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Colofon 

’t Biesteneirke is een gelimiteerd 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 

redactie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke 

uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 

Waregem 
 

 
illustratie: Thomas Vanhoutte 

 

Beste Biestenaar 

 

Ondanks de gezondheidsoorlog tegen het 

coronavirus, hield de redactie eraan om u een 

Biesteneirke te bezorgen.   

Dit Biesteneirke is het eerste nummer dat volledig 

zonder fysieke tussenkomst van de redactieploeg 

werd gemaakt.  Ook de bedelers haalden hun 

boekje af, echter zonder het maandelijkse 

babbeltje.   

We hopen dat dit nummer u door de barre periode 

kan helpen. Blijf in uw kot, verslind deze editie van 

voor naar achter en van onder naar boven en 

vooral… zorg voor elkaar !  

  

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Waregemse Gordel overhandigt rackets aan G-Badminton 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: vzw Waregemse Gordel 

 

G-badminton, de afdeling van de Badmintonclub Waregem voor personen met 

een beperking, werd enkele maanden geleden opgestart.  De club telt tot op 

heden ongeveer 150 leden, waarvan een 8-tal leden met een beperking. 

 

Vzw Waregemse Gordel, organisator van het gelijknamige fiets- en 

wandelevenement in juli, wil sociale doelen in eigen stad financieel of logistiek 

ondersteunen, vaak zichtbaar maar evengoed in alle stilte. 

Het bestuur van de Waregemse Gordel heeft nieuwe rackets voor G-badminton 

t.w.v. 270 euro bekostigd. 

  

De overhandiging van deze rackets vond plaats op woensdag 11 maart in de 

sporthal van het VTI in Waregem.  Daar spelen wekelijks de sporters in een 

gemoedelijke en familiale sfeer.  Wie wil kennismaken met de club, is steeds 

welkom. Je kan gratis vrijblijvend een aantal lessen proberen. 

 
 

 
sporters en het bestuur van G-badminton in het gezelschap van het bestuur van vzw Waregemse Gordel  

 

Belangrijke mededeling: bovenstaande foto werd genomen vóór de drastische coronamaatregelen (o.a. 

1,5 meter afstand behouden) van kracht werden 
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Wanneer wordt er opnieuw gekoerst ? 
tekst: Koen Christiaens 

 

Het coronavirus legt de sportwereld lam en heeft ook een serieuze impact voor 

de wielerwedstrijden. Alle Vlaamse voorjaarsklassiekers werden afgelast, 

sommige organisaties hopen dat hun wedstrijd nog tijdens het najaar kan 

plaatsvinden.  In onze dichte regio zouden zowel Nokere Koerse als Dwars door 

Vlaanderen aan een feesteditie, de 75ste, zijn toe geweest.  In Waregem hadden 

ze op 1 april een topbezetting gekregen, zelfs Peter Sagan - die nog nooit 

deelnam – had dit keer zijn opwachting gemaakt.  

Julian Alaphilippe wou zich testen in het 

vooruitzicht van de Ronde van Vlaanderen. Ook 

onze Biestenaars staan voor nog onbepaalde tijd 

op non-actief. Abram en Michiel Stockman reden 

op 8 maart nog de profwedstrijd GP Jean-Pierre 

Monseré ; Raoul Decraene nam deel aan Wanzeele Koerse en Brussel-Opwijk  en 

tweedejaarsnieuweling Thiemen Vandersteene pakte een fraaie 21ste plaats op 

ruim 100 deelnemers in het heuvelachtige St.-Maria-Lierde.  De vraag rijst welke 

wielerwedstrijden én vanaf wanneer dit seizoen nog kunnen doorgaan ?  Wordt 

het BK voor elites op zondag 21 juni in het naburige Anzegem de eerste echte 

grote afspraak voor wieler minnend Vlaanderen ? Laat ons toch hopen dat er 

ergens in mei weer kan gekoerst worden… 

 

Witte lakens om de zorgverleners te danken 

 

Heel wat bekende Vlamingen deelden massaal via sociale 

media een oproep om op 

vrijdagmiddag 20 maart om klokslag 

12 uur, een wit laken uit je raam of 

op je balkon te hangen en luid te 

applaudisseren als teken van 

solidariteit. 

Ook in de Vlasbloemstraat en 

omliggende straten werd deze 

oproep massaal gevolgd…  
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Binnenkort vinkenzettingen in de St.-Jozefkerk 
tekst: Koen Christiaens - foto’s : Willy Godefroid 

 

Onder voorbehoud dat de coronamaatregelen voor het afgelasten van publieke 

(sport)evenementen worden versoepeld, gaan tijdens het weekend van 4 en 5 

april in het AVIBO verbond gewest Waregem de eerste vinkenzettingen van het 

seizoen door. Bepaalde maatschappijen kiezen daarbij eerst voor een 

ledenzetting en er wordt tot halverwege april ook maar een halfuurtje gespeeld, 

omdat de vinken nog te weinig kunnen kampen. Vroeger ging het speelseizoen 

trouwens nooit van start vóór 16 april. Ook het weer laat het vaak afweten door 

regen en wind. Vorig seizoen in juni was er bij de Molenzangers een zetting in de 

Stijn Streuvelsstraat welke door de kletsende regen slechts 5 minuten kon 

doorgaan. Daardoor komt er vanaf april, conform de spelregels van AVIBO,  een 

nieuw initiatief en de Biest zal hiermee in Vlaanderen de primeur krijgen. Vanaf 

heden kunnen er in dergelijke omstandigheden indoor vinkenzettingen 

doorgaan in de St.-Jozefkerk en dit op zaterdagvoormiddag of -namiddag. 

Eerder werd immers al geopperd dat er in de toekomst in onze kerk meerdere 

activiteiten moeten kunnen doorgaan. 

 

Vinkenliefhebster Marianne Verbauwhede uit de Industrielaan ziet het alvast 

zitten: ”Mijn man 

Jacques Vroman is 

aangesloten bij de 

Torenzangers met 

parcours in de 

Mottestraat. Hun 

maatschappij wil 

hierop inspelen. In 

de kerk zitten we 

dan nooit meer in de 

regen en ook de 

vinken zouden 

wellicht nog hogere 

getallen fluiten, mede door de akoestiek in het kerkgebouw. Het zal er ook lekker 

warm zijn en als het te warm is zetten we de airco aan.” 
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Christophe Desloovere, voorzitter van de Torenzangers, was het idee meteen 

genegen: “Op deze manier kunnen we altijd een vol uur onze vinken zetten. We 

laten de inschrijvingen doorgaan in de ontspanningsruimte van de kerk.  Het 

voordeel van deze locatie is ook dat de vinkenliefhebbers hun wagen op het 

Biestplein kunnen parkeren en zich nauwelijks enkele meters moeten verplaatsen 

tot het parcours.” 

Wat in geval van een tè 

groot aantal vogels ? 

“De laatste jaren is de 

reke niet zo groot meer 

en ik denk dat we toch 

nog 50 vogels kunnen 

plaatsen in het gebouw. 

We zullen bij dergelijke 

beslissingen via 

verscheidene kanalen 

(o.m. Facebook) de liefhebbers hiervan tijdig op de hoogte stellen. Vergelijk het 

met een voetbalmatch die afgelast wordt met dat verschil dat onze sportactiviteit 

op deze manier wel doorgaat. Ook bij extreem hoge temperaturen of 

bijvoorbeeld onweer is de kerk een alternatief.” 

 

Ook de Goudvogels uit Waregem van het VIMIBEL-verbond, gesticht in 1903 (!) 

met lokaal  de Heerlijkheid en speelterrein tevens de Mottestraat, zijn fel 

geïnteresseerd om hun zettingen ook in het kerkgebouw te laten doorgaan bij 

slechte weersomstandigheden. Ondervoorzitter Maurice Baert: ”Ik herinner mij 

nog de periode op de Biest met priester Karel Vandewynckele, die hier werkzaam 

was van 1970 tot 1983. Vóór aanvang van het seizoen ging er toen een speciale 

mis door, werden de vinken gezegend en stonden er vinkenmuiten, vlaggen en 

trofeeën voor het altaar en galmden vinkenliedjes door de geluidsinstallatie. Dus 

de geschiedenis zal zich nu herhalen !”. 
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Feest op school: Circus Picolini/Kindwijs  

 

Op zaterdag 7 maart vond het schoolfeest op de Biest plaats.  En niet zomaar 

een schoolfeest: er werd een heuse circustent op het Kerkplein neergeplant en 

alle leerlingen waren dé sterren van deze dag.   

Veel vrije tijd nu iedereen in zijn kot moet blijven, dus de kinderen maakten 

speciaal voor ’t Biesteneirke een tekening over hun wedervaren.  Wie het liever 

vertelde, kon op de hulp van mama of papa rekenen. Of schreef zelf over het 

Circus Picolini. 

 

 

 
Lune is een meisje van 6 jaar en zit in het 1ste leerjaar bij juf Carolien. Lune 

tekent en knutselt graag. Haar circusact was van de Dance Monkeys, de act 

met het lint. Lune was super fier en vond het een heel leuke ervaring. 
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Hallo allemaal , 

Mijn naam is Emma Bossu yt en dit is mijn eerste 

schooljaar op deze school.  Ik zit bij juffie in de 3de 

kleuterklas .  

Wat ben ik blij om op deze school te zijn want wij doen 

heel veel leuke dingen en een daarvan was circus 

Picolini, super leuk . 

Al weken op voorhand keek ik uit naar deze dag want 

ik mocht bovenaan de menselijke piramide staan , dit 

was zo cool om samen met de vriendjes voor zoveel 

mensen onze kunstjes te tonen ! 

Papa en mama: "Dit was het mooiste schoolfeest dat 

we al hebben gezien ,wij zijn super blij dat onze dochter Emma op deze school 

is mogen komen.  Proficiat aan alle leerlingen, juffen, meesters, meneer de 

directeur en circus Picolini voor deze dag om nooit te vergeten !” 

Dikke knuffel 

Emma (3de kleuterklas) – foto: VBS Biest 

 

 
Louise (4de leerjaar) en Arthur (2de leerjaar) Vander Schelden 
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Zaterdag 7 maart was een belangrijke dag voor de Biestschool. We hebben er 

allemaal naar uitgekeken en eindelijk was het zover: het schoolfeest.  

Maandenlang oefenden we voor het circus. Op 

maandag stond de circustent van Dennis er al. Het 5e 

en 6e leerjaar mocht helpen de circustent in te 

richten. Het circus heet: Circus Picolini. Iedereen van 

onze school mocht iets doen: flowersticks, evenwicht, 

jongleren, diabolo... Zelfs alle kleuters en peuters 

deden mee. Ze dansten of deden een paar trucjes. 

Jongleren kon ik al. Daarom koos ik ervoor op de bal 

met de flowersticks te staan. Op het einde van elke 

voorstelling kwam heel de school in de tent om te 

zwaaien naar het publiek en riepen we: `Tschüss  

Picolini!´ Er waren twee voorstellingen met elk 450 mensen, 900 mensen in 

totaal dus! Achteraf na de voorstelling kon je ook circusmateriaal kopen van 

Dennis. Thuis kan ik dus nu 

verder trucjes oefenen met de 

flowersticks. Je kon ook een 

suikerspin of popcorn eten met 

een drankje. 

Het was superleuk om daar in die 

tent vooraan te mogen staan.  

Dit is een herinnering om nooit te 

vergeten. 

Andreas Buysse (6de leerjaar) – 

foto: VBS Biest 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekening van Julie Martin 

(3de kleuterklas)         



april 2020 9 

Graag leg ik jullie uit waarom circus Picolini een 

kindwijs circus was. 

KWALITEIT: Het was een echte circustent en een 

hele mooie voorstelling. 

DYNAMIEK: Heel de school was betrokken, van de 

peuters tot het lager. We waren één school. 

SAMEN:  Iedereen deed mee met het circus en 

beleefde veel plezier. We leerden samenwerken met 

andere leerjaren. 

DOEN : We oefenden maanden voor ons trucje. 

WELBEVINDEN: Iedereen kon zijn eigen trucje 

kiezen waar hij/zij zich goed bij voelde.  

WIJS: We leerden doorzetten als ons trucje niet 

onmiddellijk lukte.  

RESPECT: We hadden respect voor elkaars trucjes en 

voor de circusfamilie die ons veel bijleerde. 

 

tekst: Zhansaya Vanoutryve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De mama van Vic (3de kleuterklas) stuurde  

deze foto van een superblije zoon die op de 

dag van het schoolfeest 6 jaar geworden is ! 

Wat een leuke verrassing dat hij nog even 

vooraan mocht komen en de ganse tent hem 

een mega gelukkige verjaardag wenste met 

heel veel handjes ! 

En dit was nog niet genoeg want ook van zijn 

juffie kreeg hij een verrassing, een hele leuke 

ballon in de vorm van een circustent ! De max 

op zijn verjaardag !!! 
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Céleste Devriendt (2de leerjaar) 

 

tekening van Céleste Devriendt 
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Woordzoeker: corona 
ontwerp: Cherly Vanbecelaere 

 

 

BESMETTING CHINA CONTROLES 

CORONA CRISIS HOEST 

INFECTIE KOORTS KORTADEMIGHEID 

LOCKDOWN MAATREGELEN MONDMASKER 

NOODSITUATIE QUARANTAINE REGERING 

SPOED THUISWERK VERMOEIDHEID 

VIROLOOG VIRUS WERKLOOS 

WINKELS ZAKDOEKJE  
 

 

 

 

K D E O P S E L O R T N O C 

B O L B E S M E T T I N G I 

J T R V I R O L O O G M F I 

N H U T T W C O R O N A K R 

Q U A R A N T A I N E A E E 

O I G Z U D W H O E S T I K 

N S N A T W E T K O O R T S 

W W I K I I R M S O A E C A 

O E R D S N K S I P N G E M 

D R E O D K L U S G I E F D 

K K G E O E O R I D H L N N 

C E E K O L O I R B C E I O 

O I R J N S S V C E S N I M 

L T V E R M O E I D H E I D 
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Wist je dat…  

 

… Run Into The Zone, dat normaal gezien zou doorgaan op 28 maart 

verplaatst is naar zaterdag 22 augustus, omwille van de 

coronamaatregelen ?  Dit uniek loopparcours, dat je doorheen het bedrijvenpark 

Waregem Zuid en de productieafdelingen van o.a. TVH en Renson brengt, gaat 

voor de 4de keer door. Lopers die al waren ingeschreven kunnen gewoon 

deelnemen op 22 augustus, het weekend vóór de Waregem Koersefeesten 

… het kubbtornooi KubBiest, voorzien op zondag 26 april, uitgesteld wordt ?  De 

organiserende vzw Project Biest bekijkt welke datum geschikt is in een 

ongetwijfeld superdrukke zomer 

… de klokken van de Sint-Jozefkerk iedere avond om 20 uur 5 minuten zullen 

luiden ?  Dit gebeurt – naast het dagelijkse applaus - als steun voor alle 

zorgverleners.  Ook de kerkklokken van Nieuwenhove, het Gaverke en het 

centrum luiden mee 

… de Molenparkfietstocht (onder voorbehoud) plaats vindt op zondag 17 mei ? 

 

 
 

Donderdag 23 april 
om 19.30 uur - SOB De Roose 

 

EHBO uiteenzetting 
 

De heren Schollaert R. en Baetens D. - beiden 
verpleegkundigen op de spoeddienst van het O.L.V. van 
Lourdes Ziekenhuis - verzorgen voor ons een praktische 
doe-avond. 
 
Kom met z’n allen, mama’s en papa’s, meme’s en pepe’s, 

tantes en nonkels !  Kortom breng al wie je lief is mee naar deze bijeenkomst 

want deze bijeenkomst is volledig GRATIS. 
 

De EHBO-avond is een initiatief van KWB Biest Sint-Jozef 
 

          met de steun van 
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

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

 verantwoordelijke april: Cherly Vanbecelaere – 0474 92 65 68 

 tot nader order zijn alle activiteiten in het oc De Roose opgeschort 
 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 tot nader order zijn alle activiteiten van Samana opgeschort 
 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 tot nader order zijn alle activiteiten van Okra opgeschort 
 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com 

 tot nader order zijn alle activiteiten van KWB Sint-Jozef Biest opgeschort 
 

OK Waregem – www.samen-na-kanker.be 

 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 64 33 74 - waregem@samen-na-kanker.be 

 tot nader order zijn alle activiteiten van OK Waregem opgeschort 
 

vzw Project Biest – projectbiest@gmail.com 

 tot nader order zijn alle activiteiten van vzw Project Biest opgeschort 
 

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

 tot nader order zijn alle activiteiten van de St.-Michielsbeweging opgeschort 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 de algemene vergadering van april gaat niet door 

 teksten meinummer binnen vóór 23 april, bij voorkeur via e-mail  

 

 


