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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 

 

Waregem, stad in galop.  Dit geldt zeker voor Syl-

vie Algoet.  Als paardencoach weet ze maar al te 

goed hoe je deze edele dieren moet aanpakken.  

Zelfs onze terugblik n.a.v. de 25ste jaargang kan 

niet om pony’s heen.  Veel leesplezier met terug 

een goedgevuld nummer.  

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke van juni 2006 ?  
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Wist je dat…  

 

… de Vimibel liefhebbers niet meer in de Kleithoekstraat maar wel op 

het fietspad in de Mottestraat hun vinken zetten ? 

… je naast aardappelen, nu ook brood en aardbeien uit de automaat kan halen ? 

… de tunnel onder de Expresweg een kleine onderhoudsbeurt gekregen heeft ?  

… Biestenaar Olivier Vanwijnsberghe met SV Anzegem in de finale tegen Rum-

beke de promotie afdwong naar 1ste provinciale ? 

 

Helena 2de laureaat prestigieuze award 
tekst: Rik Verhaeghe – Lucien De Bels – foto: Lucien De Bels 

 

In ’t Biesteneirke van mei vorig jaar kwam Helena Van Tichelen aan bod.  Zij was 

het jongste en nieuwste begeleidster van het wekelijks zwemuurtje van Somival, 

de Waregemse sportvereniging voor mensen met een beperking. 

Voor haar inzet werd Helena voorgedragen door de Lions Club Waregem voor de 

Youth Ambassador.  Dit is een Lionsprogramma dat jongeren tussen 15 en 18 jaar 

die zich met een positief maatschappelijk en/of sociaal project verdienstelijk ma-

ken, in de kijker plaatst. 

Helena werd gelauwerd op de Lenteconventie van de Lions district 112 A (Oost- 

en West-Vlaanderen) die plaats vond op zaterdag 27 april in de Vives Hogeschool 

in Brugge. 

 
 

 

vlnr: Pascal De Moor (Lions Club De Pinte 

Millenium; club van laureaat 1), Chris Ge-

lijkens (Commissievoorzitter), Eloïse Ge-

offroy (laureaat 1) , Thierry Serck (Lions 

Club Brugge en huidig gouverneur van 

het district), Helena Van Tichelen (laure-

aat 2), Stefan Vandekerckhove (voorzitter 

Lions Club Waregem), Ivan Beel (Somi-

val), Lucien De Bels (voorzitter Somival)  

 

 

 

Somival is fier en blij met deze award en hoopt dat dit een voorbeeld zal zijn voor 

jongeren om de Somivalfamilie te vervoegen. 
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Ten huize van… paardencoach Sylvie Algoet 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Sylvie Algoet 

 

Een Ten huize van… staat meestal garant voor een 

gezellige babbel in – zoals de titel omschrijft – het 

huis van de gast.  Ditmaal wél een gezellige babbel, 

maar niet in het huis van onze gastvrouw.  Hoewel 

ze op de rand van de Biest woont, sprak ik met Syl-

vie en haar paarden af op de Paardekouter (what’s 

in a name ?) in Wortegem, op een boogscheut van 

de gemeentegrens met Waregem.  Te velde bij… 

Sylvie Algoet. 

 

Sylvie, hoe is jouw liefde voor paarden ontstaan ? 

Zoals bij veel kinderen, denk ik.  Op 5-jarige leeftijd was ik zot van paarden.  Gaan-

deweg ga je paardrijden en kan je niet meer zonder die dieren.  Ik heb er geen 

specifieke studies voor gevolgd. 

 

Sommigen noemen je een paardenfluisteraar, maar zelf noem je je liever een 

paardencoach.  Wat houdt dit juist in ?  

De coaching met de paarden bestaat uit 2 grote takken, enerzijds het coachen 

van mensen/kinderen die even vast zitten. Weinig zelfvertrouwen, angsten, geen 

grenzen kunnen stellen, gepest worden, ADHD, autisme,... zijn veel voorkomende 

thema's. In zo'n sessies met de paarden kom je vanzelf achter je eigen patronen 

en antwoorden - ervaring met paarden is niet vereist.  

De tweede tak is dan het helpen van mensen met paarden: een betere connectie 

krijgen, jonge paarden opleren, probleemgedrag oplossen,... met als basis altijd 

een paardvriendelijke aanpak. Dat laatste zie ik ook een beetje als mijn missie: 

meer bewustzijn bij eigenaars, tonen dat het ook anders kan, op een vriendelijke 

manier, zonder slaan en trekken.  Paarden met gedragsproblemen, zoals niet op 

een trailer durven stappen, neem ik onder handen.   

 

Ben je fulltime paardencoach ? 

Neen, ik ga halftijds werken en ben halftijds met de paarden bezig.  Wel is het 

mijn bedoeling om voltijds paardencoach te worden.   
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Naast paarden coachen is fotografie ook een grote hobby van jou. 

Inderdaad, ik leverde al 2 keer het campagnebeeld voor de Waregem Koerse 

Feesten (zowel de foto als het paard) en ook de 2 paarden met hoedjes van de 

Parade Van Het Paard 2 jaar geleden.  We hebben toen ook de stoet geopend.  

Een paard kan moeilijk verdragen 

dat iets op zijn hoofd gezet wordt 

en zal voortdurend met zijn hoofd 

slaan tot het ongewenste object 

weg is.  Een extra uitdaging dus 

voor mij om dit aan te leren.  Trou-

wens, wist je dat ik het hoedje zelf 

gemaakt heb, zodat het oor er vol-

ledig in verwerkt zou zitten ?  

Ik werkte al samen met enkele vak-

bladen, word regelmatig gevraagd 

als huisfotograaf op grotere evenementen over gans Vlaanderen, maar voorna-

melijk in Antwerpen en Vlaams-Brabant.  Nu is het vooral communietijd. 

 

Je hebt 3 paarden, maar ook een pony die vaak met de aandacht gaat lopen. 

Ja, Tropical kan al heel wat trucjes. Achteruit stappen, knielen, apporteren, voet-

ballen, liggen, steigeren,…  Hij doet het met plezier. Hij krijgt altijd een pony-

snoepje als beloning, maar ook als ik er niet ben zou hij wel eens een balletje 

trappen.  Ik leer hem zonder zweep, zo creëer ik een ongelofelijke band van we-

derszijds respect.  En als hij er eens geen zin in heeft, dan mag Tropical gerust 

koppig zijn.  Af en toe maakt hij ook eens zijn opwachting op een opendeurdag 

of trouwfeest. Vorige winter was ik zelfs met 

Tropical op stap aan de ijspiste op de Markt 

en in het Pand.  Voor een opdracht moest hij 

wennen aan licht en lawaai.  Kun je je de ver-

wonderde blikken voorstellen ?  En ja, ik heb 

een poepzakje mee hoor ! 

  

Op welke manier maak je reclame voor je 

boeiende activiteiten ? 

Zonder veel moeite te doen, gaat dit bijzon-

der vlot.  Vooral mond-aan-mondreclame is 
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goud waard, ook Facebook steekt een handje toe.  Ook de reportage in Dieren-

Thuis op Focus-WTV op vrijdag 12 april zal wel de nodige publiciteit opleveren. 

(noot van de redactie: het interview werd afgenomen vóór 12 april) 

 

Stilzitten is niet aan jou besteed.  Wat doe je nog zoal, Sylvie ?  

Ik ben ook creatief bezig, zo maak ik veel uitrusting en kledij voor fotoshoots zelf, 

en teken en schilder ik ook. Deze zomer geef ik een expo in het Koetshuis. 

 

Info: Sylvie Algoet – www.e-horse.be – info@e-horse.be  

 

 

Dag van de Buren op vrijdag 24 mei  
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

De jaarlijkse Dag van de Buren vond plaats op vrijdag 24 mei.  Ook op de Biest 

hielden veel buren de traditie in ere en maakten er een gezellige avond van.  

De inwoners van de Vlasbloemstraat gaven alvast het goede voorbeeld.  

 
 

Wil je ook met je buren in ’t Biesteneirke prijken ? Stuur dan je foto met een 

woordje uitleg naar redactie@biesteneirke.be en wij zorgen voor publicatie ! 
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Flanders Field Classic  
tekst: Joseph Himpe 

 

zaterdag 8 en zondag 9 juni 

Parcours: 25 – 50 – 80 – 110 – 140 km 

Startuur: vanaf 7 uur 

Waar: kantine Racing Waregem Mirakelstraat 77 

Zaterdag 8 juni: Ladies fun cyclingtour 

Info: www.nieuwenhovespurters.be 

 

Startuur 7 uur tot … Kostprijs 

 zaterdag zondag niet-leden VWB/Leiedal 

25 en 50 km 14 uur 10 uur 3 euro 2 euro 

80 km 14 uur 10 uur 6 euro 4 euro 

110 km 11 uur 10 uur 6 euro 4 euro 

140 km 10 uur -- 6 euro 4 euro 

 

 

OPROEP: ’t Biesteneirke op reis 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Ga je de komende maanden op reis of blijf je lekker thuis ?  Fiets je door Roeme-

nië of ga je het Atlasgebergte verkennen ?  Wat je ook van plan bent, de lezers 

van ’t Biesteneirke weten graag waar je heen ging.  Neem dus een Biesteneirke 

mee op jouw trip en neem 

ter plaatse een foto met 

jouw favoriete maandblad.  

Samen met een woordje uit-

leg stuur je dit naar redac-

tie@biesteneirke.be.  Alle 

foto’s verdienen een 

plaatsje in het volgend 

nummer.  Prettige vakantie ! 
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Molenparkfietstocht op zondag 5 mei 
tekst: een deelnemer 

 

Op 5 mei was het weer zover. De zoveelste fietstocht van het Molenpark vond 

plaats. De hoeveelste weet niemand meer maar het is toch al een lange traditie.  

Deelnemen kon met het betalen van een kleine bijdrage die zorgvuldig wegge-

stopt werd in de safe van de organisatoren.  Achttien dapperen en een ploegbe-

stuurder  aanvaardden de uitdaging om het parkoers van 24.9 km af te leggen.   

Bij de start werd de groep ingedeeld, niet 

vrouwen vooraan en mannen achteraan maar 

elektrische fietsen achteraan en de rest voor-

aan. Met de begeleiding van 4 gele hesjes die 

voor de orde instonden (en niet voor de wan-

orde zoals hun Franse collega’s) kon de fiets-

tocht ingezet worden.  Richting Desselgemse-

weg om zo via rustige binnenwegen Beveren-

Leie en Deerlijk te bereiken.  Met de beklimming van de nieuwe fietsersbrug over 

de N36  in Deerlijk stond de eerste helling  buiten categorie  op het programma.  

We noteerden geen demarrages, het peloton bleef bijeen.  Na de afdaling ging 

het verder langs de Gavers naar de stopplaats: brouwerij De Meester in Stasegem.  

De penningmeester was in een goede bui  en betaalde onze consumptie met het 

geld uit zijn safe. 

Lang blijven zitten kon niet want er moest nog gefietst worden.  Verder langs 

Stasegem werd weer Deerlijk bereikt. Eénmaal fluiten door de begeleider was 

rechtsaf, tweemaal linksaf. Maar wat in 

Deerlijk gebeurde is nog niet helemaal 

duidelijk. Een deel van het peloton reed 

rechtdoor waar naar links moest gereden 

worden. Slecht fluitsignaal of niet goed 

opgelet ? Alles werd opgelost zonder 

valpartijen . Aan Deerlijk Statie wilden 

sommigen weeral een stop inlassen 

maar dit feestje ging niet door.  Op den 

Belgiek stond de tweede helling op het 

programma  (29 hoogtemeters over de gehele rit) maar ook hier geen demarra-

ges.  Langs Nieuwenhove werd opnieuw de Biest bereikt. Eén van de  
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organisatoren moest eerst nog zijn veldrittalenten tonen (of was het om mooi op 

de foto te staan ?) vooraleer we  aan de eindstop café d’ Oude Molen kwamen. 

Tijd om de batterijen op te laden (met uitzondering van de elektrische van de 

fietsen). 

De penningmeester heeft blijkbaar goed belegd want er kon nog een consumptie 

van af.  Of was het om onze 297 verloren calorieën aan te vullen ?  Een pluimpje 

voor de organisatoren die veel tijd in de voorbereiding gestoken hadden om alle 

schuilplaatsen te vinden bij eventuele regen. Jammer voor hun inspanningen 

want het is de hele namiddag droog gebleven. Blijft de vraag: wie stippelt er vol-

gend jaar een fietsroute uit ?  Er is nog voldoende tijd om dit vraagstuk op te 

lossen.  
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juni 2019 11 
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We nemen afscheid van klas 6 VBS Biest 
tekst: leerlingen zelf – foto’s: juf Natalie 

  

 

Eloise Debrabandere 

Ik ga de Biest erg hard missen. Volgend jaar ga ik naar 

Hemelvaart, focus moderne talen. De Biest was en is 

een top school ! 

 

Tony Al Nader 

Ik heb drie prachtige jaren op deze school doorge-

bracht met mijn vrienden en mijn leerkrachten.  Maar 

jammer genoeg is het tijd om de school te verlaten. Ik 

ga de school nooit vergeten.  

 

Emeric Buysse 

Ik vond het een zeer toffe school ! Ik heb er veel boei-

ende dingen geleerd ! Ook de uitstappen waren heel 

tof ! Ik ga mijn vrienden en de school missen !  

 

Keano Van Assche  

Ik vond het heel leuk bij de Biest. Het zal moeilijk zijn 

afscheid te nemen en ik ben heel nerveus voor volgend 

jaar. Ik ga mijn vrienden heel hard missen. De meesters 

en de juffen waren ook heel erg tof. 

 

Louis Vanoverberghe 

Ik was een trotse leerling van de Biest. Het peter/me-

terschap vond ik geweldig.  Ik vond dit een fantasti-

sche school. Daarom ben ik heel dankbaar dat ik hier 

leerling was ! 

 

Steffi Lamb 

Ik vind de Biest echt een top school ! Ik zal nooit ver-

geten wat jullie allemaal voor mij hebben gedaan. Dus 

dank je wel om zo een goede school te zijn !  
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Jonas Dalewyn 

Volgend jaar ga ik naar Hemelvaart. Ik ben blij dat ik er 

nog vrienden van mij zal zien. Ik had een super leuke 

tijd op de Biest en zal vooral mijn kleuters Lex, Liam en 

Zoë missen.  

 

Jason De Jonghe 

De Biest is een hele leuke, sociale school !  Ik heb sa-

men met mijn vrienden hele mooie momenten gehad.  

Nu verlaat ik de school, ik zal nooit de mensen van 

deze school vergeten !  Mijn richting wordt Moderne 

Wiskunde Wetenschappen. 

 

Victor Bonte  

Ik vind de Biest een TOP school.  Nu ga ik naar het Col-

lege en de richting wiskunde-wetenschappen volgen. 

De Biest is een toffe, coole en mega zotte school. Veel 

plezier nog in de Biest en misschien tot ziens !!  

 

Elise Merlier 

Ik zit nu al bijna 10 jaar op deze school, het was hier 

echt een toffe tijd.  Vooral het laatste jaar met op vrij-

dagmiddag Radio Biest en het peter/meterschap ! Wat 

ik later wil worden, weet ik nog niet. Waarschijnlijk 

richting horeca of iets met dieren. 

 

Lotte Dujardin 

Volgend jaar ga ik Latijn (klassieke talen) volgen.  Ik ga 

deze school missen ! Ik wil de juffen, meester, mijn 

peuters en mijn klas heel hard bedanken voor de 10 

super leuke jaren ! 

 

Kobe Vuylsteke 

Ik ga het hier erg missen. Maar ik ga naar het College, 

Latijn volgen. Wat ik vooral niet ga vergeten zijn de 

kinderen en vooral de juffen, meesters en de directeur. 



14  ‘t Biesteneirke 

 

Florence Pieters 

Ik ga volgend jaar naar het eerste middelbaar Focus 

Wetenschappen in het College in Waregem. Ik kijk er 

heel erg naar uit maar toch zal ik onze school, klas en 

vriend(inn)en missen en natuurlijk ook mijn 2 kleuter-

tjes Mila en Esmée.  

 

Rinske Rosseau 

Ik ben in het derde leerjaar toegekomen op den Biest 

maar voelde me er meteen op mijn gemak. Mijn 

schooljaren hier waren fantastisch leuk: toffe leerkrach-

ten, toffe activiteiten en leuke tripjes. Volgend jaar ga 

ik naar Hemelvaart om moderne talen te volgen. 

 

Eliano Claeys 

Ik vond het top in de Biest !  Leuke klas, leuke juffen, 

leuke meesters, leuke directeur enz.  Wat me altijd zal 

bij blijven, is dat we elk jaar een paar toffe uitstapjes 

deden. Volgend jaar ga ik naar Hemelvaart en ga ik 

Klassieke talen volgen.  

 

Jaimy Vercruysse 

Deze school was een TOP school. Vrienden, speel-

plaats, juffen, meesters, de musical, turnen en nog veel 

meer. Deze school was top ! 

 

Nita De Meester 

Ik zit al mijn hele kindertijd op de Biest. Ik heb hier su-

per toffe herinneringen. Volgend jaar ga ik Latijnse vol-

gen in Hemelvaart. 

 

Itra Dkhichi 

Ik wil later heel graag dokter worden. Wel jammer dat 

ik de Biest zal moeten verlaten . Ik zal iedereen en alles 

heel erg veel missen. 
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Afscheid 
tekst: Johan Korber – foto: uitvaartcentrum Lefèvre 

 

Op 16 mei moesten we afscheid nemen van Lydia Vanhau-

waert.  Ze stond, samen met haar man Luc D'haeze, aan de 

wieg van de start van de Molenparkfeesten in 1986. 

Ze was ook een talentvolle kunstenares die menige huiska-

mers heeft opgefleurd met een zelfgemaakt schilderij of 

kunstwerk.  Haar medewerking op de hobbybeurzen van 't 

Biesteneirke werd fel gesmaakt. 

Veel sterkte gewenst aan Luc en zijn familie. 

 

 

 
Mei plasticvrij… maar dat geldt niet voor de honden-

poepzakjes.  Verschillende baasjes hebben de slechte 

gewoonte om hun hond de behoefte te laten doen op 

voetpaden, speelpleinen of openbaar groen.  Dat mag, 

maar dan moet het baasje het kakje wel opruimen.  Dus: 

neem altijd een hondenpoepzakje mee ! 
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18de                        op zondag 14 juli  
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Hilaire Verstaen 

 

Voor het 18de opeenvolgende jaar wordt het fiets- en wandelevenement Ware-

gemse Gordel georganiseerd.  Dit jaar vindt het gebeuren plaats op zondag 14 

juli op het Boekenplein nabij de bibliotheek in Waregem. 

Naar goede gewoonte werden de routes terug onder handen genomen.  Vorig 

jaar gingen de fietstochten richting Deerlijk en Zwevegem, dit jaar wordt koers 

gezet richting Markegem en Tielt.  Een overwegend vlak parcours wordt dus ge-

garandeerd.  Fietsers kunnen kiezen uit routes van 15, 30, 50 of 80 km. 

De wandelaars verkennen voornamelijk de noordoostkant van Waregem en hou-

den halt op de vrije basisschool Jager.  Ook hier werd voor iedere wandelaar een 

tocht op maat gemaakt: 6, 12, 18 of 21 km.  

Terug is er heel wat randanimatie: er staat een springkasteel opgesteld op het 

Boekenplein, om 15 uur komt een clown ballonplooien.  Een uurtje later zorgt dj 

Stompie voor frisse beats op het Gordelterras, dat overigens voor niet-deelne-

mers ook toegankelijk is.  Je kan er genieten van een frisse Fanta, een spranke-

lende Sangria of een heerlijke hamburger.  Alle deelnemers nemen ook automa-

tisch deel aan de tombola om 18 uur, waarbij tientallen prachtige prijzen verloot 

worden. 

Wat betaal je voor al dit fraais ?  

Dankzij tientallen sponsors blijft 

de Waregemse Gordel voor ie-

dere sportieveling betaalbaar.  

In voorverkoop kost een Gor-

delkaart 4 euro/volwassene 

(+13 jaar).  Kinderen van 3 tot 12 

jaar betalen 2 euro.  De dag zelf 

betalen volwassenen 6 euro, 

kinderen 3 euro.   

In ruil ontvang je een routebeschrijving, 1 of meerdere stopplaatsen met versna-

peringen, technische en medische hulpverlening, ongevallenverzekering, aan-

denken, deelname aan (kinder)tombola en gratis randanimatie.  De opbrengst 

van de 18de Waregemse Gordel gaat naar OIGO, deze vzw richt zich op het ver-

hogen van het comfort van de patiënt tijdens en na kankerbehandeling.   

Info, routes en inschrijvingen: www.waregemsegordel.be  
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Noteer in je agenda ! 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Zondag 8 september wordt terug een hoogdag op de Biest.  Niet 

alleen is er die dag de Memorial Igor Decraene, een ganse dag tijdrijden op top-

niveau.  Er is tevens de herdenking 75 jaar bevrijding, waarbij de festiviteiten (o.a. 

een muziekband en een tentoonstelling) plaatsvinden op hoeve Le Grèbe (hoeve 

Decraene) in de Kleithoekstraat. 

 

 

Prijswinnaars Orakel 

 

De personen die elk 1 kaart winnen voor de voorstelling Orakel (zie vorig 

Biesteneirke) zijn:  

- Ivan Defrenne 

- Rik Vercoutere 

- Willy Godefroid 

De winnaars werden allen persoonlijk verwittigd.  De overige winnaars kozen er-

voor hun naam niet te vermelden. 

 

  

 
 

 

’t Biesteneirke gaat even met vakantie.  

We zijn er terug net na de Waregem Koerse 

Feesten, aan het begin van het nieuwe schooljaar.   

Prettige vakantie ! 
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Wielersprokkels (van onze Biestenaars) 
tekst : Koen Christiaens  Foto : Belgian Cycling 

 

Het wielerseizoen draait op volle toeren en ook onze Biestenaars 

reden al wat mooie uitslagen bijeen. Beginnen bij de nieuwelin-

gen met eerstejaars Thiemen  Vandersteene van Gaverzicht Be 

Okay: Thiemen kreeg in eigen Waregem op 24 maart met pech 

af te rekenen, wat zich herhaalde op 11 mei toen hij viel halfweg 

het Provinciaal Kampioenschap in de Panne. Zijn beste uitslag is 

een 25ste plaats in Dadizele. Op vrijdag 12 juli gaat er ’s avonds 

in zaal Nocra te Nokere trouwens een pasta avond door t.v.v. 

Thiemen en zijn 2 broers Leander en Florian, die bij de aspiranten koersen.  

 

Ook belofte Mathisse Grootaert , eveneens Gaverzicht Be Okay, 

kende niet de gewenste seizoensaanhef want hij brak op training 

zijn sleutelbeen en was daardoor enkele weken out.  Mathisse 

hervatte met een 75ste plaats in de 3 Bergenprijs in Harelbeke, 

ook gekend als de E3 Binckbank voor beloften.  

 

Tijdens deze wedstrijd eindigde Raoul Decraene 25ste op 170 

deelnemers. De beloften reden toen (27 april) 142 km met 

scherprechters als onder meer de Taaienberg, 

Stationsberg, Oude Kwaremont, Paterberg en Kluisberg. Boven-

dien kon de ploegleiding van Home Solution na deze wedstrijd 

- mede door de goede uitslag van onder meer Raoul maar ook 

van winnaar Gilles De Wilde en een andere Waregemnaar Wes-

ley Vercaemst - pronken met de overwinning van het ploegen-

klassement.   Op 1 mei werd Raoul geselecteerd voor het Bel-

gisch Kampioenschap tijdrijden in St-Lievens-Houtem en ein-

digde 15de.  Het BK voor de beloften op de weg gaat dit jaar door 

in Habay-la-Neuve (tussen Neufchâteau en Aarlen) op zaterdag 

17 augustus. 

 

Bij de eliterenners zonder contract hebben we nog de tweelingbroers Abram en 

Michiel Stockman. Beiden zullen ongetwijfeld enorm uitkijken naar zondag 30 

juni voor het Belgische Kampioenschap dat zij als renner van het Continentaal 

Thiemen en Leander 

(foto: Hein Demeyer) 

Mathisse Grootaert 

(eigen foto) 

Raoul Decraene 

(eigen foto) 
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team Tarteletto-Isorex mogen betwisten met de profs.  Na rondvraag bij de ren-

ners en quasi unaniem akkoord werd het aantal kilometers vanaf dit jaar voor het 

BK ingekort tot 220 km.  De wedstrijd start om 12 uur in Gent en eerst zijn er 3 

ronden richting de Zwalmstreek 

met telkens de kasseistroken van 

de Lange Munte, de Paddestraat 

en de Lippenhovestraat. Veel 

kans dat de koers daar al los-

breekt. Vervolgens zijn er nog 7  

plaatselijke ronden van Gent 

naar Drongen en terug met aan-

komst aan de Watersportbaan 

rond 17.15 uur. Het BK is dit jaar 

een eerbetoon aan Gentenaar 

Walter Godefroot, zelf winnaar in 1965 en 

1972. De volgende jaren zijn Ingooigem, Wa-

regem (2021), Middelkerke en Lendelede aan 

zet voor de organisatie van het BK.  

Julie Stockman tenslotte betwistte onlangs 2 UCI koersen 

met een internationale bezetting: de GP Wynants in Helchte-

ren en de GP Groenen in Veldhoven, Nederland. De renster 

van Jos Feron Lady Force deed ervaring op in deze wedstrij-

den wat haar ten goede kan komen voor de volgende op-

drachten. Ook Julie Stockman neemt deel aan het BK in Gent 

en heeft met Kaat Hannes een kandidaat-winnaar in de eigen rangen. De dames 

starten om 10.15 uur, aankomst rond 14 uur voor 7 ronden, gelijk aan de rondjes 

welke de profs later op de dag rijden. 

 

 

Michiel, Julie en Abram Stockman (foto Hein 

Demeyer) 
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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 Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 maandag 17 juni – 8 juli: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 dinsdag 18 juni: halve dagreis 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 12 en 26 juni – 10 juli – 21 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 

 

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 

 vrijdag 14 juni om 19 uur: Jongeren op Weg (JOW!) (Sint-Jozefskerk) 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 29 augustus om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten septembernummer binnen vóór 22 augustus, bij voorkeur via e-mail  

U kan bij ons terecht voor de huur van personenwagens, bestelwagens, vracht-
wagens, aanhangwagens, verhuizingen, ladderliften en meubelbewaring ! 

 

Bieststraat 130 
(hoek Expresweg) 


