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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 

 

 

 

 
foto: Mya Verleye 

 

Beste Biestenaar 

 

Gerard Cox zong het in 1973: “’t Is weer voorbij, 

die mooie zomer !”.  Wist hij veel dat het bijna een 

halve eeuw later wel eens té mooi zou kunnen 

zijn.  3 hittegolven op 1 zomer is een beetje van 

het goede te veel.  10 Biesteneirkes op 1 jaar, dat 

is perfect.   

 

Veel leesplezier !  

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke van september 2015 ?  
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5de Memorial Igor Decraene met aangepast parcours 
tekst: Koen Christiaens    

 

Voor de 5de editie van de Memorial Igor Decraene op zondag 8 september, werd 

de omloop aangepast. De Hoeve Decraene moet immers bereikbaar zijn vanuit 

de Kleithoek- of de Blauwpoortstraat, dit voor de herdenking 75 jaar bevrijding 

in Waregem (zie volgende bladzijde). Gestart wordt er nog steeds ter hoogte van 

Frituur Cindy maar meteen naar de 

Bieststraat, vervolgens een deeltje van 

de Deerlijkseweg (de politie zorgt 

ervoor dat het verkeer komende van 

Deerlijk nog Waregem kan 

binnenrijden), dan Industrielaan tot 

aan de rotonde. De rest van het 

parcours blijft behouden maar bij het 

terugkeren naar de Biest wordt de 

Kleithoekstraat niet meer ingereden, 

maar wel de andere kant van de Industrielaan en dan rechts via de Mottestraat 

waar op het einde de aankomst zich bevindt.  

 

Op de middag begint de Memorial Igor Decraene met de duotijdrit voor 

recreanten. Inschrijven hiervoor kan nog altijd, op 20 augustus waren al 16 teams 

ingeschreven. Vanaf 14 uur gaan de testtijdritten van start voor de nieuwelingen, 

later op de namiddag volgen de juniores en beloften.  Dé publiekstrekker en 

winnaar bij de juniores van vorig jaar Remco Evenepoel, mag dan niet meer van 

de partij zijn maar er komt nog schoon volk naar de Biest zoals Lars Van 

Ryckeghem, Ilan Van Wilder, de WK geselecteerden (daags nadien wordt de 

selectie bekendgemaakt) en de thuisrijders Raoul Decraene, Mathisse Grootaert 

en Julie Stockman.  De nieuwelingen rijden 1 ronde, juniores 2 ronden en de 

beloften 3 ronden.  

Voor meer info, onder meer over de starturen van de verschillende renners, 

raadpleeg de site van Belgian Cycling, vervolgens testtijdrit Waregem en dan vind 

je de nodige info. 

Nog dit: foods en drinks zullen beschikbaar zijn op het Biestplein. Nico De 

Muytere - in wielermiddens in België en Nederland ‘s meest bekende speaker - 

zal alles aan elkaar praten. 
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Herdenking 75 jaar bevrijding Waregem 
tekst en foto’s: Carine Verhaeghe 

 

Op zondag 8 september vindt op hoeve ‘Le Grèbe’ een herdenking plaats van de 

bevrijding van Waregem op 5 september 1944. 

Sedert 1945 wordt de bevrijding  jaarlijks herdacht op de zondag die het dichtst 

bij 6 september valt, de dag waarop een aantal weerstanders het lieven lieten. 

Die herdenkingsdag begon 

de voorbije jaren  met een 

misviering in de dekenale 

kerk gevolgd door een 

ingetogen ceremonie aan 

het standbeeld op de 

Markt en een ceremonie 

aan de gedenkstenen langs 

de Anzegemseweg. 

 

8 september valt dit jaar samen met de Open Monumentendag.  Een unieke 

samenwerking komt dit jaar tot stand.  Om 10 uur is er nu een ceremonie langs 

de Anzegemseweg.  Na een uurtje trekt het gezelschap naar de hoeve Le Grèbe, 

de hoeve van de familie Decraene, gelegen in de Kleithoekstraat. Daar is er een 

feestelijke receptie met muziek en een tentoonstelling die het verhaal schetst van 

de activiteiten en gebeurtenissen die zich afspeelden in de hoeve tijdens de 

oorlogsjaren. 

 

De gebeurtenissen die zich op 5 en 6 september 1944 afspeelden schetsen we 

nog even voor jullie:  

 

‘Hoeve Le Grèbe was tijdens de tweede wereldoorlog het schuiloord van het verzet, 

het geheime leger, ook weerstand genoemd. Alois Decraene, grootvader van 

huidige bewoner van de hoeve Stefaan, was ook actief lid van het verzet. 

 

Op dinsdag 5 september reden Britse troepen Waregem binnen. 

Meteen barstten er vreugdetaferelen los. De mensen liepen de straat op, er werden 

vlaggen opgehangen en de weerstanders marcheerden vrolijk door het centrum. 

De vreugde van de bevrijding was echter van korte duur.  
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Diezelfde avond kwam een groep Duitse militairen, die op de vlucht waren voor de 

oprukkende Britten, Waregem binnen. Voor de weerstanders van het Geheim Leger 

werd de situatie te gevaarlijk en zij werden met een wagen terug naar hun 

schuiloord, de hoeve, gebracht. 

Ondertussen werd de 22-jarige Henri Lebbe door SS soldaten tegengehouden in de 

Stormestraat en sneuvelde. Ook Adolf Cannie, een verzetsstrijder uit Wakken, werd 

gedood ter hoogte van park Casier in de Stationsstraat.  De situatie in Le Grèbe was 

ook niet meer veilig en de weerstanders vluchtten de Spitaalbossen in. Maar daar 

hielden zich echter ook Duitse soldaten schuil. Rond 17 uur werd de situatie daar 

explosief en kwam het tot een treffen tussen een Britse tank en de Duitse soldaten. 

De zeskoppige patrouille bestaande uit Jozef Duthoy, Marcel Windels, Roger 

Vansteenbrugge, Daniel Delmulle en de Amerikanen Mahoney en Cockriel kwamen 

uit het bos en hielden een Brits verkenningsvoertuig staande om hen inlichtingen 

te verschaffen. De hel brak echter los. 

De tank werd beschoten en de weerstanders 

vluchtten het veld in maar werden door de 

Duitsers omsingeld en bij nader order 

neergeschoten. Daniel Delmulle en Cockriel 

overleefden het drama. 

 

Op 10 september 1944 vond op het marktplein, 

in open lucht, de massaal bijgewoonde 

uitvaartdienst voor de gesneuvelden plaats. 

Alle Waregemse slachtoffers kregen een laatste 

rustplaats op de begraafplaats  in de 

Olmstraat. 

De Waregemse weerstanders verdienden een 

monument en een aantal gedenkstenen langs 

de Anzegemseweg, op de plek waar ze 75 jaar 

geleden het leven lieten.’ 

 

Met dank aan de Heer Denis Vansteenbrugge, zoon van Roger Vansteenbrugge, 

voor de interessante informatie en de foto’s.  Zijn verhaal wordt hopelijk in onze 

Waregemse scholen eens verteld zodat deze geschiedenis zeker levendig 

gehouden wordt. 
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Ten huize van… Robbe Gaeremynck 

Wanneer zien we zelfrijdende auto’s op de Biest ? 
tekst en foto’s: Marianne Verstaen 

 

Midden in de vakantie ging ik op bezoek bij 

Robbe Gaeremynck uit de Rooseveltlaan. Hij 

kan mij hierover meer vertellen. Maar laten we 

starten bij het begin van het vorig schooljaar.  

Robbe is dan leerling van het 6de IW in het VTI 

in Waregem. Tegen midden september moet 

hij zijn voorstel voor een GIP (geïntegreerde 

proef) indienen. Na wat brainstormen over een 

kickertafel ziet hij opeens mogelijkheden om 

iets uit te werken rond zelfrijdende auto’s. De 

technische kant ziet Robbe zitten .  En voor de 

design vindt hij een bondgenoot in zijn 

klasmakker Beau Debruyne uit Wielsbeke. Ze 

kunnen hun leerkracht elektriciteit overtuigen 

en mogen hun taak aanvangen.  

Samen beginnen ze aan de proef en enkele maanden later hebben zij hun project 

volledig uitgewerkt in een document van ongeveer 100 bladzijden en een 

schaalmodel.  Dit schaalmodel kan op basis van AI (artificiële intelligentie) tussen 

lijnen rijden, verkeersborden en hindernissen herkennen. Naast enkele 

aangekochte componenten gebruiken de 2 studenten ook zelf gedrukte 3D-

onderdelen.  

De auto werkt op basis van een camera vooraan op het model die beelden 

doorstuurt naar een laptop. In het 

geheugen van de PC zitten door vele 

proefritten situaties opgeslagen waarbij 

de computer kan beslissen wat de juiste 

oplossing is om deze dan door te sturen 

naar het schaalmodel.  

Met dit dossier beslisten Robbe en Beau 

hun kans te wagen bij de hogeschool 

Howest. Die reikt elk jaar 5 

onderscheidingen uit voor ingediende 
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GIP’s. Robbe en Beau deden niet alleen mee, ze kaapten ook de eerste prijs in de 

categorie Engineering weg. Een puik resultaat als je weet dat er meer dan 200 

inzendingen vanuit Vlaanderen waren voor alle categorieën samen. De jury was 

niet alleen enthousiast over de sterk onderbouwde studie maar vooral dat ze 

bovenop een schaalmodel ontwierpen en programmeerden. Rijk word je wel niet 

van deze award: een plakkaat voor de leerlingen en een virtual realitybril voor de 

school.  

Wat is nu de toekomst voor zelfrijdende auto’s ? Robbe onderscheidt 2 methoden: 

de eerste op basis van lidar (met gebruik van laserstralen) is duur en daarom niet 

direct verkoopbaar. De tweede methode (degene die Robbe en Beau gebruikt 

hebben) is goedkoper maar iets minder 

betrouwbaar. Ofwel gebruikt men in de 

toekomst een combinatie van beide technieken.  

Er kan begonnen worden op plaatsen waar niet 

veel kan mislopen: vaste trajecten en weinig 

obstakels om dan later binnen 10 à 20 jaar op 

de openbare weg te komen.  

En wat is Robbe zijn toekomst ? Volgend jaar 

start hij alvast de studies van burgerlijk ingenieur. Of hij zich verder zal kunnen 

specialiseren in dit onderwerp is nog af te wachten. In België zijn er niet veel 

mogelijkheden, wel in grote autobedrijven in de Verenigde Staten en elders in 

Europa.  

’t Biesteneirke wenst Robbe alvast veel succes met zijn studies en kijkt met veel 

verwachting uit naar de eerste zelfrijdende auto op de Biest.   

 

 

Oproep: 250ste Biesteneirke 

 

Eind dit jaar rolt het 250ste Biesteneirke van de pers.  Het spreekt voor zich dat de 

redactie dit heuglijk feit niet zomaar aan zich voorbij laat gaan.   

We plannen een uniek nummer waarin de Biestenaars zelf hun zegje kunnen 

doen.  Wat betekent ’t Biesteneirke voor jou ?  Kijk je maandelijks uit wanneer de 

bedeler langskomt om uw favoriet wijkblaadje te verslinden ? Heb je een leuke 

anekdote over ’t Biesteneirke ?  Trap je jaarlijks in de aprilgrap ? …  Kortom, we 

zoeken mooie verhalen voor het jubileumnummer.  Mail naar 

redactie@biesteneirke.be of bel 056 61 64 19. 
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Biestenaars vieren Autovrije zondag op 1ste straatfeest 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: www.hln.be 

 

Project Biest organiseert op zondag 22 

september zijn tweede event: Biestival, 

oftewel een gratis straatfeest in het 

kader van autovrije zondag.   

Het feest gaat door in de Bieststraat 

tussen de Henri Lebbe- en de 

Mottestraat.  Ook de Oudstrijderslaan 

feest mee en wordt een heus kinderdorp 

met een springkasteel.  Vanaf 14 uur 

vindt een stoepkrijtkleurwedstrijd plaats.  Rond kwart voor 5 zijn de winnaars 

hiervan bekend die met een mooie prijs huiswaarts kunnen keren.  Ondertussen 

kunnen ze ook deelnemen aan de (loop)fietswedstrijden die starten vanaf 15 uur.   

• 15.00 uur 2-3 jaar 200 m (loop)fiets of step 

• 15.15 uur 4-5 jaar 400 m (loop)fiets of step 

• 15.30 uur 6-7 jaar 600 m  fiets 

• 15.45 uur 8-9 jaar 800 m fiets 

• 16.00 uur 10-11-12 jaar 1 000 m fiets 

• 16.15 uur + 13 jaar 500 m gekke fietsen  

• 16.45 uur + 13 jaar 1 000 m verkleedkoers 

Met uitzondering van de gekke fietsen, rijdt iedereen op zijn eigen meegebrachte 

fiets.  Een fietshelm is verplicht voor iedere deelnemer.  Tot 5 jaar mag 1 ouder 

met zijn/haar kind meelopen. 

De verkleedkoers is exclusief voor vertegenwoordigers van een vereniging. Wil je 

de wisseltrofee naar huis meenemen, neem dan zeker deel !   

Het aantal plaatsen is – omwille van de 

veiligheid – voor alle reeksen beperkt.  

Wil je zeker zijn van je startplaats, schrijf 

dan op voorhand in via 

projectbiest@gmail.com of via de link 

naar het inschrijvingsformulier op de 

Facebook (Project Biest) .  Aan het begin 

van het schooljaar ontvangen alle 
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kinderen van de school Biest nog een uitnodiging.  Op de dag zelf kan ook 

volgens beschikbaarheid.  Deelname kost 3 euro per persoon, alle kinderen 

ontvangen een aandenken, iedere deelnemer ontvangt tevens een bonnetje voor 

2 pannenkoeken of een bakje friet bij Frituur Cindy. 

Wat staat er nog op het programma ?  Een gezellige rommelmarkt met 

garageverkoop door de bewoners, springkasteel, gekke fietsen, 

stoepkrijtkleurwedstrijd, bar, pannenkoekenstand met bar, kindergrime, 

optreden van Bella Maffia (17 uur), promotiestand van Samana, … 

Kom met jouw vrienden, jouw familie, jouw kinderen,… !  Oh ja, de straat is 

volledig verkeersvrij van 12.30 tot 19 uur.   

 

 

Wist je dat…  

 

… de werknemers van projectontwikkelaar ION op vrijdag 16 augustus 

hun kinderen mochten meenemen naar het werk ? Dit om een oplossing te 

bieden aan ouders die op deze brugdag geen opvang vonden voor hun kinderen. 

20 van de 70 werknemers gingen in op dit initiatief. 

 

 

’t Biesteneirke op reis (1) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Rik, Renate en Fien waren op 

vakantie bij de noorderburen en 

hielden halt vóór de Ridderzaal.  

Het gebouw bevindt zich op het 

Binnenhof - het politieke hart 

van Nederland - in Den Haag. 
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Moments de gloire 
tekst: Koen Christiaens - fotos: Michiel Stockman en André Marlier 

 

Enkele van onze Biestenaars die de wielersport beoefenen kenden de voorbije 

periode hun moment de gloire. Voor Abram en Michiel Stockman op 30 juni 

tijdens het BK wielrennen voor profs in Gent. Na een aanloop door de 

Zwalmstreek wisten de broers zich nog vóór het binnenrijden van de  Oost-

Vlaamse stad in de kijker te rijden door met zijn tweetjes in de achtervolging te 

gaan op de leiders Evenepoel, Wallays, Dewulf en De Bondt. Ze bleven enkele 

ronden hangen op 1’30” terwijl het peloton een halve minuut verder volgde.  

Abram en Michiel haalden de rechtstreekse uitzending op Sporza en werden 

bewierookt door José de Cauwer en Michel Wuyts. De Cauwer vroeg zich af of ze 

toevallig familie waren van ex-Esseveecoryfee Jacky Stockman. Neen… 

Abram: “Het was vooraf niet 

afgesproken om samen in de 

aanval te gaan. Eerst was Stijn 

Vandenbergh weg-

gesprongen op een brug en 

werd gecounterd door 

Laurens De Plus. Toen ze 

werden gegrepen dacht ik 

“dit is het moment om te 

gaan”. Ik heb dan eerst 10 km 

alleen gereden, een gewoon 

tempo want het was de bedoeling om enkele renners mee te krijgen. Toen ik 

nadien omkeek zag ik dat mijn broer op komst was.” 

Michiel: “We zijn toch 1 uur in de (tegen)aanval geweest. Nadien kregen we tal 

van reacties over onze aanval. Zo lang we bij een (Pro) Continentale ploeg blijven 

rijden kunnen we deelnemen aan het BK.  Aangezien er zich de komende jaren 

met Anzegem en Waregem parcoursen aandienen in de zeer nabije omgeving 

krijgen we nog kansen om ons te onderscheiden.” 

Toen Tim Merlier het uiteindelijk in de spurt haalde wisten de broers toch nog 

een 39ste en 40ste plaats weg te kapen. 

Ook zus Julie Stockman legde beslag op een verdienstelijke 26ste plaats op het 

BK. 
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Op woensdag 24 juli was het dan de beurt aan Raoul Decraene (links op de foto) 

voor zijn moment van glorie: tijdens een avondcriterium in Deinze spurtte hij naar 

een 2de plaats na Kenny Constant en dit op 97 deelnemers. 

Raoul: “De wedstrijd startte pas om 18 uur, een 

avondcriterium. Er dienden 19 ronden van 6,4 km 

afgewerkt te worden met aankomst op de Markt van 

Deinze, wat heel wat volk bijeenbracht; ook door het 

warme weer. Ik sprong in de 2de ronde weg en kreeg 

6 metgezellen mee. 10 ronden van het einde waren 

we nog met 5 renners. In de laatste ronde heb ik dan 

aangevallen en kreeg Kenny Constant (uit Ichtegem) 

mee.  In een spurt met twee, die ik zelf aanging, 

klopte Kenny mij. Toch was ik fier op mijn 2de plaats. 

Kenny Constant won intussen dit seizoen ook al 5 

keer.” 

Ook op zondag 28 juli en woensdag 31 juli werd gekoerst in Deinze op hetzelfde 

parcours. Raoul eindigde in dit regelmatigheidscriterium, over de 3 wedstrijden, 

op de 4de plaats. Tijdens de Ronde van Oost-Vlaanderen, van 21 tot 25 augustus, 

eindigde Raoul 9e in de eindstand en dit op 120 deelnemers. 

 

 

’t Biesteneirke op reis (2) 
  

Lilianne en Gerard verbleven in 

Hamburg. Aan de oevers van de 

Elbe met aan de horizon de 

Elbphilarmonie (naast de  

Michaeliskerktoren) 
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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 Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 3 september: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 9 september: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 11 en 25 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 

 

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: jongeren- en gezinsviering in de kerk 

 zondag 1 september om 8.30 uur: vriendschapsontbijt (kerk) 

 zondag 15 september om 9.30 uur: bijzondere zondag: Christelijke meditatie 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 26 september om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten oktobernummer binnen vóór 19 september, bij voorkeur via e-mail  


