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In dit nummer: 

 

Wist je dat…? 

Ten huize van…  

Cherly Vanbecelaere 

Het nieuwe schooljaar is 

gestart 

18de Waregemse Gordel 

Memorial Igor Decraene 

Post uit Amerika 

... 
 

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 

 

 

 

 
 

Beste Biestenaar 

 

Met een ware zondvloed net na het geslaagde 

straatfeest Biestival, lijkt de zomer van 2019 wel 

definitief voorbij.  Waregem Koerse 2019 zal voor 

Cherly Vanbecelaere (rechts op de foto) wel altijd 

bijblijven.  Ze eindigde als 1ste eredame in de Willy 

Naessens Hat Trophy en mocht met een mooi 

prijzenpakket huiswaarts keren.  

 

Veel leesplezier !  

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Hoera !  Het nieuwe schooljaar is gestart 
tekst en foto’s: directeur Eddy Nuyttens 

 

Het schooljaar is voor de kinderen, de leerkrachten, het dienstpersoneel en de 

directeur opnieuw gestart én we zijn het alweer goed gewoon.  De gezonde 

drukte van elke dag is opnieuw aanwezig.   

Het leerkrachtenteam vangt elke dag 82 

kleuters en 153 leerlingen van het lager op.  Een 

héél groot gezin, met een 17-tal volwassenen. 

We zijn weer  klaar om het beste van onszelf te 

geven in onze KINDWIJZE school waar 

kinderen en ouders zich goed kunnen voelen 

en van harte welkom zijn.  

 

Zoals steeds zijn er ook dit jaar een paar veranderingen.  In het kleuter is juf Sofie  

terug na de geboorte van haar 2de kindje César.  Juf Isabelle Himpe kreeg een job 

als gymleerkracht in de Vrije Basisschool te Beveren-Leie.  We wensen haar daar 

het allerbeste toe. In het lager zijn er geen personeelsveranderingen, of toch… 

we kunnen opnieuw rekenen op Daphne Van Crayeynest die vooral ondersteunt 

in de klassen 4-5-6. 

 

Dit schooljaar zetten we sterk in op het werken aan een positief klasklimaat dat 

de voedingsbodem vormt voor het werken met het nieuwe leerplan ZILL (Zin in 

Leren, Zin in Leven).  We werken aan 

een sterke brede ontwikkeling én 

vooral aan de talentontwikkeling  van 

elk kind. We zijn een schoolteam met 

teamspelers die elkaar elke dag beter 

maken.  Ons DNA bestaat uit drie 

elementen: een hecht en zorgend 

team, het nastreven van de kindwijze 

visie en het feit dat we alle kinderen 

héél graag zien én hen de beste 

kansen geven.  Dat is alvast onze 

maximale ambitie.   Daarnaast weten we als geen ander dat een gelukkige leraar 

straalt en dat altijd overzet op de kinderen.  Op dat geluk zetten we in !  
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Verder kijken we uit naar ons schoolfeest op zaterdag 7 maart 2020 (save the 

date)…  Er zal een heuse circustent neergepoot worden op de Biest.  Meer nieuws 

volgt later. 

 

Aan alle ouders: we zijn blij dat we opnieuw mogen 

werken met het mooiste dat er is… en dat zijn jullie 

kinderen.  Bedankt dat jullie ons opnieuw het vertrouwen 

hebben gegeven… we gaan ervoor !  

U ziet, beste lezers, dat we er volledig klaar voor zijn en 

dat het op onze school bruist van ideeën en fijn 

vertoeven is. Altijd welkom !  

Bezoek ons regelmatig op onze schoolwebsite voor 

meer info: www.biestjager.com 

 

 

Wist je dat…  

 

… in onze kerk op de Biest niet alleen dan eucharistievieringen 

doorgaan...  Opvang school, repetities, voorbereidingen vormsels, 

grootoudersfeest, ontmoetingsplaats na de diensten en onlangs als standplaats 

voor de veiligheidsdiensten tijdens memorial Igor Decraene 

… de school op maandag 9 september een geplande én geslaagde 

brandoefening hield ? De kinderen en leerkrachten deden het super.  In 3’12’’ was 

de volledige school ontruimd en had de brandweer alle nodige info. En, … 

gelukkig bleef niemand in de brand 😊 
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Waregemse Gordel brengt 6 000 euro op voor vzw Oigo 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Romy Baele 

 

Ruim een week vóór de grootste hitte in ons land, vond de 18de Waregemse 

Gordel plaats op zondag 14 juli. Het fiets- en wandelevenement startte aarzelend, 

met een malse regenbui in de voormiddag.  Gelukkig kwam de zon piepen ’s 

middags, waardoor nog heel wat gezinnen beslisten om deel te nemen.  Er werd 

afgeklokt op 2 200 deelnemers, wat perfect aansluit met het gemiddelde van de 

afgelopen jaren. 

Op vrijdag 13 september ging het bedankingsetentje voor de meer dan 70 

vrijwilligers door.  Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de cheque 

aan het goede doel te overhandigen.  Het werd geen ongeluksdag voor de 

aanwezige bestuursleden Annemie, Peter en Patrick van vzw Oigo, want ze 

mochten maar liefst 6 000 euro in ontvangst nemen.  De Waregemse afdeling 

van vzw Oigo (Opgeven is geen Optie) werd vertegenwoordigd door Kimberly 

De Frene en Els Rigole.  

Het bedrag zal besteed worden om, binnen het O.-L.-Vrouw-Ziekenhuis van 

Waregem, een ruimte in te richten welke specifiek dient voor de 

schoonheidsverzorging van kankerpatiënten. Er bestaat reeds een dergelijke 

ruimte doch de capaciteit is onvoldoende om alle patiënten te kunnen 

behandelen. Kankerpatiënten dienen een bepaalde vorm van verzorging te 

krijgen. 
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West-Vlamingen boven tijdens 5de Memorial Igor Decraene 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Willy Godefroid 

 

De Memorial Igor Decraene kende op 8 september nogal wat West-Vlaamse 

winnaars: bij de heren nieuwelingen kon niemand tippen aan Alec Segaert uit 

Lendelede. “Dit was mijn zwaarste tijdrit ooit”, wist de hardrijder van Gaverzicht 

Be Okay. Ook bij de juniores stond met Lars Van Rijckeghem een gouwgenoot op 

het hoogste schavotje. Van Rijckeghem - een jongeman waarvan we nog gaan 

horen in de toekomst - was in een duel verwikkeld met Branko Huys.  Beiden 

kregen de dag nadien het positieve nieuws dat ze mee mochten naar het WK 

tijdrijden. Hun tijdrit in Yorkshire vond op maandag 23 september plaats. 

Ook 6 dames nieuwelingen, 19 dames junioren en 9 dames elite waren van de 

partij.  

Totaal onverwacht kwam profrenner Yves 

Lampaert zijn jeugdige collega’s 

aanmoedigen en ging gewillig met enkele 

wielerfans op de foto. Ook Claudia Van 

Avermaet, zus van Greg, was aanwezig en 

kwam supporteren voor haar zoon Luca 

Dhollander. Deze nieuweling uit Kastel 

finishte op de 3de plaats. De ouders van Laurens De Plus idem voor hun andere 

zoon Jasper, die een laatste keer de Memorial kwam rijden bij de beloften. Bij die 

beloften kregen we trouwens een spannende strijd waarin Rune Herregodts aan 

48 km/u de maat nam van Jasper De Plus en Ruben Apers. Deze laatste was er al 

iedere editie bij op de Biest. Biestenaars Mathisse Grootaert en Raoul Decraene 

eindigden respectievelijk 9de en 14de; het grote klimtalent Mauri Vansevenant die 

een profcontract tekende bij Deceuninck Quick Step 6de.   

Op de middag was de Memorial Igor Decraene van start gegaan met de 

duotijdritten voor recreanten waarin de overige broers Thybo, Birger en Merijn 

aan de start stonden.  Deze laatste reed maar 500 meter want zijn kompaan Emiel 

had af te rekenen met een lekke band. Het team met de ludieke naam Eerst de 

koers en dan de dorst en erna de Bomaworst kwam stevig voor de dag met de 2de 

plaats en dit na Rocket Espresso. Nadat 157 renners op de Biest het beste van 

zichzelf hadden gegeven kon de organisatie tevreden terugblikken op deze vijfde 

editie.  Meer foto’s over de memorial vind je op de middenpagina en op de 

website www.biesteneirke.be.  
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Hoedje af voor Cherly Vanbecelaere 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Cherly Vanbecelaere 

 

Dinsdag 27 augustus 2019, iets na de middag.  Net zoals vele duizenden 

Waregemnaars maakte ook Cherly Vanbecelaere zich op voor een namiddag 

én avond koerseplezier.  Fris gedoucht, tandjes gepoetst en strak jurkje aan.  

Oh ja, de hoed niet vergeten, want misschien komt ze wel op tv of in de 

krant of…  

 

Cherly werd op de hippodroom gespot door de hostessen van Willy Naessens 

(niet diene van Essevee, maar diene van Marie-Jeanne, RV), die haar prompt 

uitnodigden in de vip-tent.  Het begin van een memorabele dag. 

 

Cherly, het draait uiteraard allemaal om de hoed.  Waarom dat ontwerp ?  

Eigenlijk had ik eerst een ander ontwerp gemaakt: 

een grote witte hoed.  Echter vond ik deze té groot 

en té chique.  Ik heb de idee wat laten rusten en op 

reis vond ik dan het perfect oranje stofje.  Eenmaal 

thuis ben ik er mee aan de slag gegaan.  Ik heb er 

zo’n 3-tal weken aan gewerkt, meestal ’s avonds.  Het 

binnenste is een oude hoed, maar de rest is eigen 

creatie.  Je zal geen kopie op het internet vinden.  

Google heeft me trouwens ook geen inspiratie 

gegeven. 

 

Zelfs de kleur is niet toevallig… 

De kleur oranje verwijst naar rust, kalmte, bedachtzaamheid, geduldigheid,… 

maar ook naar creativiteit en optimisme. Misschien heeft de jury daar wel 

rekening mee gehouden ?  Naast de stoffen bloemen is de hoed ook versierd 

met oranje blinkertjes. 

 

Even naar de dag zelf.  Je staat gezellig wat te keuvelen en dan… 

… word je aangesproken door de hostessen van Willy Naessens.  “U hebt een 

prachtige hoed, wil u deelnemen aan de Hat Trophy in de vip-tent ?”  Uiteraard 

zeg je geen neen op dit aanbod.  Ik weet al een beetje hoe het er aan toe gaat in 
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de tent, want dit was mijn 3de selectie.  Ik ga al 

verschillende jaren naar Waregem Koerse en 

droeg pas 4 keer een hoed.   

50 geselecteerden moesten dan voor de jury 

opdraven. De jury bestond dit jaar uit Edouard 

Vermeulen, Cathérine Moerkerke, Davy 

Brocatus, Virginie Claes en nog andere hoeden-

experts.   

Na de bekendmaking van de finalisten maakten 

de winnares, ikzelf als 1ste eredame en de 2de 

eredame een tochtje op de hippodroom met 

koetsier Willy Naessens ! 

 

Je ging ook met een aantal mooie prijzen aan de haal. 

Als 1ste eredame ontving ik een reischeque van 1000 euro, mag ik 1 weekend met 

de nieuwe Land Rover rijden en ontving ik een prachtig boeket bloemen, een 

poncho van Bentley en heel wat exclusieve staaltjes van de beste parfums.  Willy 

Naessens is ook gekend van zijn gulheid en schonk mij tevens 1000 euro die ik 

dien te besteden aan een goed doel. Ik ga de centen aan Zebrapad vzw geven.  

Dit is een Anzegemse vereniging die verschillende acties en activiteiten 

organiseert met het oog op een betere ondersteuning voor de EDS- en HSD-

patiënten.  EDS is de naam van een heterogene groep van een aantal zeldzame 

en genetische aandoeningen waarbij de stoornis gelegen is in het bindweefsel 

dat niet goed is aangelegd of de aanmaak ervan verstoord is.  

 

Hier komen we opdraven in galop, in het zadel, met vierende teugels van onze 

trotse koetsier…    Luidkeels roepend luidt onze lokale belleman onze 21ste  

wijkfeesten in.  Na een zinderende 4 op een rijcompetitie is het tijd om onze 

lenige lengtes op de dansvloer te zwieren, na een culinair paradijselijke maaltijd.  

12 oktober vanaf 18 uur waaien de deuren open en sluiten ze bij het 

ochtendgloren.  Het vernieuwde bestuur is er volledig klaar voor en dit met nog 

nooit zoveel creativiteit en goesting als te voor.  Wil je eens piepen dan ben je 

welkom tijdens de receptie van 18 tot 19 uur.  

Meer info over het Korenbloemwijkfeest bij Hein De Frene: hein@partymmo.be 
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Wist je dat…  

 

… op vrijdag 25 oktober vanaf 17 uur de 9de kippenbillenkaarting 

doorgaat in SOB De Roose.  Dit ten voordele van de Kerstloop die op zondag 1 

december plaats vindt. De inleg bedraagt 1,50 euro per gespeelde boom 

… de eerste communie op de Biest plaats vindt op zondag 3 mei 2020 om 10.30 

uur ?  Het vormsel gaat door op zaterdag 21 mei 2020 om 14.30 uur 

… Jacqueline Himpe in juni volgend jaar mag meerijden met een koets tijdens de 

elegantietocht ? De elegantietocht is een tocht met prachtige paarden en mooie 

koetsen in het centrum van Waregem 

 

 

 

 

 

 

 

Emiel-Henri en Ella-Elise in Amerika  

 

Emiel-Henri en Ella-Elise De Bruyne zijn 2 kinderen die tot vorig schooljaar les 

volgden in de vrije basisschool Biest.  Hun mama en papa zijn om professionele 

redenen naar Amerika verhuisd.  Maar ook in de Verenigde Staten zijn de 

schoolpoorten sinds een aantal weken terug open.   

De school ontving van beide kinderen een brief uit Amerika en wij stuurden een 

brief terug.  De brief van Emiel-Henri kan je hieronder lezen.  Volgende maand 

komt zijn zus aan bod en in het decembernummer kan je het antwoord van de 

4de klas lezen.  
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Dag lieve vriendjes, 

 

Ik schrijf jullie een briefje omdat ik jullie mis, maar ook omdat ik hoop 

dat jullie me een briefje terugsturen. Ik 

ben heel nieuwsgierig hoe het is in jullie 

nieuwe klas !  

Ik ga nu al 4 weken naar mijn nieuwe 

Amerikaanse school. De eerste week had 

ik het wat moeilijk omdat ik nog niet zo 

goed Engels kan, maar nu gaat het al 

beter en kan ik al een paar zinnetjes in 

het Engels zeggen. We zijn begonnen aan 

het alfabet en de woordklanken en hebben 

al heel wat wiskunde oefeningen gemaakt. 

 

Hierbij wat leuke foto’s van mij op school. Zoals je kan zien staat er 

zelfs een schoolbus in onze school ! Hierin krijgen we soms les. Super 

leuk !!! 

 

Dit is onze schoolmascotte: Wespje. Je vindt deze overal in onze school. 

 

Dit is mijn klas, met alle cijfertjes tegen de 

muur. 

 

Hopelijk hoor ik 

snel iets van 

jullie ! 

 

 

Vele groetjes, 

Emiel-Henri 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke oktober: Frank Tant – 0474 92 65 68 
 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 1 oktober: hobby (SOB De Roose) 

 zaterdag 5 oktober: Dag van de Chronisch Zieke mensen 

 maandag 14 oktober: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 
 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 9 en 23 oktober: 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 6 oktober om 10.45 uur: parochiefeest 900 jaar (kerk Markt 

Waregem)  
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 31 oktober om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten novembernummer binnen vóór 24 oktober, bij voorkeur via e-mail  

 

 


