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Colofon 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel maande-

lijks 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 volle-

dige organisatie wordt gedragen door vrijwil-

ligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, 

Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Marianne Ver-

staen en John Vervaecke.  Daarnaast telt ’t 

Biesteneirke tientallen losse medewerkers.  De 

redactie kan niet verantwoordelijk gesteld wor-

den 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.  Verant-

woordelijke uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipers-

straat 65, 8790 Waregem 

 

 

 
 

Beste Biestenaar 

 

We hebben een aantal heerlijk zonnige paasda-

gen achter de rug.  In de 2de week van de paasva-

kantie gingen duizenden KSA-jongeren op zoek 

naar Stad X. Hierbij belandden ze op dinsdag 16 

april in de vooravond in de wijk, wat zorgde voor 

een blauw-oranje invasie.  Buurtbewoners werden 

gecontacteerd, chocopasta en confituur werden 

met veel plezier geschonken, frieten en hambur-

gers werden in allerijl gebakken,… alles werd in 

het werk gesteld zodat de jeugd nog lang over de 

Biest in Waregem zou spreken.   

Verzuring in de maatschappij ?  Geen sprake van ! 

  

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke van mei 2007 ?  
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Wist je dat…  

 

… de zussen Waelkens van donderdag 9 tot en met maandag 13 mei 

hun kunstwerken tentoonstellen in het Koetshuis van Park Casier ? 

… redactielid Koen nu ook voor Het Nieuwsblad schrijft ?  

… er geen aprilgrap stond in het vorige Biesteneirke, maar dat veel lezers toch 

bang waren voor de stroomonderbreking ? 

… al 11 uitvaarten doorgingen in de Sint-Jozefkerk sinds 1 november 2018 ? 

… de overleden Paul Severs regelmatig kwam optreden op de Biest ? 

 

 

Abram Stockman wint rit in Ronde van 

Marokko 
tekst: Koen Christiaens - foto : Kathleen Coudijzer 

 

Abram Stockman, intussen elite zonder contractrenner, 

blonk uit tijdens de Ronde van Marokko. Tijdens deze 10-

daagse UCI 2.2. rittenkoers liet onze Biestenaar van zich 

spreken door op zaterdag 6 april de 2e rit van Tanger naar 

Martil te winnen. Abram werd ook overwinnaar van de 

bergtrui en eindigde 4e in de eindstand. Proficiat Abram !  

 

 

Bij de autoverhuurder… 
tekst: blog.sunnycars.be 

 

Klant: “Maakt het nog iets uit hoe oud je bent als je een auto wil huren ?” 

Medewerker: “Ja, daar kunnen beperkingen aan zitten. Hoe oud bent u als u de 

auto wil ophalen ?” 

Klant: “Ik ben net twee dagen 17.  Ik las op jullie site dat je zonder creditcard een 

auto kunt huren, dus ik dacht: het kan ook wel zonder rijbewijs !” 
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Ten huize van… Emiel Van Lierde 
tekst: Koen Christiaens – foto: WG 

 
Volksfiguren… Ze zijn zeer gekend in hun omgeving. 

Op de Biest lopen er ook rond: eerder kwamen on-

der meer Lucien Wyckhuyse en Luc Alluyn al aan 

bod en dit keer is het de beurt aan Emiel Van Lierde. 

Emiel woont in de Bieststraat en je herkent hem in 

het straatbeeld als hij op pad is met zijn oranje Peu-

geot. 

 

“Er zal er nog één rondrijden want onlangs zag ik dezelfde auto staan bij Arslijder, 

die moet een accident hebben gehad”, opent Emiel ons gesprek. 

“’t Is pas sinds 14 maart dat ik opnieuw met de auto rijd.  Ik heb dit 6 maanden 

niet mogen doen. In september ben ik gevallen in mijn badkamer en verloor het 

bewustzijn. Ik heb er 2 en een halve dag gelegen en ben dan tot de telefoon 

geraakt.” 

 

Emiel, jouw familienaam is Van Lierde. Dat is geen gebruikelijke familie-

naam ? 

Ik ben afkomstig van St.-Kornelius-Horebeke. Het is ook niet dé familienaam die 

ginder veel voorkomt.  ’t Is daar dat de Haaghoek begint, de gekende kassei-

strook uit de koers. Mijn vader was van Maarke-Kerkem en ik heb nog een nonkel 

die in Lierde woont… 

 

Hoe ben je terechtgekomen op de Biest ? 

Vroeger kwam ik goed overeen met Lucien Wyckhuyse.  Zijn dochter Veerle is nu 

55 jaar maar ik kwam hier al toen zij nog maar 16 jaar was.  Ik heb dan ook mijn 

vrouw Monique Lazou leren kennen. Zij was van Desselgem. Monique woonde in 

het huis hiernaast en zo kwam ik nog meer op de Biest. In 1994 zijn we getrouwd 

en nam ik definitief mijn intrek in de Bieststraat. Mijn vrouw is door ziekte gestor-

ven in 1996. Lucien kende ik door de vinken. Ik ben nog naar het trouwfeest ge-

weest van zijn zoon, Guido. Ik ben zelf ook nog vinkenier geweest in Schorisse. Ik 

woonde niet ver van mijn kameraad Etienne Van Schoorisse.  Ik ben nog kampi-

oen en koning geweest bij de maatschappij de Vrolijke Vink met vogel Jempi.  Hij 
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zong 550 tot 600 liedjes, het was een vogel die iedere week dat getal haalde. Ik 

ken ook Rafke Delbeke goed, die nog altijd met de vinken speelt.  

 

Welk beroep heb je vroeger uitgeoefend ? 

Ik was metser. Ik deed dit 36 jaar. In 1987 ben ik dan ook beginnen werken bij 

bouwwerken Claeys gedurende 18 jaar. Ik ben dan ziek geworden, ik heb al 15 

jaar chronische leukemie. Ik werkte van mijn 14 jaar en ben moeten stoppen op 

53-jarige leeftijd.  In het leger zat ik eerst 3 maanden in Leopoldsburg en dan 9 

maanden in Altenradt. Zerik De Ketele zat het jaar daarvoor ook in Altenradt. 

 

Emiel, ik mag je omschrijven als een volksfiguur. Hoe komt het dat zo veel 

mensen jou kennen ? 

Ik heb veel kameraden, ook door het vissen. Ik ben 5 jaar bewaker geweest aan 

de vijvers van het voetbalstadion. Ik moest het geld ophalen van de vissers. Ik 

ging rond, ze kregen dan een kaart van mij. Dat was 4 euro per lijn, wellicht is dit 

nog altijd hetzelfde bedrag. Wist je dat ze altijd Jeanot zeggen tegen mij ? Dat is 

een lapnaam, vanwaar ze het hebben gehaald weet ik niet. 

 

Je bent ook supporter van KAA Gent ? 

In Zegelsem hadden we vroeger een supporterslokaal 

van Gent. Ik was er lid. Het was de tijd van Aad Kou-

dijzer, Bo Braem, Willi Quipor, André Raes… Ik ken ook 

Sandy Martens en nog beter zijn pa Eddy, die was van 

Volkegem. Ik had een abonnement en iedere thuiswed-

strijd gingen we met de bus naar het toenmalige Ot-

tenstadion. Nu ga ik al lang niet meer, ik heb moeite 

om trappen te doen. Ik plaag soms Carl Ballière (voor-

zitter van Essevee) op zondag in de Heerlijkheid en hij 

zegt dan altijd Buffalo tegen mij.  

 

Op 1 mei speelt Gent de Bekerfinale tegen KV Mechelen ! 

Via Play off één Europees voetbal halen zal niet meer lukken, Gent staat zelfs nog 

achter Anderlecht in de stand. Dus leggen ze zich best toe op de Bekerfinale. 

Mechelen is wel een ploeg uit 1B en ze zouden moeten kunnen winnen.  
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Op zondag vindt men je inderdaad terug in de Heerlijkheid ? 

Ik zie daar dan andere Biestenaars zoals Filip Vercruysse, Jan Garsy, Zerik, John 

Vervaecke en daar zijn nu ook de wielertoeristen en de vinkeniers van Vimibel 

bijgekomen. ’t Is een half jaar dat ik geen bier meer drink, dat is beter voor mijn 

gezondheid. Ik ga ook naar café ’t Leeuwke en naar den Arrivee. Patricia, destijds 

uitbaatster van café de Biest, kwam me vroeger halen. 

 

Waarmee kan je anders de dagen vullen Emiel ? 

Ik kijk eens naar de koers, zoals vandaag naar de Brabantse Pijl. Ik zie wel liever 

de cyclocross, dat is één uur. Het wegwielrennen duurt toch lang op tv, zoals 

Parijs-Roubaix van vorige zondag. Ik heb nog een kat Rambo, ze is 12 jaar. Ze 

slaapt meer dan dat ze wakker is en zit vaak buiten. Ik heb ook een heel brave 

stiefdochter Mieke die alles voor mij doet, ik breng dan de was naar haar, zij 

woont in Hulste. Verder laat ik tijdens de week mijn eten komen van ’t Fermetje 

uit Ooigem, tijdens het weekend trek ik dan zelf mijne plan. 

 

 

Molenparkfietstocht op zondag 5 mei 
tekst en foto: Johan Korber 

 

Ja, er zijn nog zekerheden....in mei legt elke vogel een ei en Joseph en zijn Mo-

lenparkmedewerkers stippelen een fietstocht uit. 

Zoals Jacques Brel het zo mooi bezong in de 

jaren ‘60 heeft Jos een tocht gekozen door le 

plat pays, mijn vlakke land, richting de Gavers 

in Harelbeke. 

De enige hindernissen die het wattageverbruik 

doen stijgen zijn 2 bruggen over de autosnel-

weg. 

Inschrijven kan op zondag 5 mei vanaf 13.30 

uur in ons wijkcafé de Oude Molen (Stijn Streuvelsstraat) en om 14.15 uur stipt zal 

Joseph onder begeleiding van de Nieuwenhovespurters het startschot geven. 

Het Molenparkbestuur noch de Nieuwenhovespurters zijn verantwoordelijk voor 

gebeurlijke ongevallen, er is wel een volgwagen voorzien bij eventuele materiële 

schade. 

Iedereen is welkom.  
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Dag van de Buren op vrijdag 24 mei  
tekst en illustratie: www.dagvandeburen.be 

 

Ieder jaar roept ’t Biesteneirke op om foto’s van het feest met jouw buren door 

te sturen ter publicatie.  Ook dit jaar lanceren we die oproep voor de Dag van de 

Buren op vrijdag 24 mei.  Maar hoe is die internationale dag nu ontstaan ? 

 

In 1999 zetten Atanase Périfan en de vereniging Paris d’amis de operatie Immeu-

bles en Fête (Feest in het gebouw) op in Frankrijk. De slagzin: Wijken voor onver-

schilligheid ! 

Het doel: de ban-

den met buren ver-

sterken, een sa-

menhorigheidsge-

voel in de wijken 

aankweken, solida-

riteit tussen buren 

creëren, samen iets 

doen aan eenzaam-

heid en uitsluiting. 

 

In 2003 werd de eerste editie van Feest in het gebouw op de sporen gezet in het 

Brusselse Gewest, in het kader van de Europese dag van de buren. Het was met-

een een schot in de roos, meer dan 10 000 Brusselaars namen deel aan de ope-

ratie. De tweede editie het jaar daarop bracht meteen alle Belgen op de been, 

dankzij de steun van tal van betrokkenen die als peter van de operatie optraden. 

Door de jaren heen bouwen we een sterk netwerk van communicatiekanalen uit, 

zodat we de informatie maximaal kunnen verspreiden. Er groeit een netwerk van 

mensen die zich elk jaar inzetten om dit buurtfeest mogelijk te maken, door bij-

voorbeeld alsmaar meer mensen aan te zetten om mee te doen. 

In 2018 lieten meer dan 600 000 deelnemers in België en 30 miljoen in 42 landen 

wereldwijd zien dat ze een menselijke, vriendelijke en zorgzame wereld willen 

opbouwen. Het initiatief steekt inmiddels de Europese grenzen over: Canada, Tur-

kije, Oekraïne, Japan, Togo… 
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KSA Joepie-staptocht verovert de Biest 
tekst en foto’s: Lode De Tollenaere 

 

Op 16 april in de namiddag werd de Biestparochie opgeschrikt door de melding 

op de sociale media, dat 300 KSA (en VKSJ/KSJ)’ers opvang zouden komen vra-

gen in de wijk rond de Biestkerk. Ook mensen die de sociale media niet hadden 

gezien merkten al snel de aanwezigheid van enkele honderden jongeren van KSA 

in blauw en oranje op Joepietocht. Wat gebeurt er nu? 

De Joepie-vierdaagse van de KSA Vlaan-

deren is een trektocht van 100 km die in 

4 dagen tijd moet worden afgelegd, ver-

trekkende van verschillende opstapplaat-

sen/startstations naar de onbekende 

Stad X. De eerste dag moet een kleine 25 

km worden afgelegd, de twee volgende 

dagen bijna 35 km en de laatste dag on-

geveer 10 km.  

De Stad X is het grote geheim. De tussen 2 à 3000 deelnemers aan de tweejaar-

lijkse tocht van KSA Vlaanderen worden daarvoor in groepen van ongeveer 250 

verdeeld en naar een verschillend starttreinstation gebracht met speciale treinen. 

Van daaruit vertrekken verschillende vierdaagse staptochten naar die onbekende 

Stad X. 

Iedere avond moeten de leden van KSA (het gaat om jonghernieuwers van 14-15 

jaar oud, hernieuwers van 16-17 jaar oud en hun leiders) die tocht afleggen, met 

in de rugzak alle benodigdheden (matras, slaapgerief, reservekledij, wasgerief, 

een minimum aan kookgerief). Voorwaar een hele opgave. 

’s Avonds moeten ze in een voor hen ongekende gastlocatie slaapplaats zoe-

ken/vragen bij burgers. De mensen op de gekozen slaaplocatie weten echter van 

niets. Het eindpunt moet immers geheim blijven, niet alleen de Stad X, maar ook 

de dagelijkse tussen-slaaplocatie. 

In deze uitgave van de tweejaarlijkse Joepie heeft de KSA-leiding van Vlaanderen 

gekozen voor de Biest van Waregem als een tussen-slaaplocatie. 

Niemand van de mensen op de Biest was er echter op voorbereid dat de Joepie-

vierdaagse van de KSA Vlaanderen voor een 250 KSA’ers de Biest van Waregem 

zou aandoen en dat evenveel jongeren een slaapplaats zouden komen vragen bij 

mensen thuis.  
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De organisatie had als een soort reserve een deel van het SOB afgehuurd onder 

de valse benaming “scoutsvergadering” en gebruikte het als uitvalsbasis en spel-

avond voor diegenen die nog niet te moe waren. 

Rond 17 uur kwamen de jon-

geren op de Biest aan en be-

gon de zoektocht per groep 

naar een nabije slaapplaats. 

Dankzij een snel initiatief werd 

de kinderopvang van de Biest-

kerk opengesteld. Anderen 

vonden snel een slaapplaats bij onder meer Paul Kindt (14 jongeren van KSA 

Beersel), Frank Tant (8 jongeren), Lode De Tollenaere (19 jongeren van KSA Diest 

en KSA Scherpenheuvel). Ook vele anderen (excuseer me niet iedereen te kunnen 

vermelden) hebben ook hun deuren opengesteld voor de bijna 300 jongeren, 

ook buren uit onze Biest- en Kuipersstraat, onze pastoor Luc Goethals en ook de 

iets verder gelegen boerderij Decraene.  

Eerwaarde deken Laridon, zelf een oud-KSA’er, stelde na de biechtvieringsdienst 

graag ook de opvangruimte naast de kerk ter beschikking. Dit werd in dank af-

genomen door KSA Hoogstraten, die op dat moment nog geen opvang gevon-

den had. Maar uiteindelijk heeft iedereen onderdak gevonden. Hartelijk dank aan 

de Biestenaars die dit hebben mogelijk gemaakt, vanuit het niets, want totaal 

onverwacht. 

Op het moment dat de jongeren (eindelijk) slaapgelegenheid hadden gevonden, 

hadden ze nog niet voor avond kunnen eten, na hun tocht van 24 km. Velen kon-

den bij hun gastgezinnen eten die de nodige inspanningen daartoe hebben ge-

daan. Bepaalde groepen hadden eten meegebracht en kookten hun potje op 

straat, op een meegebracht campingvuurtje. Andere gezinnen hadden niet vol-

doende eten in huis voor grote groepen en de winkels waren gesloten… Frituur 

Cindy werd in allerijl opgetrommeld om haar frituur te openen zodat hongeren 

konden worden gespijsd.  

Na een verkwikkende nachtrust en een kort ontbijt bij de gastgezinnen of in het 

SOB zijn de groepen welgemoed vertrokken.  Er is me gezegd dat, na een zig-

zagtocht van 35 km, bepaalde groepen in Avelgem zijn beland.  

Noot van de redactie: 2 dagen erna, op donderdag 18 april, waren wederom 840 

KSA’ers op zoek naar een slaapplaats op de wijk Gaverke.  Opnieuw konden 15 

jongeren slapen bij Lode thuis. 
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Biestquiz 
tekst: Michèle Dewaele – foto: Vanessa Decraene 

 

Op vrijdag 29 maart werd onze Sint-Jozefskerk gevuld met bijna 200 verlichte 

geesten ter gelegenheid van de Biestquiz, georganiseerd door de Ouderraad van 

VBS Biest-Jager. 

36 teams van ouders, leerkrachten, oud-leerkrachten en hun trawanten bonden 

de strijd met elkaar aan. Velen waren ambitieus, getuige teamnamen als De Stoef-

buzzn, The die hards of Fantastic Five.  Anderen leken meer voor de leute deel te 

nemen met namen als De lichtgewichten en We doen ons best. 

Jeroen Vercruysse, bekend als WTV-journalist, bezieler van WRGM1, en mede sta-

dionomroeper van Zulte Waregem, praatte vakkundig de quiz aan elkaar, terwijl 

zijn echtgenote Lien Christiaens, bijgestaan door kleuterjuffen Nancy, Patsy en 

Sonia, de jurytafel voor haar rekening nam. Beiden zijn, naast hofleveranciers van 

VBS Biest met 4 schoolgaande kinderen, ook quizliefhebbers, en dat was te mer-

ken aan de quiz die ze samen maakten. Heel ingenieus in elkaar gestoken, inclu-

sief rode draden door de antwoorden, maar van een behoorlijk hoog niveau. 

Leuke bijkomstigheid was dat 

sommige vragen ook, door mid-

del van vooraf opgenomen vi-

deo’s, gesteld werden door 

kindjes van de Biest. 

Intussen zorgden de leden van 

de ouderraad ervoor dat de 

hongerigen gespijsd werden 

met lekkere croques, en de dor-

stigen gelaafd met gerste- en 

ander nat. 

De overwinning bleek uiteindelijk weggelegd voor de Ite PK’tjes, die de toch be-

hoorlijk zwaar wegende Lichtgewichten na een spannende nek-aan-nekrace ach-

ter zich konden laten. De top 3 werd vervolledigd door The Hindenburg Ground 

Crew.  Dankzij de vele natura sponsors kon uiteindelijk iedereen met een leuke 

prijs naar huis gaan, wat door de deelnemers ten zeerste werd geapprecieerd. 

En het laatste hoofdbreken van de avond… dat was weggelegd voor de leden van 

de ouderraad die na de opkuis rond 3 uur ’s nachts probeerden alle kerkstoelen 

weer op de juiste plaats te zetten.  
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Toneelvoorstelling Orakel 
tekst: Sophie Cocheteux-Depraeter  

 

Orakel is het tweede hartverwarmende theaterproject van 

vzw Celestial Mekaniks, met een originele regie van Sophie 

Cocheteux-Depraeter. Vijftien migranten die onze taal leren, 

brengen volksverhalen, mythen en legendes uit Azië, Europa, 

Afrika en Amerika in het Nederlands. Een team van professi-

onele kunstenaars begeleidde hen negen maanden lang. 

Speciaal voor het stuk werd een tekst geschreven en  muziek 

gecomponeerd. Een ontwerpster van de Vlaamse Opera cre-

eerde de kostuums. 

In dit toneelstuk vertrekken we vanuit de ervaringen van de acteurs zelf op een 

welbekende plaats: het administratief centrum.  De bureaucratie is een labyrint 

dat niemand begrijpt. Maar de ambtenaar aan het loket wijst de weg... Een woord, 

een vraag of een formulier geeft aanleiding tot een ontroerend of hilarisch ver-

haal uit het leven van mensen, wezens van vlees en bloed van overal en alle tijden. 

Een terugkeer naar de roots is essentieel om de huidige werkelijkheid te kunnen 

vatten. 

 

 

  
 

In samenwerking met dienst Lokaal 

Mondiaal (het vroegere Ontwikkelings-

samenwerking) mag ’t Biesteneirke 5 

vrijkaarten schenken voor onder-

staande voorstelling.  Interesse ? Neem 

deel op www.biesteneirke.be/wed-

strijd.  De winnaars worden persoonlijk 

verwittigd. 

 

dinsdag 28 mei om 20 uur 

CC De Schakel Waregem 

tickets: www.ccdeschakel.be (8 euro) 
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Ten huize van… deken Henk Laridon 
tekst: Marnix Pruvoost – foto: John Vervaecke 

 

Deze maand een Ten huize van iemand die niet op de Biest woont en toch 

is hij niet vreemd voor onze wijk. We mochten aanbellen bij deken Henk 

Laridon. 

 

Stel je even voor aan onze lezers. 

Zoals de meesten allicht weten liggen mijn roots in de boterstad Diksmuide. Daar 

heb ik ook school gelopen, m’n opleiding als priester afgewerkt en me nadien 

nog twee jaar verdiept in Bijbelwetenschappen in Rome. 

In 1989 ben ik tot priester gewijd en dit gebeurde door mijn nonkel die toen 

hulpbisschop was.  

 

Hoe word je dan deken ? 

Daartoe word je benoemd. Het is de 

bisschop die je die vraag stelt en na wat 

bedenktijd verwacht hij dan ook een 

antwoord. En zoals je merkt heb ik daar 

ja op geantwoord. Voor mij was het een 

nieuwe uitdaging. Vergeet niet dat het 

decanaat  vier pastorale eenheden kent: 

Waregem, Deerlijk, Wielsbeke en Oost-

rozebeke met daarin veertien paro-

chies, goed voor 65 312 inwoners. 

 

Hoe ervaar je de Waregemnaars ? 

Héél positief, ’t zijn warme aangename 

mensen. Allez, ik kom van bachten de kupe, een landelijk milieu, ja men leeft daar 

anders.  Hier straalt men meer dynamiek uit, komt de ondernemingsgeest meer 

naar boven en … houdt men er toch meer een bourgondische levensstijl op na. 

Begrijp dit laatste nu niet verkeerd, maar na een week hard werken ontspant men 

zich hier ook graag. Zeg nu zelf, Waregem leeft toch sterk, er gaat toch bijna geen 

week voorbij of hier en daar is een feestelijkheid gepland waar je naar toe kunt. 

Nu, Waregem is voor mij niet totaal ongekend.  Deken Verhelst was een neef 

langs moeders kant. Waar ik dan wel af en toe moeilijkheden mee ondervind is 
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het Waregems dialect. Regelmatig word ik geconfronteerd met uitdrukkingen 

waarvan ik toch de wenkbrauwen moet fronsen maar … ’t is een skoon dialect. 

 

De katholieke kerk gaat er op achteruit zegt men.  

Nee nee, je zegt dat nu tegen mij. Maar deze stelling wil ik weerleggen. Kijk, als 

je op vandaag naar de wereldkerk kijkt dan zie je dat het aantal Christenen stijgt. 

Dit is ook zo voor het aantal priesterwijdingen. Daar is er voldoende cijfermate-

riaal van om mijn uitspraak te staven.  Een verklaring ? Ja… ik meen te mogen 

zeggen dat de invloed van onze huidige paus een argument is om die stijging te 

verklaren. Wat West-Europa betreft zien we een sterke terugval. We steken dat 

ook onder geen stoelen of banken en ook daarvoor kunnen tal van redenen aan-

gehaald worden waarvan diverse je wel gekend zijn. Maar waar rust, begrijp 

vrede, en welstand heerst zwakt het geloof af. Hoe beter we het hebben hoe 

minder we bezig zijn met ons geloof, het spirituele vervalt.  Men heeft daar een 

woord voor hé, secularisatie, het proces waarbij de maatschappij zich stilletjes 

aan meer afgescheiden houdt van de kerk en geloof en waarbij het rationeel en 

economisch denken de bovenhand krijgen. Goed, er wordt minder gepraktiseerd, 

dat is nu zo, vandaar dat we in de kerk van nu ook de klemtoon verleggen naar 

zingeving, ne goeie fond is belangrijk in alles. Op vandaag hebben we 6 jongeren 

die bezig zijn met hun priesteropleiding, ja dat is te weinig om de winkel draai-

ende te houden. Vandaar dat we hulp krijgen vanuit het buitenland. Wat wij de-

cennia geleden deden - met name onze missionarissen en paterkes de wereld in 

sturen - gebeurt vandaag nu in onze richting. In Vlaanderen valt het wat tegen 

en dit omwille van de taal, maar in het franstalig landsgedeelte zijn er al heel wat 

buitenlandse priesters die aan het hoofd van een parochie staan.  l’ Histoire se 

répète. 

 

Maak jij je nu druk om die gestelde vraag ? 

Ja en nee, eigenlijk. Ik kan daar uren over praten, maar een dergelijke discussie is 

moeilijk op papier te zetten. Die vraag is een typische zwart geblokletterde kran-

tenkop. Je weet toch hoeveel en hoe, velen vandaag de krant lezen toch?  Het 

gaat om het inhoudelijke, je moest eens weten hoe vroom de mensen zijn, je zou 

er raar van opkijken. Ik nodig je eens uit om in de week eens binnen te wippen 

achteraan in de dekenale kerk, je bent er nooit alleen. De vele kaarsjes die er 

staan te branden, het zijn er geen die ik elke ochtend aansteek, nee nee elk heeft 

haar reden om daar te staan branden.  Doe eens de moeite om in het 
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intentieboek te bladeren, het zal je tot nadenken stemmen en euh … ja er is mi-

serie bij mensen en bij sommigen zéér veel en er is geen onderscheid tussen arm 

en rijk dat is idem.  Dan zoekt men al eens oorden op waar het stil is of waar men 

hoopt gehoord te worden.   

 

Heeft de deken tijd voor hobby’s of is hij een workaholic? 

Muziek zit al van kindsbeen in de genen van de Laridons. Ik speel tuba en heb 

me ook laten inschrijven bij de harmonie hier in Waregem. Daarnaast kan ik zeker 

ook genieten van een fietstochtje of van een goed boek dat ik hier kan lezen in 

mijn tuin. Er moet veel gewerkt worden maar op tijd even uitblazen is even be-

langrijk, anders hou je dit niet vol. 

 

Meneer de Deken, de Biestenaars zijn ongerust omtrent het al of niet voort-

bestaan van hun Sint-Jozefskerk? 

Laten we niet voorbarig zijn en een kat een kat noemen, de gesprekken rond het 

kerkenplan 2020 – 2025 die zijn bezig. Ter verduidelijking: het stadsbestuur sa-

men met de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur dienen dit huiswerk van over-

heidswege te maken. We beschikken over een aantal kerkgebouwen die we moe-

ten onderhouden en … dit kost geld.  Dat er gesaneerd moet worden in de toe-

komst staat als een paal boven water, maar welke kerk er zal moeten verdwijnen 

is op vandaag koffiedik kijken.  

Wat zijn de troeven van de Sint-Jozefskerk ?  Ze is zeer goed geïsoleerd, goed 

bereikbaar, ruime parking.  

 

Meneer de Deken, bedankt voor de babbel, maar nog een korte bedenking 

meegeven … het kerkbezoek kent een neerwaartse trend, wat gaan we in de 

toekomst doen met de betaalde kerkelijke feestdagen ? 
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Vormelingen te gast bij Somival 
tekst en foto: Lucien De Bels 

 

De campagne die SOMIVAL ieder jaar voert als bijdrage aan de voorbereiding 

van de jongeren naar het vormsel, werd op zaterdag 30 maart afgesloten met 

een bezoek van de vormelingen van de Biest. 

Er waren 16 vormelingen die actief deelnamen aan de zwemactiviteit met onze 

mensen met een beperking en aansluitend konden zij luisteren naar en vragen 

stellen aan enkele Somivalleden. 

We hopen dat enkele geïnteresseerde vormelingen zich zullen melden als aspi-

rant-begeleider.  Samen met een begeleider kunnen zij tijdens het recreatieve 

zwemuurtje helpen bij de begeleiding. 

Zij kunnen zich vrijblijvend melden iedere zaterdagmorgen (09.00 – 10.00 uur) en 

kennis maken met onze doelgroep en genieten van de familiale sfeer en vooral 

van gelukkige mensen. 

Naast de vormelingen herkennen we de coördinator Kathleen Vandenbroucke en 

de  catechisten Vicky De Waele en Patricia Vanryckeghem, samen met Ivan Beel, 

bestuurslid van SOMIVAL die o.a. instaat voor de opvang en de info aan de vor-

melingen. 

 

Contact bij Somival voor het recreatief zwemmen: 

Kevin Vanhoutte - 0478 28 03 04 - recreatiefzwemmen@somival.be 
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Kinderen baas in de !  
  tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Sara T’Kindt 

 

Op woensdag 10 april vond de eerste 

activiteit van Project Biest plaats. De 

weinige auto’s in een pijpenkop van de 

Kuipersstraat werden voor een middag 

geband en kinderen werden er baas.  

De 1ste (en enige ?) speelstraat in Ware-

gem was een feit.  De straat werd inge-

nomen door fietsjes, stoepkrijt en bal-

len.  Ook de toezichters (ouders, opa’s en opa’s, buren,…) maakten er een gezel-

lige namiddag van.  Onder een stralende zon werd geregeld getrakteerd met 

koffie, een paasei of fruit.  De geslaagde speelstraat op 10 april werd de week 

erna nog overtroffen.  De laatste 

dag van de paasvakantie ging de 

temperatuur vlotjes over de 20 gra-

den en zo werd de 2de speelstraat 

ook een succes.  De volwassenen 

voelden zich ook kind en speelden 

kubb op het grasplein.  Zelfs de 

enige echte paashaas vond zijn weg 

naar de Kuipersstraat en bracht 

zelfs lekkere paaseitjes mee. 

Vermoedelijk komt er een vervolg 

in de zomervakantie.  
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De Biest… wat is dat nu eigenlijk ? 
tekst Rik Verhaeghe – bron: www.geopunt.be 

 

De redactieleden van ’t Biesteneirke krijgen dikwijls de vraag waar de grenzen 

van de wijk Biest zich nu exact situeren.  Sommige Biestenaars weten dit wel aan 

te duiden, maar ook grenzen vervagen wel eens.  Gelukkig is er het alomtegen-

woordige internet om de grenzen definitief vast te leggen.  Op Geopunt Vlaan-

deren vind je een schat aan informatie over Vlaanderen: onderwijsinstellingen, 

hoogtemeters, historische kaarten, mobiliteit, sport- en culturele gebouwen, toe-

ristische diensten,… Bij de rubriek Grenzen vind je het begrip Statische sector.  Dit 

begrip is in 1970 ingevoerd door het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS). 

Voordien was de gemeente de kleinste administratieve entiteit waarvoor sociaal-

economische gegevens beschikbaar waren. De statistische sectoren delen het 

grondgebied van België in op basis van morfologische en/of socio-economische 

kenmerken. De begrenzing van statistische sectoren valt meestal samen met in 

het terrein herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen. En 

zo ziet de wijk Biest er dus uit volgens de statische sector: 
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Het Vlaamse Kruis organiseert EHBO-initiatie 
tekst en flyer: Ruben Schollaert, Het Vlaamse Kruis 

 

Het Vlaamse Kruis vzw is een vereniging die instaat voor het opleiden van 

EHBO’ers, het verzorgen van slachtoffers op manifestaties en rampen en het ver-

voeren van zieken.  Afdeling Waregem is een zeer actieve afdeling die dagelijks 

instaat om deze doelstellingen te realiseren. 

 

In het kader van EHBO-opleidingen organiseren we jaarlijks een EHBO-cursus van 

40 uur. Deze start steeds op de 3de zaterdag van september, dit jaar dus op 21 

september. Telkens tussen 8 en 12 uur in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Wa-

regem. 

Naar aanloop van deze cursus organiseren we, in samenwerking met stad Ware-

gem, een 4-tal gratis initiatieavonden in verschillende ontmoetingscentra in Wa-

regem. Op deze avonden kun-

nen mensen kennis maken met 

EHBO en zo leren wat ze moe-

ten doen als er iets ernstigs ge-

beurt. Aan de hand van een on-

gevalssimulatie wordt er uitge-

legd wat we kunnen/moeten 

doen om een slachtoffer correct 

te helpen.  

Daarnaast wordt er aangeleerd 

hoe je iemand kan helpen die 

aan het stikken is. Je krijgt even-

eens de kans om eens hartmas-

sage te oefenen en een eenvou-

dige wonde te verzorgen. 

Onze lesgevers zijn allen ambu-

lanciers of verpleegkundigen 

(Spoedgevallen/intensieve zor-

gen) die gestart zijn als 

EHBO’ers en zo verder gegroeid 

zijn.  Zij weten dus de eerste 

hulp op een duidelijke en 
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verstaanbare manier aan te leren. Zij kunnen eveneens situaties beter uitleggen 

door hun praktijkervaringen. 

Mensen die interesse hebben na het volgen deze initiatie, verwelkomen we met 

veel plezier in september voor de volledige EHBO-cursus. 

 

De EHBO-initiatie gaat door op donderdag 30 mei van 19 tot 21 uur in het SOB 

De Roose.  Meer info bij Ruben Schollaert, Ruben.schollaert@hvk.be, 

0495 20 83 39. 

 

 

KWB De Biest nodigt uit 
flyer: KWB De Biest 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke mei: Kris Pannecoucke – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 7 mei: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 13 mei: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 dinsdag 14 mei: bedevaart 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 8 en 22 mei: 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 17 mei om 19.30 uur: gratis voordracht Wegcode (SOB De Roose) 

 

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 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 woensdag 29 mei om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten juninummer binnen vóór 23 mei, bij voorkeur via e-mail 


