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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 
 

 
 

Beste Biestenaar 

 

Mensenmassa’s dicht op elkaar gepakt, zoals op 

bovenstaande foto, lijkt niet meer van deze tijd.  

En ja, de gebeurtenis is zowat een halve eeuw oud.  

De marathonloper is Aurèle Vandendriessche.  De 

Biestenaar vertelt honderduit op digitale wijze 

over zijn indrukwekkende carrière.  

In dit Biesteneirke ook heel wat aandacht voor 

corona, maar dan vooral over de solidariteit en de 

daarbij horende positieve verhalen.  

Hou jullie gezond. 

 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Corona door de ogen van verpleegkundige Carine  
tekst en foto: Carine Verhaeghe en collega’s van IZ 1, 2 en 3 O.-L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis 

 

Toen men mij enkele dagen geleden vroeg om een artikel te schrijven voor het 

lokaal krantje ’t Biesteneirke over mijn ervaring als ziekenhuisverpleegkundige in 

coronatijden, heb ik toch enige tijd getwijfeld over de vraag.  Ik wilde niet de 

zoveelste verpleegkundige zijn die in de media nogmaals haar verhaal doet. 

Maar gaandeweg zat ik toch met een aantal zaken in mijn hoofd en het 

neerpennen hiervan zorgde voor een zekere rust. 

 

De dagen vóór de eerste Covid-19-patiënt toekwam in ons ziekenhuis (O.-L.-

Vrouw van Lourdesziekenhuis, nvdr) was iedereen al druk bezig met de 

voorbereidingen, het reorganiseren en het klaarmaken van de cohort afdelingen.  

Dat zijn de afdelingen waar de besmette patiënten zullen verblijven.  We zagen 

de toestanden in  Italië.  Hun intensive care afdelingen zijn doorgaans pioniers 

en goed georganiseerd, dus de beelden die wij van daaruit zagen verontrustten 

ons dermate. 

De spoeddienst werd verdeeld in een Covid en een non-Covid zone, ook de 

intensieve zorg werd opgesplitst.  Er werden drie afdelingen intensieve zorg 

gemaakt, twee voor Covid patiënten en één voor niet-Covid patiënten.  De 

voorbereiding van deze nieuwe diensten was zeer arbeidsintensief, een heleboel 

materiaal moest verplaatst worden en ook grote ladingen nieuw materiaal moest 

een plaats krijgen.  Sommige collega’s ontpopten zich tot ware organisatoren 

van grote evenementen. 

Iedere ziekenhuismedewerker was van hetzelfde gedacht: “We staan ervoor en 

we moeten erdoor !” 

Iedereen kampte met dezelfde vragen en angsten.  Hoeveel patiënten zullen er 

binnenkomen ?  Hoe ziek gaan ze zijn ?  Zullen hier nu werkelijk mensen aan 

sterven ? Hoelang gaan we op deze manier moeten werken ?  Hopelijk worden 

we zelf niet ziek… zullen wij ooit weer goed kunnen slapen ?  

De patiënten moesten wennen aan ons, die onherkenbaar in pantsers tot bij hen 

kwamen.  Wij moesten ook wennen aan hen, de coronapatiënt, waar iedereen 

van ons een andere voorstelling over had. 

Naast onze werkgerelateerde zorgen, hadden wij ook angst om ons gezin en 

familie.  Er was de angst, als ouders, voor onze kinderen omdat we beide als 
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verpleegkundige in het ziekenhuis werken. We gingen een onzekere, lastige tijd 

tegemoet. 

Gaandeweg vond iedereen zijn weg  in onze sterk veranderde werkomgeving, we 

leerden werken met nieuwe collega’s.  We waren dolblij als we onze eigen 

collega’s kort zagen voor of na onze shift. Ik verwonder mij er steeds over hoe 

we terug verlangen naar onze eigen, vertrouwde omgeving.   

We staan er niet alleen voor, iedereen is gemotiveerd en werkt aan hetzelfde 

doel,  de patiënt genezen zodat hij terug naar huis kan. 

Naast onze fantastische artsen en 

dulle verpleegkundigen zijn ook 

de mensen van het onderhoud 

niet te onderschatten, zij werken 

ook lange shiften om alles terug 

te poetsen en klaar te maken om 

de volgende patiënt te 

ontvangen.  Het 

keukenpersoneel verwent ons 

met een extra gerechtje. De 

directie houdt ons via de 

Covidflash op de hoogte van de 

stand van zaken.  Iedere 

ziekenhuismedewerker is even 

belangrijk en je voelt een zekere 

solidariteit, om het even welke 

functie, rang of stand. 

Ook in je gezinsleven vind je een zekere structuur en rust terug. 

Met een kotstudent die nu thuis is en een puber van 15 is dit niet evident.  Ik ben 

trots op mijn dochter die de bewuste vrijdag weigerde naar een lockdownfeestje 

met haar vrienden te gaan, trots op mijn zoon die met zijn creatieve talent mij 

telkens terug verbaast.  Trots op mijn echtgenoot die nu in een andere functie 

nachtdienst werkt.  Ook trots op mijn ouders die thuisblijven en onverstoorbaar 

hun tuinhuis blijven uitkuisen, trots op mijn broer die zorgt voor aangepaste 

kinderactiviteiten op de Biest, trots op mijn zus die niet klaagt over het feit dat 

ze op 2 april niet kon beginnen op haar nieuw werk, trots op mijn oma van 97 

jaar die thuis bijna geen volk meer ziet maar blijft zeggen: “Binnen 14 dagen zal 

het al veel beter zijn…” 
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Hoelang deze toestand nog zal duren weet niemand.  

Één ding is zeker, deze crisis zal nog lang een diepe indruk op ons nalaten.  En 

niet enkel bij de zorgverleners. 

 

Toen de golf van terroristische aanslagen ons enkele jaren geleden overspoelde, 

was ik de eerste om te zeggen: “We laten ons niet afschrikken !”  Ik was toen 

sterk verontwaardigd over de angst die er heerste tegenover personen van 

vreemde origine, die velen als een gevaarlijke vijand zagen. 

Maar nu heb ik wel schrik van de vijand, namelijk het onzichtbare virus. 

Nu zeg ik wel: “Blijf in je kot en hopelijk komen we er met zijn allen niet te vroeg 

uit !” 

 

Hou jullie allen gezond en… dank aan de vele Biestenaren die om 20 uur 

buitenkomen om te applaudisseren voor de zorg !  Tof ! 

 

Carine Verhaeghe & collega’s IZ 1, 2 en 3 

 

Noot van de redactie : Carine werd in januari door de directie van het 

O.-L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis gehuldigd voor 25 jaar dienst.  Proficiat ! 

 

 

Wist je dat…  

 

… Maxime Korber een mooi filmpje Tribute 

to my father op Youtube geplaatst heeft ?  

Het is een eerbetoon aan zijn vader Johan (jarenlang 

bedeler van ’t Biesteneirke in de wijk Molenpark), die 

onlangs met pensioen ging.  Het filmpje, dat al bijna 300 

keer werd bekeken, kan je terugvinden op 

www.youtube.com, zoek op “Maxime Korber” 

… je op diezelfde site (zie hierboven) het reisverslag van 

Maxime en Cindy in Nieuw-Zeeland kan terugzien ?  Hun 

avonturen aan de andere kant van de wereld kon je 

enkele maanden geleden al lezen in ‘t Biesteneirke 

… de Dag van de buren – onder voorbehoud – plaatsvindt 

op vrijdag 29 mei ?  
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Bedeling in coronatijden 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Dit Biesteneirke wordt u bezorgd door een vrijwillige bedeler.  In normale 

omstandigheden worden de krantjes bedeeld mét een bijhorende bijeenkomst 

op de laatste donderdag van de maand in het sob De Roose.  Door de 

maatregelen om het virus in te dijken, zag een creatieve oplossing het licht.  

Iedere bedeler kwam – met respect voor de social distancing – zijn/haar 

Biesteneirkes afhalen om te bedelen.  In maart en in april…  Eigenlijk zijn het ook 

allemaal helden ! 
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De Biest toont zich van zijn mooiste kant 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Bert De Reviere, Johan Korber, Rik Verhaeghe, Marianne Verstaen 

 

Als het economische leven in lockdown gaat, blijkt het tegenovergestelde voor 

het sociale leven: het coronavirus zorgt voor een nooit geziene vorm van 

solidariteit.  Wereldwijd, maar zeker ook op de Biest, toont de mens het 

schoonste van zichzelf. 

’t Biesteneirke verspreidde begin vorige maand een oproep om foto’s en teksten 

omtrent de lockdown in te sturen.  Een overzicht. 

 

   
  Elke avond als de klokkentoren van de Biest 

acht uur slaat, komen de bewoners van The 

Block Stijn Streuvelsstraat Francis, Eveline, 

Maité en Mattheo en Eline, Yannick, Julien en 

Leon naar buiten om applaus te geven als 

steun aan alle zorgverleners in deze heftige 

Corona tijden.  Dikke proficiat aan iedereen. 

Geen samenscholingsverbod in de Teugelstraat 
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Een selectie van foto’s in lockdown kun je zien op www.biesteneirke.be 

 

 

 

 

Sinds het begin van de lockdown in België bespeelt ex-

schepen Paul Kindt iedere avond om 20 uur een van zijn 

vele instrumenten, daarbij vaak vocaal bijgestaan door 

buurman Roland Vanhauwaert.  Het mini-concert lokt 

telkens heel wat buurtbewoners, die op een veilige 

afstand genieten. 

Nieuwe fiets of dringende herstelling ? Bel 0474 963 080 ! 
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Nieuwe bewoners in de wijk: Sara en Nuno  
Tekst: Rik Verhaeghe – foto: Nuno Pinto & Sara  

 

Nog vóór de Chinezen enig vermoeden van een coronavirus 

hadden, ging ik op bezoek bij Nuno Pinto en Sara Coelho, 2 

jonge dertigers die sinds een aantal maanden hun stekje in de 

Zavelberg hebben gevonden. 

 

Ik word hartelijk ontvangen in de 

woning op de Zavelberg.  Portugezen 

Nuno en Sara kwamen naar België 

nadat Nuno gereageerd had op een 

vacature van een architectenbureau.  

Tijdens de economische crisis in hun 

thuisland, was er nauwelijks werk te 

vinden, zodoende was de keuze snel 

gemaakt.  Nauwelijks een half jaar 

later maakte Sara de overstap naar 

België, om dezelfde redenen.  Als 

klinisch psycholoog was de 

zoektocht naar werk in Portugal 

quasi onmogelijk. 

 

Hun ogen vielen op Waregem, waar ze onze taal machtig werden dankzij 

avondonderwijs en de vele sociale contacten.  Burenfeestjes pikken ze altijd mee, 

eerst in de Zeswegenstraat (nu Muizelstraat), dan in de Galgestraat en sinds een 

aantal maanden in de Zavelberg.  Dat ze sociaal aangelegd zijn, valt ook te zien 

op Hoplr, waar Sara de melding maakt dat hun deur altijd open staat voor de 

buren. 

 

Nuno is een gedreven architect die oorspronkelijk in een architectenbureau 

gewerkt heeft.  Sinds een aantal jaren is hij zelfstandig.  Nuno heeft aan 

verschillende architectuurwedstrijden deelgenomen, wat hem zeker geen 

windeieren heeft gelegd.  Zo was hij de winnaar voor het ontwerp van de OCMW-

woningen in de Molenstraat en staan ook heel wat projecten voor bedrijven en 

particulieren op het lijstje. 
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Sara is klinisch psycholoog, nadat ze maar liefst 4 jaar een weekendcursus 

Psychotherapie in Antwerpen volgde.  Sinds 2016 is ze hiervoor zelfstandig in 

hoofdberoep, vaak thuis en af en toe voor een groepspraktijk.   

 

Als je bovenstaande leest, zal het je niet verbazen dat beide tortelduifjes weinig 

vrije tijd hebben.  Nuno probeert toch af en toe te schaken bij de Waregemse 

club Lector & Emergo, waar hij al in de hoogste klasse speelt !  Sara zegt weinig 

of geen tijd te hebben voor hobby’s.   

 

Wel trekken ze 2 tot 3 keer per jaar terug naar het zonnige Portugal om hun 

familie te bezoeken.  Ook hun ouders komen wel eens afgezakt naar de Biest.  En 

uiteraard wordt er zeer vaak ge(video)beld. 

 

Sara en Nuno, welkom op de Biest ! 
 

 

 
 

Wist je dat…  

 

… de aanleg van enkele verkeersplateaus in de Vredestraat gestart 

is maandag 27 april ? Al zeker tot 29 mei is er geen doorgaand 

verkeer mogelijk in de straat.  De verkeersplateaus komen er om het verkeer in 

de drukke Vredestraat af te remmen 

… de Eerste Communie verplaatst is naar zondag 20 september om 10.30 uur ?   

Priester Geert Goethals zal de dienst leiden 

… het Vormsel verplaatst is naar zaterdag 26 september om 14.30 uur ?  Priester 

Marnix Vandenbulcke is vormheer 

… de Molenparkfietstocht op zondag 27 mei niet doorgaat ? Ook de Flanders 

Field Classic, voorzien op 6 en 7 juni, wordt geannuleerd 

… de lentewandeling van vzw Project Biest op zondag 7 juni ook van het lijstje 

werd geschrapt ?  
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Ten huize van… Aurèle Vandendriessche 

”Koning Boudewijn was mijn beste maat.” 
tekst : Koen Christiaens - foto’s : Rik Vandendriessche 

 

Nood breekt wet maar door de Corona maatregelen verliep onderstaand interview 

met marathonloper Aurèle Vandendriessche via mail. Rik Vandendriessche tikte de 

antwoorden van zijn vader uit, waarvoor dank.   

 

We gaan met Aurèle, in juli wordt hij 88 

jaar, een flink stuk terug in de tijd, naar 

eind de jaren ’50. Het gaat in 

onderstaand artikel daarbij 

hoofdzakelijk over atletiek, maar ook 

over voetbal en wielrennen. Wist je dat 

Aurèle 3x deelnam aan de Olympische 

Spelen ?  

 

Aurèle, Essevee ligt jou nauw aan het 

hart. De prestaties waren vóór 

Nieuwjaar véél beter dan erna. Wat is 

de oorzaak volgens jou ? 

Ik heb mij dit seizoen zitten ergeren aan 

de tv. Soms agressief spel met het mes 

tussen de tanden en de 

daaropvolgende wedstrijd weer zielloos 

spel, aan wandeltempo tegen de 

slechtste ploegen met laterale passes 

en terugspeelballen op de doelman en 

voorzetten waar niemand staat. Ze 

hebben de geschikte spelers niet om met oprukkende backs te spelen, want deze 

achterlijn is veel te traag en wordt eenvoudig voorbij gelopen. 

 

Wordt Jelle Vossen volgend seizoen de topscorer van weleer ? 

Ik vrees ervoor, tenzij men de geschikte spelers zal halen. Een aanvaller van het 

type Jelle Vossen moet niet teveel terugvallen tot aan de defensie maar moet 

aanspeelbaar zijn in de aanval. 
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Je volgt veel sportwedstrijden op tv. Kan het zijn dat we – door het 

coronavirus - nog voor zeer lange tijd geen voetbal meer zien op onze 

Belgische velden ? 

Vergeet het maar. In maanden geen voetbal, tenzij zonder publiek. Ik kan het mij 

niet voorstellen, want wij hebben deze keer te maken met een zeer dodelijke en 

gemakkelijk overdraagbare ziekte. Ik volg bijna elke sport op tv want ik kom bijna 

nooit meer buiten. Dit jaar zal ik meestal op mijn honger blijven zitten. 

 

Ook de Olympische Spelen worden uitgesteld tot 2021. In welke discipline 

waren er medaillekansen ? 

Ik denk dat ze een beetje te optimistisch 

zijn in hun voorspellingen, vooral omtrent 

diegenen die met moeite het geëiste 

minimum gehaald hebben. Ik weet 

verdomd goed waarover ik het heb. Zelfs 

de allerbesten moeten dat jaar in die 

beslissende dag het hoogste peil halen 

tegen de ganse wereldtop. Het ziet er zeker 

zeer goed uit voor Nina Derwael (turnen), 

de mannelijke hockeyploeg, misschien het 

zeilen en het wielrennen (maar wie ?). 

 

Mogelijks met Remco Evenepoel. Wat is 

jouw idee over hem ? 

Een enorm talent die daarenboven de gave 

heeft dat hij enorm kan afzien. Het is te 

hopen dat hij gezond blijft en geen grote tegenslag mag kennen. In dat geval 

voorzie ik voor hem een grote carrière vooral als ronderenner want zo een licht 

manneke zal zeker goed kunnen klimmen. 

 

Je nam 3x deel aan de Olympische Spelen. Wanneer en waar gingen die 

door en vertel eens iets over jouw resultaten… 

In 1956 in Melbourne: ik had nog maar 1x een marathon gelopen en werd in 

laatste instantie aan de selectie toegevoegd, dus de ervaring was nul. De 

omstandigheden bij de start: een gloeiende hitte. Die dag werd ik onwetend 

geflikt door de verzorgende masseur van de wielrenners die mij de nodige 
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versterkende vitaminen bezorgde, om de 10 km te nemen. Nietsvermoedend 

werd alles met de nodige drank vlak voor de start ingenomen. Het resultaat was 

dat ik 30 km fluitend liep, het zag er schitterend uit. Plots kreeg ik opkomende 

steken in de buik, was helemaal niet moe; maar elke pas was alsof ik een dolk in 

de lever kreeg, ik kon enkel nog stappen. Ik was nog zeer goed. Ik heb de laatste 

12 km al snelwandelend afgelegd en was aan de aankomst nog 21e. Na de 

aankomst heb ik aan de dokter van de Olympische ploeg gezegd dat zoiets niet 

normaal was. Er volgde een uitgebreid onderzoek. De verzorger van de 

wielrennersploeg werd levenslang geschorst en de dag erna heeft geen enkele  

wielrenner nog prijs gereden…  

 

In 1960 in Rome. Ik was de favoriet want ik had in 1958 en 1959 de Ronde van 

Rome gewonnen. De voorbereiding en conditie waren zeer goed. Ik moest aan 

de 20ste km een tablet zout (tegen de krampen) lopend trachten binnen te krijgen 

en 100 meter verder zou iemand staan met drank om door te spoelen. Wij liepen 

toen na 25 km nog met 3 aan de leiding. Helaas was er niemand met drank te 

zien. Ook niet aan de 30ste km. Hij was er niet op tijd geraakt. Uit ontgoocheling 

heb ik toen plots opgegeven want de droom was voorbij. 

 

In 1964 in Tokio. Ik had in 1963 en 1964 de grootste marathon (Boston) tegen de 

allerbesten van de wereld, gewonnen. De verwachtingen in België waren dan ook 

zeer groot. Helaas, het ganse jaar volgde de ene kwetsuur na de andere. Ik had 

een pijnlijke achillespees, van de ene dokter naar de andere, zelfs bij kwakzalvers. 

Na een bezoek aan kraker Mamadou in Roubaix kon ik zelfs geen stap meer 

lopen. Twintig jaar later hebben ze vastgesteld dat die vent mijn bekken moet 

gebroken hebben. Ik heb nog geprobeerd om er in Tokio het beste van te maken 

en ben nog 7de geëindigd. De Olympische Spelen zijn, wegens omstandigheden, 

niet zo denderend geweest. Ze vinden slechts om de 4 jaar plaats en je moet 

geluk hebben dat je fysieke toestand dat jaar optimaal is. 

 

Twintig jaar later hebben ze vastgesteld dat kraker 

Mamadou mijn bekken moet gebroken hebben. 
Aurèle Vandendriessche 
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Tijdens de EK’s had je méér succes met 2 zilveren medailles ? 

In 1958 werd ik 11de in Stockholm. In 1962 in Belgrado heb ik een beetje dom 

gelopen. De Rus Baikov was groot favoriet. Ik heb mijn wedstrijd volledig op hem 

afgesteld. Toen de Brit Kilby voorsprong nam dacht ik dat Baikov zou reageren 

maar dat deed hij niet. Dan ben ik van hem weggegaan maar het was te laat en 

schoot ik iets tekort. Ik ben te fris geëindigd op de 2de plaats. In 1964 in 

Boedapest: ik was gans de eerste helft van het seizoen gekwetst geweest en had 

de KBAB gevraagd om niet te moeten starten. Mijn enige training was dagelijks 

bijna 100 km met de fiets. Op 2 weken voor het EK was plots alle pijn volledig 

verdwenen en heb ik nog 10 dagen getraind als een gek. Tijdens de wedstrijd 

heb ik te veel op reserve gelopen omdat ik vreesde van de volle afstand niet aan 

te kunnen. Ik werd 2de na de Brit Hogan maar ik was aan de aankomst nog veel 

te fris. Dat mag niet als je geklopt bent. Ik moest meer risico’s genomen hebben. 

Ik heb dat jaar nog een enorme periode gekend en overal alles met groot gemak 

en met grote voorsprong gewonnen. 

 

Wat doet dat met een mens als Koning Boudewijn je per telegram feliciteert 

voor die zilveren medaille in Belgrado ? 

Koning Boudewijn was mijn 

beste maat. Ik heb van hem 5 

telegrammen met felicitaties 

gekregen. Ik ben zelfs in 1962 bij 

hem en Koningin Fabiola in het 

Koninklijk Paleis ontvangen 

geweest. Een eenvoudige en 

innemende man die intens 

meeleefde met mijn zware 

trainingsarbeid en prestaties. 

 

Zijn er marathons waarvan je kan zeggen “Had ik deze op een andere 

manier aangepakt, ik had ze ook gewonnen” ? 

Vooral die 2de plaatsen op het EK konden achteraf bekeken beter. Zeker als je 

weet dat ik door de 2 Britten nadien nooit meer ben geklopt. 

 

In het volgende Biesteneirke heeft Aurèle het over zijn 2 overwinningen in Boston 

en het wereldrecord op de 30 km op de piste van het Regenboogstadion. 
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Meivinken of aprilvissen in de kerk ?  
tekst: Rik Verhaeghe 

 

De aprilgrap die 

vorige maand in 

’t Biesteneirke 

verscheen, was 

dermate 

geloofwaardig, 

dat zelfs de 

regionale media 

in de val trapte. 

Het nieuws van 

West-

Vlaanderen (www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be) was er als de kippen bij om 

het nieuws te publiceren op hun website.  Er kwam zelfs een reactie van een lezer 

die het initiatief bejubelde en er zeker bij ging zijn.   

  

Ook de Krant van West-Vlaanderen 

(www.kw.be) plaatste het artikel online, met 

een tsunami aan reacties tot gevolg.  ’s 

Anderendaags werd de titel van het artikel 

aangepast, wat tot meer rust leidde in het 

forum.  
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Het coronavirus nekt ook de Waregemse Gordel  
tekst: Rik Verhaeghe 

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 15 april bepaald dat massa-evenementen 

niet mogen doorgaan tot 31 augustus. Waarschijnlijk valt de Waregemse Gordel 

niet onder de noemer "massa-evenement" en kan de organisatie nog enigszins 

doorgaan.  We willen echter die beslissing (die eerst zou genomen worden op 

de Veiligheidsraad van 24 april, maar toch verdaagd werd naar eind mei) niet 

afwachten en daarom heeft het bestuur beslist om de editie 2020, gepland op 

zondag 12 juli, niet te laten plaatsvinden.  De Waregemse Gordel wordt ook niet 

later op het jaar georganiseerd.  De 19de editie zal dus plaatsvinden op zondag 

11 juli 2021. 

 

Mocht het evenement tóch plaatsvinden, dan vrezen we voor een sterk 

verminderde opkomst (zowel qua deelnemers als medewerkers). Bovendien zijn  

de afstandsregels nog enkele maanden van tel.  Een gezellige stopplaats maken, 

de inschrijvingen of bar bemannen of op het gemak een drankje nuttigen met 

een paar honderd mensen om je heen lijkt ons dan ook niet aangewezen.  We 

streven naar een gezellig én gezond evenement voor iedereen, zowel deelnemer, 

bezoeker als medewerker.  Met de huidige – terechte – maatregelen lijkt dit ons 

moeilijk haalbaar. 

 

Momenteel kunnen kinderen op 

zoek naar Gorbie, een zoektocht 

van bijna anderhalve kilometer met 

eenvoudige opdrachten in de wijk 

Biest in Waregem.  De start van 

deze zoektocht is aan het stedelijk 

ontmoetingscentrum De Roose.  

De schatkaart en het 

deelnameformulier vind je op de Facebookpagina van de Waregemse Gordel en 

op www.waregemsegordel.be. 

Verder wens ik jou en jouw dierbaren een goede gezondheid ! 

 

Rik Verhaeghe 

Namens het bestuur van vzw Waregemse Gordel  
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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 mei: Kris Pannecoucke – 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 

 iedereen wordt telefonisch verwittigd wanneer de kaartingen terug aanvatten 

 

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 

 donderdag 28 mei om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten juninummer binnen vóór 21 mei, bij voorkeur via e-mail  

 

 


