort afsluiting van mijn studie. Het eerste 

semester volgde ik dus nog les in EDC Paris en het tweede semester heb ik nog 

stage.  

Achteraf gezien is het een unieke ervaring geweest waaruit ik op zo veel vlakken 

bijgeleerd heb. 
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Nieuwelingenkoers in de Henri Lebbestraat 
tekst: Koen Christiaens – foto: WG 

 

Sportliefhebbers: aandacht ! Noteer alvast zondag 24 maart in jullie agenda want 

dan wordt er in de Henri Lebbestraat een allereerste keer een wielerwedstrijd 

voor nieuwelingen in het leven geroepen. Johan Beirlaen is mede-organisator en 

heeft met zijn zoon Jakov alvast een zeer gemotiveerde deelnemer aan de start. 

Johan en Jakov geven in onderstaand interview tekst en uitleg. 

 

Johan, je hebt al flink wat koersen georganiseerd. Heb je een idee over het 

aantal ? 

Dat is inderdaad een moeilijke vraag. Eerst zat ik tussen 1978 en 1985 in het 

bestuur van Waregem Vooruit voor Dwars door België. Tussen 1986 en 1992 heb 

ik op de Heirweg in Anzegem ieder jaar 3 koersen ingericht voor elite zonder 

contract en beloften. In 1993 trad ik opnieuw toe tot het bestuur van Dwars door 

Vlaanderen en werd koersdirecteur van de beloftenwedstrijd en dit op 

wereldbekerniveau met winnaar Steven De Jongh. Vanaf 1996 tot ongeveer 2001 

heb ik dan aan café Vifana een koers voor juniores ingericht. Van 2006 tot 2010 

was dit vervolgens een derbykoers in de Holstraat. Ik herinner mij de deelname 

van Sep Vanmarcke en Frank Vandenbroucke, die de laatste editie won. 3 jaar 

geleden was er ook het Provinciaal Kampioenschap voor aspiranten: Jens 

Vancauwenberghe won bij de 13-jarigen en Rune Thoré bij de 14-jarigen. Vanaf 

2012 werd ik koersdirecteur van Dwars door Vlaanderen voor dames. Op 3 april 

eerstkomend zitten we aan de 8ste editie. 

 

Hoe kwam je op het idee om in Waregem een koers voor nieuwelingen te 

organiseren ? 

Vifana stopte als café en ik was al enkele keren langs geweest in café Half Time. 

Daar gaf ik dan ook een feest voor mijn pensioen en de uitbater Stefaan is er zelf 

over begonnen iets te doen voor Jakov. Op 4 december was er een pirobak en 

kwam ook het idee om een supportersclub op te richten. Vervolgens kwam de 

vraag om een koers voor nieuwelingen in te richten en ik heb mij daartoe 

geëngageerd. Annick Grijspeerdt is voorzitter, Stefaan Depraetere 

penningmeester en ikzelf secretaris. Momenteel hebben we ongeveer 30 leden.  
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Het valt toe te juichen dat er een wedstrijd bijkomt op de wielerkalender… 

In alle provincies, ook in West-Vlaanderen, is het aantal wedstrijden aan het 

achteruitgaan. De kostprijs is het grootste struikelblok. Wij mogen niet klagen en 

hebben met Denis De Gloire onze grootste sponsor. De dag zelf doen we ook 

beroep op 53 seingevers. 

 

Met de datum zitten jullie ook 

goed ? 

Ik heb met enorm veel rekening 

gehouden. Ik heb onder meer 

gekeken dat het een voetbalvrij 

weekend is. Eerst had ik 30 juni 

aangevraagd maar we kregen die 

datum niet van stad Waregem. De 

dag zelf zijn er ook maar 4 

wedstrijden over gans België, met 

nog 1 wedstrijd in de provincie, in 

Damme. Ik wil bij deze een woord 

van dank richten aan stad 

Waregem en de politiediensten. Ik hoop toch op een 

60 à 70-tal deelnemers, er zullen veel streekrenners bij zitten. In 2020 zal onze 

wedstrijd er één zijn voor juniores, omdat Jakov dan in die categorie zal rijden en 

dat is zo afgesproken met ons bestuur.  

 

Jakov, je begint aan je 2de seizoen als nieuweling op de weg, maar je hebt je 

vooral al kunnen onderscheiden op de piste ? 

Ik werd op 30 december 4de op het BK omnium. Nog recenter, op 30 januari werd 

ik 3de in de ploegkoers. Ik heb 2 keer een ploegkoers gewonnen met Wannes 

Dewulf.  Ik rij graag op de piste, dat is het belangrijkste.  Ik doe dit vanaf 10-jarige 

leeftijd. De wedstrijden gaan door op de Blaarmeersen, ik train er tot 3 keer in de 

week. 

 

Vanaf dit seizoen kom je met Onder Ons Parike in een nieuw team terecht. 

Ik heb 3 jaar bij Acrog Balen gekoerst. Nu is het dichter qua afstand. Ik was trots 

op het voorseizoen van 2018, ik reed iedere week prijs, voor een eerstejaars was 

dat niet slecht. Ik pakte ook wat premies. 

vlnr: Johan, Stefaan, Jakov en Annick 
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Als welk type renner zou je jezelf omschrijven ? 

Soms ga ik mee in de aanval. Als ik me erop toe leg kan ik ook in de spurt goed 

uit de voeten. Mijn trainer Luc Wante zegt dat ik later een klassiek renner word. 

In de Vlaamse Ardennen vind ik de Koppenberg toch de taaiste kuitenbijter. Op 

voorhand zal ik het parcours in Waregem niet verkennen, dat doe ik de dag zelf 

wel. Het wordt mijn 1ste wedstrijd van het seizoen. Eerst ga ik van 2 tot 9 maart 

op stage met de ploeg naar Mallorca. Ik kijk dit seizoen ook uit naar de Cycling 

West-Vlaanderen, dat is dit jaar een 4-daagse rittenwedstrijd geworden.  

 

Parcours en technische inlichtingen nieuwelingenkoers zondag 30 maart: start in 

de Henri Lebbestraat ter hoogte van café Half Time, Westerlaan, Jozef 

Duthoystraat, Broekstraat, Weverstraat, Roger Vansteenbruggestraat, Eikenlaan, 

Roterijstraat, Groene Wandeling, Tjollenstraat, Pijkstraat, Jozef Duthoystraat, 

Nieuwhuizenstraat, Ten Hedestraat, Henri Lebbestraat met aankomst ter hoogte 

van Chauffage Nellen. 

12 ronden van 5,7 km = 68 km met iedere ronde een premie. Start van de 

wedstrijd : 15.30u. Inschrijving en prijsuitreiking: café Half Time 

 

Nog dit: met Thiemen Vandersteene komt er ook een Biestenaar aan de start.  

Thiemen rijdt voor Gaverzicht Be Okay. 

 

 

Verkeersdrukte door sportmanifestaties 
tekst: Koen Christiaens 

 

Op zondag 3 maart om 14.30 uur is SV Zulte Waregem gastheer voor het treffen 

met KAA Gent, waarbij Essevee nog scherprechter kan 

spelen voor een mogelijke Play Off één deelname van 

de Gentenaars. Diezelfde dag is er de wielerwedstrijd 

Kuurne-Brussel-Kuurne. Onder meer voor Biestenaars 

die Essevee live aan het werken willen zien of naar het 

centrum moeten is het wenselijk rekening te houden met de doortocht van de 

wielrenners juniores om 14.30 en de eliterenners om 15.30 uur.  Beide 

categorieën rijden vanuit de Brouwerijstraat de Vredestraat in om vervolgens via 

de Expresweg de finale in te gaan. 
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De Biesttrappers zijn klaar voor het nieuwe wielerseizoen 
foto en tekst: WG 

 

 
Bij een lekker zonnetje en met de zegen van pastoor Luc… de Biesttrappers aan 

de start van een nieuw seizoen. 

 
De Biest Quiz op vrijdag 29 maart 
tekst en foto: Jeroen Vercruysse 

 

De Biest Quiz, georganiseerd door vzw Ouderraad Biest-Jager en dit ten voordele 

van de werking van beide scholen, gaat door op vrijdag 29 maart. 

 

Dit is een algemene kennisquiz die start 

om 20 uur stipt in de Sint-Jozefkerk. 

Een ploeg bestaat uit een maximum van 

5 deelnemers. Inschrijvingsgeld 

bedraagt 25 euro per team.  We 

voorzien uiteraard ook veel mooie 

prijzen ! 

 

Inschrijven kan tot 22 maart.  Wees er snel bij, want de zaal is al voor 3 vierde 

bezet ! Hongerigen zullen gespijsd worden en dorstigen gelaafd aan 

democratische prijzen, dus kom met lege magen en droge kelen, de kassa zal u 

dankbaar zijn. 

We kijken er naar uit jullie te verwelkomen !  
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tekst: John Vervaecke en Filip Vercruysse – foto: Filip Vercruysse 

 
Hierbij een gedeeltelijk overzicht van een toch wel woelige periode uit ons leven 

ten tijde van de JeeVeeBee.  Er werd gepoogd dit min of meer chronologisch op 

te stellen.  Het begon in de tijd van post-punk, ska, new-wave, disco en veel 

werkloosheid toentertijd. 

  

zomer 1981 
 

Enkele schoolvrienden beginnen te verzamelen in het tuinhuis van Guytje Van De 

Walle uit de Lebbestraat.  Al vlug sluiten er andere jongeren zich mondjesmaat 

aan bij de bende, zodat het vergaderlokaal te klein begint te komen. Het uitgaan 

naar de Ex-aequo in Desselgem en De hoop in Waregem kwam op gang, radio  

Diamant scheerde hoge toppen en de uren bij Annie van Vee’s zijn onvergetelijk.                     

Tijdens de schoolvakantie van ‘81 bestaat de groep al uit een goede 20 leden en 

er wordt beslist om onszelf - ijdeltuiten als we waren - een naam te geven.                      

Gezien we stoer wensten over te komen bedachten we de naam Biest Angels 

omdat er ergens een groepje was met de naam Hells Angels. 

Ons werkterrein werd verlegd van het tuinhuis in de Lebbestraat naar de voor- 

en achterkant van de kerk.  Het eerste wat diende te sneuvelen was de verlichting 

van de lantaarnpaal gezien deze onze activiteiten te duidelijk accentueerde.                     

Een vlag met - hoe kan het anders ? – een doodskop markeerde onze 

verzamelplaats.  

 

1982 
 

Gezien de Biest Angels enige wrevel opwekte bij de ouders werd er besloten een 

nieuwe naam te zoeken. Na rijp beraad kwam Peter Rigolle (waar haalde hij het 

vandaan...?) met de naam Jeugdverbond Biest of afgekort J.V.B.  Lieven Van Praet 

liet onmiddellijk zijn fantasie de vrije loop, wat hij wel meer doet... en ontwierp 

het logo met de vele éé’tjes erbij.  Met de bouw en de gedeeltelijke afbraak van 

onzentwege, van het Gemeentelijk ontmoetingscentrum Biest (GOB) destijds 



maart 2019 11 

krijgen we opeens een echte ruimte om onze activiteiten te ontplooien.  De eerste 

zondagnamiddaganimaties komen verjaardagsfeesten worden gevierd, het 

ledental stijgt tot rond de 30 personen.  Pol Dalewijn wordt onze eerste 

democratisch verkozen voorzitter.  Vanaf nu wordt oudejaarsavond eveneens 

samen gevierd in onze vertrouwde omgeving, dit alles aan een zeer schappelijk 

prijsje. 

 

1983  
 

Ons eerste al (februari) voor jong en oud in het GOB is een feit, die wordt een 3-

tal keer herhaald in de loop van de volgende jaren.  Er wordt een eerste maal 

gekampeerd in de Wortegemse bossen, wat het jaar erop herhaald wordt.  Er 

wordt eveneens een eerste maal gekampeerd in Middelkerke en ook het SeaSide 

festival in De Panne maakt kennis met de JeeVeeBee en wordt ook de volgende 

jaren herhaald... 

 

1984 
De eerste reis gaat naar Cape Gris Nez in Frankrijk en blijkt een uitgelezen terrein 

te zijn om eens goed uit te waaien.  Ondertussen zijn we al met 40 leden. 

 

1985 
 

Er wordt ping-pongmateriaal 

aangekocht en vanaf nu is er ook 

iedere donderdag                     

sportavond in het GOB.  Zelfklevers 

worden gemaakt en verkocht om 

onze kas te spijzen.  Vanaf nu 

werken we ook met lidkaarten 

gezien het ledental meer dan 60 

personen begint te tellen en later 

zal ook blijken dat dit was welke het hoogtepunt inluidde voor de JeeVeeBee... 

Onze eerste oudernamiddag wordt georganiseerd in juli ’85 met als thema de TV. 

 

Wordt zeker nog vervolgd...  
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Ten huize van… acrogymkampioene Marie Mahieu 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Christian Degroote en Eric T’Kindt 

 

Acrogym, oftewel acrobatische gymnastiek 

zonder toestellen.  Dat is in het kort de sport die 

Marie Mahieu (9 jaar) sinds 4 jaar beoefent.  Zij 

werd onlangs, samen met haar partners Lieke en 

Tille, provinciaal kampioen Oost-Vlaanderen.  

Tijd voor een gesprek. 

 

Ik tref Marie op zaterdagvoormiddag bij haar 

ouders en broer in de Truweelstraat, net vóór ze 

naar de training vertrekt.  Marie, wat is 

acrogym ?  

In acrogym (ook wel acro genoemd, RV) worden 

indrukwekkende piramides afgewisseld met dans en 

grondoefeningen. Het is een teamsport waarbij 

wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking 

tussen de partners een grote rol speelt. 

 

Waar beoefen je acrogym ? 

Ik ben aangesloten bij Sportac’86 uit Deinze, een sportclub met meer dan 700 

aangesloten leden.  Aanvankelijk startte de club met artistieke gymnastiek en 

acrobatische gymnastiek, maar nu is er ook rope skipping, trampoline, 

tumbling,... Dit vooral om zoveel mogelijk jongeren te kunnen aanspreken en te 

blijven boeien. 

 

Tot welke groep behoor jij in de vereniging ? 

Gezien mijn leeftijd, zit ik in de categorie 9-15 jaar.  We trainen maar liefst 5x per 

week in sporthal Palaestra in Deinze.  Voor mijn ouders is dat heel vaak over en 

weer rijden en goed plannen.  Zelfs oma wordt erbij betrokken !  Soms is er de 

mogelijkheid om met andere meisjes mee te rijden naar de training, maar al even 

vaak zijn de uren niet op elkaar afgestemd.  Het is vaak hectisch, maar het lukt. 

Er zijn ongeveer 30 sporters aangesloten in mijn competitiegroep, waarvan 

slechts 2 jongens. 
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Marie, je turnt samen met je partners Lieke 

en Tille.  Welke functie heb jij in dit trio ?  

Ik ben onderpartner, dat betekent dat ik mijn 

bovenpartner – letterlijk – ondersteun.  Je kan 

dit ook mooi zien op de foto, ik sta rechts..  

Het spreekt voor zich dat de bovenpartner de 

kleinste en lichtste van de 3 is.  De 

onderpartners moeten dan nagenoeg gelijk 

van grootte zijn. 

 

Je bent onlangs provinciaal kampioen 

Oost-Vlaanderen geworden, maar daar 

blijft het niet bij hé ?  

Op 19 januari werd ik samen met mijn 

partners provinciaal kampioen Oost-

Vlaanderen.  Dat weekend werden ook de 

kampioenen van de overige Vlaamse 

provincies verkozen.  We moesten hiervoor strijd leveren tegen 23 andere 

ploegen.  Als kampioen nemen we sowieso deel aan het Vlaams Kampioenschap 

op zaterdag 6 april in Lommel.   

 

Met de sportclub Sportac’86 geven jullie ook een grote turnshow waarbij jij 

ook een rol uitoefent ?  

Inderdaad, op 10, 11 en 12 mei komt namelijk onze nieuwste show Eclectique uit.  

Het is eigenlijk een mini Cirque du Soleil, die doorgaat in een circustent op het 

parkeerterrein van Brielpoort in Deinze.  Iedere gymnast van de club is er graag 

bij om onze kunsten aan het grote publiek te tonen. 

 

Nu ga je naar de Guido Gezelleschool, maar hoe zie je je toekomst ?  

Gezien ik verzot ben op acrogym, zie ik mijn toekomst in de Topsportschool in 

Gent.  Niet zomaar iedereen kan daar terecht, je moet wel mooie adelbrieven 

kunnen voorleggen.  Maar als provinciaal kampioen heb ik al een mooie troef in 

handen. 

 

Marie, veel succes met acrogym.  Hopelijk lezen we nog veel over jouw 

mooie prestaties in ’t Biesteneirke ! 
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Reproductie 50 jaar parochie Biest 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

De lenteschoonmaakkriebels hebben ook de leden van de St.-Michielsbeweging 

te pakken.  Bij een opkuis in de sacristie van de Sint-Jozefkerk werden heel wat 

reproducties van wijlen Roger Vandewalle ontdekt.  Hierop kan je de kerk, een 

oud boerenhof en de school 

waarnemen. Dit schilderij werd 

gemaakt n.a.v. 50 jaar parochie 

Biest. 

De reproducties werden een 

bezoek aan het containerpark 

ontzegd en bezorgd aan ’t 

Biesteneirke.  Wil je dergelijke 

reproductie (30x40 cm) om je huis 

op te vrolijken ?  Dat kan !  Mail als 

de bliksem naar 

redactie@biesteneirke.be en je 

wordt binnenkort misschien uitgenodigd om het kunstwerk af te halen.  Let wel: 

het aanbod is beperkt, het kader is niet inbegrepen. 

 

Heb je zelf iets mee te delen in ’t Biesteneirke ?  Of ken je iemand die zeker 

eens in ’t Biesteneirke mag vermeld worden ?  Mail naar 

redactie@biesteneirke.be of bel naar 056 61 64 19. 

 

 

 

 

mailto:redactie@biesteneirke.be
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Betekenis en historiek van de Vijverdamstraat  
tekst: Patrick Meuris, Gavergids 

 

De Vijverdamstraat is een straat ten zuiden van het centrum van Waregem die 

loopt vanaf de Industrielaan eerst in noordoostelijke, dan in noordelijke richting 

tot tegenaan de autostrade E17. De straat heeft ook nog enkele zijtracés. De 

straatnaam, die al voorkomt in 1846, verwijst naar het oude toponiem de 

(Mote)vijver', enkele uitgestrekte landerijen op Waregem en Anzegem, bespoeld 

door de Maalbeek en voorheen eigendom van het Anzegemse goed Te Walskerke 

of Ter Mote. Het element dam verwijst naar een dam op de Maalbeek, die de 

watertoevoer regelde voor de watermolen van het goed Ter Mote. 

 

Eerste weergave van 

het oorspronkelijke 

tracé van de straat op 

de Kabinetskaart van 

de Oostenrijkse 

Nederlanden, 

opgenomen op 

initiatief van Graaf de 

Ferraris (1770-1778): 

het noordwestelijke 

tracé loopt door 

richting de Biest, het meer noordoostelijk gelegen tracé loopt door tot langs de 

Blauwpoorthoeve. Beide tracés lopen deels doorheen bosgebied en zijn slechts 

schaars bebouwd met enkele sites. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen 

(1844) wordt de straat zoals een deel van de in het verlengde liggende 

Brabantstraat, Kleithoekstraat en Bieststraat, gecatalogeerd als "Chemin n° 5" met 

als benaming "Biestklythoekstraete" en omschrijving "Chemin de Waereghem à 

Ingoyghem par le hameau de Biest". Op een eind 19de-eeuwse kaart zijn langs 

de straat twee kapellen weergegeven, waarvan vandaag nog slechts één is terug 

te vinden. Thans straat met geasfalteerd wegdek; in het laatste kwart van de 20ste 

eeuw onherkenbaar gewijzigd na de onderbreking van het tracé door de aanleg 

van de autostrade E17 in het begin van de jaren 1970 en door de aanleg van een 

bedrijventerrein rond de oorspronkelijke (hoeve)bebouwing die in kern soms 

opklimt tot de 18de eeuw.  



16  ‘t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke maart: Sylvie Baert – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 maandag 11 maart: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 dinsdag 12 maart: hobby (SOB De Roose) 

 dinsdag 26 maart: infonamiddag (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 13 en 27 maart: 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 

 

OK Waregem – www.samen-na-kanker.be 

 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 64 33 74 - waregem@samen-na-kanker.be 

 iedere woensdag van 13.45 tot 14.45 uur: yoga (SOB De Roose) 

 

Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 woensdag 20 maart: bezinningsavond: ‘Aangeraakt door de onaanraakbare’  

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 28 maart om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten aprilnummer binnen vóór 21 maart, bij voorkeur via e-mail 

 

 


