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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 

 

Naar jaarlijkse gewoonte ontvang je in de zomer-

vakantie, rond de Nationale Feestdag, een extra 

digitaal Biesteneirke.  In je brievenbus hoef je niet 

te zoeken, je zal het er niet vinden.  Een editie met 

weinig bla-bla, maar veel foto’s. 

 

Dus voor 1 keer: veel kijkplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur  
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Geslaagde wandeling van Project Biest 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Sophie Cocheteux-Depraeter 

 

Op zondag 16 juni vond de 1ste grote publieke activiteit van Project Biest plaats.  

Een wandeling van 5 km door de wijk werd goed bevonden door een kleine 100 

deelnemers, waaronder heel wat kinderen.  Een terugblik… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Biest zit niet stil…  

De volgende activiteit is een heus straatfeest op autovrije zondag 22 september.  

De Bieststraat (tussen de Henri Lebbe- en Mottestraat) wordt verkeersvrij ge-

maakt van 14 tot 18.30 uur.  Ook de Oudstrijderslaan viert mee !  Op het pro-

gramma: garageverkoop, springkasteel, stoepkrijttekenwedstrijd, gekke fietsen, 

(loop)fietscross, pannenkoeken,…  Kortom: een aangename namiddag voor jong 

en oud !  Iedereen welkom. 
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18de                        op zondag 14 juli  
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

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

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

juli op het Boekenplein nabij de bibliotheek in Waregem. 

Er kwamen 1700 fietsers en 500 wandelaars opdagen.  Een regenbui in de voor-

middag leek wat roet in het eten te gooien, maar opklaringen in de namiddag 

zorgden voor een mooi deelnemersgemiddelde. 
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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.  Meer info in ’t Biesteneirke september. 

 

 

’t Biesteneirke op reis 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Ook dit jaar lanceerde de redactie een oproep om ’t Biesteneirke mee te nemen 

op reis.  Dit leverde nu al deze mooie plaatjes op: 

 

 
Marianne en Geert trokken naar het zonnige Cyprus  
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Lilianne en Gerard verbleven in Hamburg. Aan de oevers van de Elbe met aan 

de horizon de Elbphilarmonie (naast de Michaeliskerktoren) 

Ga je zelf nog op reis of heb je nog een vakantiefoto ?  Deel dit dan niet alleen 

op Facebook, maar ook via ’t Biesteneirke: redactie@biesteneirke.be.  Geef er 

ook wat uitleg bij.  De volgende foto’s verschijnen in het septembernummer. 
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Benito Classic 
tekst: Benito Mahieu – foto’s: Benito Classic 

 

Voor de 4de maal werd de rally Benito Classic georganiseerd door de Biesttrap-

pers, dit om de kassa wat aan te spijzen.  Het werd terug een succes op deze 

zaterdagse zomerdag met net geen 500 deelnemers.  De keuze bestond uit 50, 

80 of 120 km . De deelnemers waren vol lof over de 3 verschillende parcoursen, 

onderweg waren er ook 1 of 2 bevoorradingspunten voorzien. 

Start en aankomst waren voorzien op de speelplaats van de Don Bosco School.   

Op naar volgend jaar !  
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke juli-augustus: Paul Kindt – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdag 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 

 

’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 

 

 

  

 

’t Biesteneirke blijft nog even op vakantie.  

We zijn er terug net na de Waregem Koerse 

Feesten, aan het begin van het nieuwe schooljaar.   

Prettige vakantie ! 


