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Colofon 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel 

maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt 

op 1 070 exemplaren voor en door de bewoners 

van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden 

meer dan 330 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 

redatie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke 

uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 

Waregem 

 
foto: bouw wilgentunnel speelplein 

 

Beste Biestenaar 

 

2019. Het jaar van de brand in de Notre-Dame, 

het cordon sanitaire, de klimaatjongeren, het 

overlijden van Paul Severs, Nederland wint het 

Eurovisiesongfestival, Love Island, de heetste dag 

ooit, wolvin Naya en de geboorte van Project 

Biest. 

Maar bovenal: het jaar waarin ’t Biesteneirke zijn 

25ste verjaardag en het 250ste nummer vierde ! 

 

Prettige feestdagen ! 

Veel leesplezier !  

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Meerjarenplan: gevolgen voor Sint-Jozefkerk 
tekst: deken Henk Laridon 

 

In alle steden en gemeenten wordt er in deze tijd een meerjarenplan opgemaakt 

voor de kerkgebouwen.  Zo is in Waregem dit plan voor 2020-2025 in de 

gemeenteraad van dinsdag 3 december unaniem goedgekeurd.  Dit plan kwam 

tot stand na onderhandelingen tussen het centraal kerkbestuur en de bevoegde 

schepen van de stad met de inbreng van de pastorale teams.  De dag erna vond 

een persconferentie plaats. 

We brengen u in kennis van dit plan. 

Voor de pastorale eenheid Sint-Paulus verandert er in 2020 niets.  Alle kerken 

blijven behouden.  Op 1 juli 2021 worden de Sint-Hubertuskapel (De Jager) en 

de Sint-Jozefkerk (Biest) ontwijd en komen in aanmerking voor andere 

doeleinden.  De andere kerken blijven behouden. 

Intussen is een werkgroep opgericht voor het uitdenken van een nieuw concept 

voor de Heilige Familiekerk (Gaverke). 

In de pastorale eenheid Sint-Anna blijven de 3 kerken (Beveren-Leie, 

Desselgem en St.-Eloois-Vijve) behouden.  Vanaf begin 2020 beschikken zij niet 

langer over een voltijds koster-organist en de budgetten voor deze kerken 

worden met 1/3 verlaagd. 

Dit plan komt nu in handen van de bisschop van Brugge, die het aan de 

priesterraad van het bisdom voorlegt.  Daarna wordt het advies voorgelegd aan 

de minister van Binnenlands Bestuur. 

We zullen u, als gelovigen, uiteraard verder informeren over het verdere verloop 

en hopen hierbij op uw begrip en uw verdere toegewijde steun aan onze 

parochies.  

 

 



januari 2020 3 

Kerstfeest Molenpark 
tekst: Ferdi Mabbe 

 

Met 103, ja u leest het goed, met 103 deelnemers konden we op 14 december 

meegenieten van onze jaarlijkse samenkomst voor het kerstfeest van onze wijk 

Molenpark. Het was lang geleden dat we nog zulk een grote opkomst hadden. 

Niet alleen de ex-jeugd (?) uit onze buurt die ondertussen ook al lang papa en 

mama zijn hadden voor een verrassing gezorgd om nog eens talrijk aanwezig te 

zijn, ook oud gedienden van het eerste uur waren present. Zelfs positivo’s uit de 

Varent kwamen overgewaaid ! De Kollebloemstraat zette zoals gewoonlijk ook 

weer een grote handtekening. Dit alles tot grote vreugde van het inrichtend 

feestbestuur. Naargelang de avond vorderde werd de stemming beter en er 

ontstond zoiets als Molenpark got talent zangwedstrijd tussen de ex-jeugd en de 

bewoners van de Kollebloemstraat. Chef Johan stond er bij te kijken met de 

glimlach.  De uitslag wordt volgend jaar bekendgemaakt ! DJ Kurt VA moest 

verstek laten gaan wegens een soort Spaanse griep maar dat werd goed 

opgevangen door zijn 

kleinzoon, goed zo ! Dat bij 

sommigen de wil om er bij te 

zijn groot was hebben we 

gezien aan ons allergekende 

fotograaf Bernard die de ganse 

avond zich op krikken  

voortsleepte… taaie gast ! 

Traiteur Luc heeft zijn werk 

voortreffelijk gedaan want de 

meesten onder ons gingen 

voor een tweede keer 

aanschuiven… altijd een goed teken. De kerstman was ook weer trouw van de 

partij, maar deze keer waren er een beetje weinig kleine kindjes… tijd om daar ne 

keer iets aan te doen zeker (?) Later op de avond  werd de sfeer een beetje 

getemperd door het bericht dat de broeders van liefde de Stijn Streuvelsstraat 

hadden uitgekozen om alcoholcontrole te houden maar slim als we zijn hebben 

we er nog een paar gedronken en gewacht tot ze weg waren….goed hé !  Al met 

al een gezellig feest waar veel herinneringen van vroeger tijden werden 

opgehaald. Tot volgend jaar ! 
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De Sint vergeet de kinderen van de Biest niet 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Willy Godefroid 

 

Ondanks de superdrukke periode, konden de Sint en 

2 zwarte pieten tijd vrijmaken op zaterdag 30 

november om de kinderen van de Biest een bezoek 

te brengen.  De heilige man wordt ieder jaar door de 

beheersgroep van het stedelijk 

ontmoetingscentrum De Roose uitgenodigd om 

samen met de brave kindjes en hun ouders het 

vieruurtje te komen nuttigen.  Stoute kindjes waren 

er niet, dus mocht ieder kind – met veel of weinig 

enthousiasme – een praatje slaan met de Sint.  

Vooraleer ze het podium verlieten, kreeg ieder braaf 

kind nog een zakje met lekkers.  Een uurtje later 

verlieten Sinterklaas en zijn knechten het sob met de 

belofte dat ze volgend jaar terug van de partij zullen 

zijn.  

 

Meer foto’s zien ?  Kijk op de middenpagina of www.biesteneirke.be/fotos 

 

 

Wist je dat…  

 

… Belgisch kampioen wielrennen op de weg Tim Merlier, samen met 

zijn broer-veldrijder Braam, hun trainingstochtjes vaak langs de Biest rijden? 

… de hoofdredacteur van ’t Biesteneirke als 5de eindigde in Het Groot Dictee 

Heruitgevonden ?  Deze schrijfwedstrijd vond op vrijdag 6 december plaats in 

meer dan 100 Vlaamse bibliotheken, ook in die van Waregem 

… Rony Claeys en zijn zoon Rico uit de Vlasbloemstraat op zondag 24 november 

op WTV zijn geweest ?  Ze kwamen in beeld n.a.v. een internationale wedstrijd 

voor elektrisch aangedreven telegeleide auto's in de MRCZ Racing Club 

Zwevegem waar zij lid van zijn 

… de nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van de wijk Korenbloem doorgaat op 

vrijdag 17 januari vanaf 18 uur in het Sportkafee ?  
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Okra Biestkaarters vierden kampioenen  
tekst en foto: Willy Godefroid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het voorbije jaar werd afgesloten met de traditionele kampioenenviering.  In De 

Roose werden de kampioenen bij een lekker feestmaal gehuldigd. 

Paulette Moerman haalde het op punten en werd zo kampioene 2019. 

Marc Holvoet werd - net als verleden jaar - beste achtervolger en werd opnieuw 

kampioen bij de mannen.     
 

 

Aan alle 55-plussers en gepensioneerden 

Graag een kaartje leggen ? 

Dit kan zeker op de Biest. 

Telkens de 2de en 4de woensdagmiddag 

van 14 tot 17 uur in het SOB De Roose. 

Samen met de OKRA-kaarters 

maken we er een gezellige namiddag van. 

 

We starten het nieuwe jaar op woensdag 8 januari 2020. 

 

Kom gerust een kijkje nemen. Altijd welkom. 

Meer info ? tel Willy Messiaen 056 60 55 10 
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Kerstloop op de Biest – zondag 1 december 
tekst en foto’s: Marianne Verstaen 

 

Omdat voor het grootste gedeelte van de atleten deelnemen belangrijker was 

dan winnen hebben we geen nieuws over de winnaars, maar enkel over 

deelnemers die in het aangename weertje hun wedstrijd liepen.  Van klein naar 

groot.  

 

Raùl Vanwynsberghe is 5 jaar en liep 250 m 

Hij gaat naar school op de Biest. Voor de start was hij duidelijk 

over zijn ambitie. Hij liep om te winnen. En Raùl werd … 

tweede.  Op 15 meter  voor de finish werd hij in de sprint 

voorbijgestoken.  Maar niet getreurd: Raùl was tevreden met 

zijn prijs en zijn medaille en mocht ook het podium op.  

 

Sofia Losfeld is 5 jaar en liep 250 meter 

Zij woont in de Henri Lebbestraat en is een klasgenootje van 

Raùl.  Haar juf is Nancy. Sofia vond het leuk om mee te lopen 

maar vond het wel lastig. Zij mocht ook het podium op voor 

een verdiende 3de plaats. 

 

Bruno Gaca is bijna 6 jaar en liep 500 meter 

Het was zijn 1ste deelname aan de kerstloop maar hij nam wel 

al deel aan de scholenloop. Hij woont in de Kuipersstraat en 

mocht dus voor eigen publiek lopen. Bruno haalde de finish 

begeleid door zijn sympathieke mama die deelnemen en 

samen lopen heel belangrijk vindt. 

 

Tiel Deboevere is bijna 8 jaar en liep 1000 meter 

Tiel is de broer van Bente die ook deelnam. Hij woont in de 

Boeversstraat en gaat ook naar school op de Biest. Het was 

reeds zijn 4de deelname en hij werd 4de.  Volgend jaar zou hij 

graag op het podium staan. 
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Bente Deboevere is 9 jaar en liep 1000 meter 

Bente woont en gaat naar school op de Biest. Vroeger was ze 

lid van een atletiekclub maar speelt nu handbal. Ze nam al 4 

keer deel aan de kerstloop en werd 2de, ze ontving een mooie 

medaille. Ze vond het heel leuk om mee te lopen maar het 

was lastig. 

 

Sem Schotte is 10 jaar en liep 1000 meter 

Als Biestenaar was het pas zijn eerste deelname aan de 

kerstloop. Vroeger was hij aangesloten bij een atletiekclub. 

Nu speelt hij voetbal. Sem was bij de rappe vertrekkers. Na 

een heel goede start moest hij zijn meerdere erkennen in de 

leden van een Brugse atletiekclub die het volledige podium 

inpalmden.  

 

Stefanie Ketels is 46 jaar en liep 4,3 km 

Zij woont in de Hoefijzerstraat (Peirdenwijk). Zij is een vrije 

loopster en traint 2 keer per week. Ook doet ze nog aan 

spinning. Een sportieve dame dus. Ze vindt het een tof 

parcours , het is dichtbij en ze loopt jaarlijks mee. Per jaar 

neemt ze deel aan een 20-tal loopwedstrijden. 

 

Glenn Callens is 36 jaar en liep 9,7 km 

Hij woont in Dadizele, zijn werkgever is Matcars; één van de 

sponsors van deze kerstloop. Het is zijn 1ste deelname. Hij 

traint 2 à 3 keer per week bij atletiekclub Dapalo Dadizele. 

 

 

Meer foto’s zien ?  Kijk op de middenpagina of www.biesteneirke.be/fotos 
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Kinderen helpen mee met de bouw van een wilgentunnel 
tekst en foto’s: Cherly Vanbecelaere en Griet van de opvang 

 

Op woensdag 27 november werden de 

kinderen van de wijk en de opvang uitgenodigd 

om mee te helpen bouwen aan een 

wilgentunnel.  De groendienst van de stad 

begon ’s morgens al met de voorbereidende 

werken.  Vanaf 14 uur mochten de kinderen een 

handje komen toesteken. 

Het werd een gezellige, koude en natte 

namiddag, maar dat kon de pret niet bederven.  Het was een hele opdracht om 

de juiste wilgentakken van onder de grote stapel takken te zoeken en om die 

dan recht te zetten. 

Gelukkig kregen de kids de hulp van de ervaren mannen van de groendienst, 

jeugdconsulent Flor en -medewerkster Alicia.  Zelfs de schepen van Jeugd Jo 

Neirynck nam een schop in de hand. 

De takken werden in de grond gestopt, geplooid en vastgebonden.  De 

wilgentunnel kreeg zijn vorm ! 

Iedereen was tevreden met het resultaat en de afloop werd in de opvang gevierd 

met een warme choco en warme wafel. 

Ondertussen is de lokale Arc de Triomphe al een bron van fantasie geweest voor 

de kinderen die naar het speelplein kwamen: de tunnel is naargelang het spel 

een voetbaldoel, verstopplaats, een kamp of huis geworden.  Een kind wou er 

zelfs lichtjes in hangen om er een  tunnelfeest te geven. 

De tunnel is te bewonderen op het speelpleintje van de Biest tussen de school 

en de Roose. Dank aan al de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben. De 

kinderen zullen er veel plezier aan beleven ! 

 

Wiegel waggel wilgentak 
met vele takken maken wij een dak 

 

Vele takjes aan elkaar vast, 
een boog met een mast ! 

 

Meer foto’s zien ?  Kijk op de middenpagina of www.biesteneirke.be/fotos 
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Gaat er een Biestenaar naar de Olympische Spelen ? 
tekst: Koen Christiaens - foto: Willy Godefroid 

 

De damessporten boomen in Belgie: het 

veldrijden haalt hoge kijkcijfers, de voetballende 

Red Flames bijten fel van zich af, de Red Panthers 

halen motivatie bij hun mannelijke 

hockeycollega’s en er zijn ook de Belgian Cats, de 

nationale dames basketbalploeg. Wist je dat de 

kinesist van de Belgian Cats, Jelle Duthoit, op de 

Biest woont ? Jelle hoopt dat hij – met o.a. Emma 

Meesseman en Ann Wauters - tijdens de zomer de 

Olympische Spelen in Tokio mag meemaken. Een 

Ten huize van… waard. 

 

Jelle, weinig mensen zullen weten dat de kinesist van de Belgian Cats een 

Biestenaar is ? 

Ik ben afkomstig van Ieper en mijn vriendin Stefanie Desmet van de Mirakelstraat 

in Waregem. Stefanie is diëtiste bij Zulte Waregem. Eerst hebben we in de 

H. Lebbestraat gewoond en sinds een 2-tal jaar wonen we in de Bieststraat. We 

hebben een dochtertje, Aude. Ik vind het hier leuk wonen en wil participeren aan 

de activiteiten op de Biest: zo gingen we al naar het wijkfeest Biestival en op 1 

december nam ik – onvoorbereid – deel aan de 9,7 km van de kerstloop. Ik werd 

108ste en vond het een mooie organisatie en superleuk om te doen. 

 

Waar beoefen je jouw beroep van kinesist ? 

Ik werk in de kinepraktijk van Frank Wezenbeek in Melle. Het is een grote 

groepspraktijk met 14 therapeuten. Onder meer AA Gent is bij ons aangesloten, 

ook Gent Zeehaven en provinciale voetbalteams uit de regio. Ook basketteams 

als Gentson, Kortrijk Spurs en Deerlijk. Onze praktijk is vooral gericht op 

orthopedische revalidatie en sportkine. 

 

Sinds wanneer ben je bij de Belgian Cats actief ? 

Ik ben in 2012 afgestudeerd als kinesist en mocht de nationale beloftenploeg, de 

U20, begeleiden. Toen was Philip Mestdagh assistent-coach, daarna werd hij 

hoofdcoach. In 2015 heb ik de kans gekregen bij de Belgian Cats. Dat was een 
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project in opbouw. Bij de heren, de Belgian Lions, ben ik ook 2,5 jaar kinesist 

geweest. Ik maakte zo in 2017 het EK mee in Turkije waar onze ploeg roemloos 

onderuit ging. Nog in 2017 was er voor de  Belgian Cats het EK in Tsjechië waar 

we een prachtige reeks neerzetten en wonnen tegen goede teams. We verloren 

de halve finale van Frankrijk, maar in de kleine finale versloegen we Griekenland 

en behaalden de bronzen medaille. Vanaf dan is de populariteit van de nationale 

damesploeg de hoogte ingegaan. We haalden meteen de kwalificatie voor het 

WK in 2018 in Tenerife.  Daar behaalden we de 4de plaats door de kleine finale te 

verliezen van Spanje. 

 

Komen er veel blessures voor bij het 

damesbasket en welke zijn de meest 

voorkomende ? 

Basket is een vrij blessuregevoelige sport. Het 

verschil met bijvoorbeeld voetbal is dat er meer 

contactblessures zijn. Op nummer 1 van blessures 

staat de enkel omslaan, ook komen kruisbandletsels, 

achillespeesblessures en lage rugpijn veel. 

 

Wat is jouw taak als kinesist van de Belgian Cats ? 

Mijn taak is om aan blessurepreventie te doen, kleine letsels te behandelen en ik 

verzorg ook de medische communicatie met de buitenlandse clubs. Na iedere 

training – waarop ik telkens aanwezig ben – zorg ik voor de recuperatie. Er zijn 

tevens massages, stretchoefeningen en er wordt ook gewerkt met ijsbaden.  

 

Hoeveel mensen zijn er betrokken bij de Belgian Cats ?  

We hebben een grote staff met 3 coaches, 2 scouts, een psycholoog, mental 

coach, general manager, sportief manager, locker room manager en er is ook een 

Waalse kinesist. Daarnaast zijn we met 12 speelsters, in de voorbereiding zijn dit 

er meer. De laatste jaren gaat het er professioneel aan toe, ook het BOIC 

sponsort. 

Naar de Olympische spelen gaan, 

dat is iets als Once in a lifetime 
 

Jelle Duthoit, kinesist van de Belgian Cats 
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Eind juli 2020 zijn er de Olympische Spelen in Tokio. Het moet een droom 

zijn om daar deel van uit te maken… 

Naar de Olympische Spelen gaan: dat is iets als Once in a lifetime. We zijn 9 dagen 

naar Tokio geweest om de Belgische site te gaan uittesten met hotel, 

infrastructuur e.d.  Dat was een extra prikkel naar 2020 toe.  

 

Eerst is er nog het pré-Olympisch toernooi dat zal beslissen welke landen 

doorgaan naar de Olympische Spelen ? 

Oostende mag 1 van de 4 kwalificatietoernooien organiseren. Ook in Frankrijk, 

China en Servië gaat een kwalificatietoernooi door. Zestien landen nemen 

hieraan deel, met 4 keer 4 teams. In onze poule zitten Zweden, Canada en Japan. 

Japan is al geplaatst.  Per groep gaan 3 van de 4 teams door; 12 dus in totaal. Ik 

vind dat we in de moeilijkste groep zitten, we kunnen van iedereen winnen maar 

ook verliezen, het is wat tricky. Het thuispubliek kan in de Versluys Dome, met 

5 000 toeschouwers, een grote rol spelen. Onze wedstrijden gaan door op 6, 7 

en 9 februari en komen rechtstreeks op tv. Ann Wauters (39 intussen) wil nog 

meegaan naar de Spelen, daarom ging ze ook naar een nieuwe ploeg om ritme 

op te doen.  Ann is een superbelangrijke pion, een icoon die respect afdwingt.  
 

 

Wist je dat…  
 

 

… je nog tot Kerstmis kan deelnemen aan de reuzentombola n.a.v. het 250ste 

nummer ?  Deelnemen kan via www.biesteneirke.be/wedstrijd  

… de postbode van dienst in het Molenpark met 16 kg (!) Biesteneirkes heeft 

moeten rondsleuren naar aanleiding van het verschijnen van het 250ste  

superdikke nummerke van het krantje… en dit aan dezelfde pree van 25 jaar 

geleden 

… bisschop Lode Aerts de muzikaal opgeluisterde mis op zondag 22 december 

in de Sint-Jozefkerk voordraagt ? Om 10.30 uur wordt Sarah Huybrechts door 

hem gewijd als Godsgewijde vrouw.  Dit is een vrouwelijk persoon die beloften 

aflegt zonder verbonden te zijn aan een klooster 

… je heel wat foto’s (o.a. van de receptie n.a.v. het 250ste Biesteneirke) kan 

bekijken op de website www.biesteneirke.be/fotos ?  

… het stadsbestuur geen geld meer heeft voor kerstversiering op het kerkplein 

van de Biest ?  
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van 11.00 
tot 13.30 uur 
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ontmoetingscentra 

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

 verantwoordelijke januari: Roos T’ Jollyn – 0474 92 65 68 
 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 
 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 8 en 22 januari: 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, iedereen welkom 
 

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) 
 

Project Biest – projectbiest@gmail.com 

 maandag 13 januari om 20 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 
 

Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering in de kerk 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 30 januari om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten februarinummer binnen vóór 23 januari, bij voorkeur via e-mail  

 

 
 

 
De redactie van ’t Biesteneirke wenst u een schitterend, gelukkig en gezond 2020 ! 

 


