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redactie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke 

uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 

Waregem 

 
 

Beste Biestenaar 
 

Geen Parkies, geen Biestival, geen Waregem 

Koerse, geen Hype-o-dream, geen…  

Maar wel: koersen op en door de Biest, 

fotozoektocht, een kwikke 90-jarige, Tournee 

Congé en een enthousiaste figurante.  Met dank 

aan vele vrijwilligers.  Een grote virtuele dank-je-

wel staat dus zeker op z’n plaats.  
 

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Op zondag 2 augustus werd er gekoerst in Waregem 

Tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid 

 

Op zondag 2 augustus ging met start en aankomst in de Henri Lebbestraat de 

enige wielerwedstrijd voor juniores van dat weekend in België door, ingericht 

door de supporterclub van Waregemnaar Jakov Beirlaen. Nogal wat 

jeugdwedstrijden werden/worden door corona afgelast. De wedstrijd ging door 

onder coronamaatregelen én het talrijk opgekomen publiek had (grotendeels) 

een mondkapje aan.  Met Belgisch Kampioen Arnaud Delie kregen de inrichters 

een mooie naam op de nog jonge erelijst. Achteraf stelden we enkele vragen 

aan organisator Johan Beirlaen.  Fotograaf Willy zorgde voor enkele foto’s uit 

de Ten Hedestraat en de Henri Lebbestraat. 

 

Johan, klopt het dat je nog renners hebt moeten weigeren ? 

We hadden 148 renners aan de start maar hebben er inderdaad 110 moeten 

weigeren. Er was slechts 1 koers in België, vandaar. 

 

Er was een corona steward aangesteld. Wat was zijn taak  ? 

Hij moest alles controleren en kijken of alles in orde was zoals het podium, de 

aankomstzone. Het parcours was voor 90% ok, enkel de doortocht aan het 
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Gaverke was een beetje smal. De renners werden bij de start gevraagd om 

afstand te houden. Aan de aankomstzone mocht er quasi geen publiek staan, 

tenzij de begeleiders. Het mondmasker was voor de toeschouwers ook verplicht. 

 

Heb je overwogen om niet in te richten ? 

Neen, want ik wou per se dat de renners konden koersen bij ons. We hebben er 

als bestuur alles voor gedaan 

 

Wat was de reactie van de wielrenners ? 

Ze vonden het een prachtige organisatie en op Facebook kregen we van hen 

veel lovende commentaren. 

 

Jouw zoon Jakov eindigde 35ste. Welke wedstrijden rijdt hij nog want er 

worden alsmaar meer wedstrijden geannuleerd ? 

Op dit ogenblik kan Jakov nog wel wat wedstrijden betwisten. Zo is er onder 

meer de Boucle de L’Oise eind augustus en ook het BK in Middelkerke (5/9) 

stond met stip genoteerd waar hij door zijn ploeg Onder Ons Parike als één van 

de speerpunten zou worden uitgespeeld. Toen dit ook werd geannuleerd nam 

ik contact met de Wielerbond om op dezelfde dag nog het kampioenschap naar 

Waregem te halen. Ik had o.m. al een parcours in gedachten en zou dit 

organiseren samen met Feestcomiteit Drogenboom. Echter kregen we van het 

schepencollege te horen dat de termijn te kort was in deze coronatijden en 

vooral een negatief advies van de politie. Op 6 september is Jakov wel 

ingeschreven voor de testtijdrit in Waregem. 
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Fotozoektocht school Biest 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

De coronacrisis zorgt ervoor dat nagenoeg alle grote en kleine evenementen 

afgelast of uitgesteld worden.  Als alternatief schoten de (foto)zoektochten als 

paddenstoelen uit de grond.  Ook de Don Boscoschool op de Biest sprong op 

de kar.  Jules Godefroid is een van de deelnemers. 

 

Jules, hoe was je als niet-Biestenaar op 

de hoogte van de zoektocht ? 

Eigenlijk ben ik een halve Biestenaar, want 

mijn thuis was in de Kleithoekstraat, dus 

onbekend terrein is het zeker niet voor mij.  

Ik vermoed dat ik het bestaan van de 

zoektocht wel ergens in de krant of op 

Facebook gelezen heb. 

 

Heb je de zoektocht op je eentje 

gewandeld ? 

Samen met mijn goede vrienden Freddy 

Vanlerberghe en Georges Nuyttens heb ik 

de zoektocht gedaan.  We nemen 

trouwens aan meerdere zoektochten deel, 

zodat we eigenlijk al de kneepjes van het 

vak onder de knie hebben.  De 

zoektochten van het Wekelijks Nieuws zijn 

vaste waarden voor ons. 

 

Met jullie ervaring, aan welke voorwaarden moet een goede zoektocht 

voldoen ?  

Het belangrijkste is dat de deelnemers een leuke namiddag kunnen beleven.  

Detailfoto’s waarbij je meerdere keren langs het parcours moet wandelen of 

fietsen om het object op te merken: niet oké.  Zaken opzoeken via de 

smartphone is zeker uit den boze, alles moet ter plaatse en ondubbelzinnig 

opgelost kunnen worden.  Zelfs een zoektocht in jouw eigen stad of wijk is 
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verrijkend, want je kijkt op een andere manier naar je omgeving, zoals naar de 

gevels van de gebouwen. Eigenlijk ben je zo toerist in eigen stad ! 

 

Jules, als oudste gemeenteraadslid met de langste legislatuur en lid van 

tientallen organisaties die nu op een laag pitje staan, hoe kun je je dagen 

vullen ? 

In het begin van de lockdown heb ik grote kuis gehouden.  Gedurende 50 jaar 

heb ik immens veel papieren gespaard.  Heel wat daarvan is meegegeven met 

de 2-wekelijkse ophaling.  Interessante documenten van het syndicaat heb ik 

aan de universiteit van Gent geschonken.   

Daarnaast ben ik secretaris van Okra Waregem en had graag een aantal 

activiteiten georganiseerd, maar door de steeds veranderende 

coronamaatregelen ligt dit nogal moeilijk.   

 

En toch ga je nog meermaals per jaar op reis.  Hoe pak je het dit jaar aan ?  

Ik ga gemiddeld zo’n 7 keer per jaar op reis.  Bijna altijd naar een andere 

bestemming, de wereld is groot genoeg.  Net vóór de eerste golf in maart, kwam 

ik terug uit Utrecht.  En nu ben ik pas terug uit het prachtige land Slovenië.  

Hoewel het Oktoberfest, de jaarlijkse bierfeesten in Munchen, afgelast zijn dit 

jaar, trek ik er toch heen.  Ik zou voor de 1ste keer naar het grootste bierfestival 

ter wereld gaan, mijn tickets waren dan ook al zeer lang geboekt.  Maar ook 

zonder bierfeesten valt genoeg te beleven in de hoofdstad van Beieren. 

 

Wie zelf nog wil deelnemen aan de fotozoektocht van de school zal zich 

moeten reppen.  Download snel het deelnameformulier via  

https://www.biestjager.com/docs/fotozoektocht.pdf en stuur je 

antwoorden door vóór eind augustus ! 

 

 

   Afgelopen maanden hebben veel wijkbewoners vastgesteld dat er heel wat 

hondenpoep op het openbaar domein achterblijft.  

Verschillende baasjes hebben de slechte gewoonte om 

hun hond zomaar de behoefte te laten doen.  Dat mag, 

maar dan moet het baasje het kakje wel opruimen.  Dus 

een goede gewoonte: neem – naast jouw mondmasker 

- altijd een hondenpoepzakje mee ! 
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Publiek toegelaten tijdens 6de Memorial Igor Decraene 
tekst: Koen Christiaens - foto: Willy Godefroid. 

 

De 6de Memorial Igor Decraene op zondag 6 september belooft een topeditie 

te worden. Omdat vele renners door de coronacrisis en het veelvuldig wegvallen 

van wedstrijden weken niet hebben gekoerst staan ze te popelen om de 

nationale testtijdrit in Waregem af te werken. En ja, de koersliefhebber mag wel 

degelijk op de Biest aanwezig zijn, zij het onder bepaalde voorwaarden. 

Mondmaskers zijn verplicht en de afstandsregels moeten in acht worden 

gehouden. Hier zullen 2 coronastewards, één van de organisatie en één van de 

Wielerbond op toezien.   

 

Op de middag komen eerst 40 recreantenduo’s aan de start voor 1 ronde van 

10,6 km.  Ter vergelijking: vorig jaar kwamen 19 duo’s aan de start maar werden 

nog 2 ronden afgehaspeld.  Deze heeft als doel de instapdrempel zeer laag te 

houden. Tijdritfietsen of specifieke tijdritsturen zijn in dit onderdeel niet 

toegelaten. Ook Astrid Demeulemeester neemt deel bij de recreanten in duo, 

dit is de vriendin van Yves Lampaert. 

Een nieuwigheid is recreanten individueel, tevens 1 ronde van 10,6 km. Hier zijn 

wel tijdritfietsen toegelaten. Ook dit wordt een succes want de inschrijvingen 

werden tijdig afgesloten met opnieuw 40 deelnemers.  Wat opvalt bij de 

recreanten: ze komen van overal: Mol, Oostende, Adegem, Welcherdezande, 

Hamme, Bredene, Erpe-Mere, Dudzele, Serskamp etc… Bij de individuelen zitten 

veel duatleten en triatleten die de tijdritdiscipline willen onderhouden. Er wordt 

om de minuut gestart. 

 

Het parcours start in de Bieststraat (ter hoogte 

van frituur Cindy), H.Lebbestraat en 

Deerlijkseweg (halve rijweg), Industrielaan, 

Mannebeekstraat, Brabantstraat, Plasstraat, 

Ingooigemstraat, Brandgatstraat, Groenstraat, 

Vijverdamstraat, Industrielaan (U-bocht), 

Kleithoekstraat,  aankomst Bieststraat (ter 

hoogte van de Langebrugstraat). 
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Programma: 

 12.00: recreanten in duo (10,6 km) 

 12.45: recreanten individueel (10,6 km) 

 13.30: dames nieuwelingen (10,6 km) 

 13.45: dames juniores (10,6 km) 

 14.05: heren nieuwelingen (10,6 km) 

 14.55 heren juniores (21,2 km) 

 16.10 dames elite (21,2 km) 

 17.00 heren beloften (31,8 km) 

 

De Biestenaars die deelnemen bij de recreanten: Thybo Decraene-Olivier 

Muylaert (De Stervende Zwanen); Birger Decraene-Giel Eggermont (Birger en 

Giel) ; Geoffrey Depypere-Olivier Vandekerckhove (VDK en Sint Bernardus); 

Merijn Decraene en Emiel Van Thuyne (Merijn en Emiel) en Koen Christiaens en 

Michael Duyck (Team Riebedebie). Deze duo’s starten allen tussen 12 en 12.40 

uur. 

De starturen van alle andere renners zoals onder meer van Ruben Apers en 

Biestenaars Raoul Decraene en Mathisse Grootaert vind je enkele dagen 

voordien terug via Belgian Cycling, testtijdrit Waregem. 

 

 
Het bestuur is klaar voor de 6de Memorial Igor Decraene. V.l.n.r Etienne Broché, Thybo Decraene, Bruno Boudry, 

Bernard Vandewalle, Koen Christiaens, Bart Van Cauwenberghe en Frederik Broché. Norah Broché vervolledigt 

de foto. 
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Ruben Apers: “Memorial is prachtig initiatief” 
tekst: Koen Christiaens - foto: Lotto Soudal 

 

Ruben Apers uit Vrasene is de enige renner die de 

vorige 5 edities van de Memorial Igor Decraene 

meemaakte.  De hardrijder won de nationale 

testtijdrit in Waregem in 2016 en hoopt ook nu 

weer te schitteren op de Biest. 

 

Ruben, je bent de laatste jaren niet gespaard 

gebleven van tegenslagen: collega-wielrenners die 

het leven lieten, jij liep in maart 2019 een zware 

blessure op. Heb je dit alles een plaats kunnen 

geven want je hebt toch veel moeten verwerken ? 

Stilaan begint alles een plaats te krijgen, het is dan nog maar een jaar geleden. 

Er is nog veel dat mij aan deze periode doet terug denken. Het is een 

donkerzwarte pagina in mijn leven, gelukkig heb ik het kunnen omslaan naar 

een nieuwe witte pagina. 

 

Je liet na je zege in de GP Saint Souplet in Frankrijk  op 9 augustus 

optekenen: “ik ben terug !”. Dat kan je wel stellen, na een solo van 20 km ? 

Ja, klopt. Elk seizoen heb je een paar superdagen. Dit was er ook één van, op 

zo’n dagen kan je al eens zotte dingen gaan doen. Het doet ook enorm deugd 

dat je je eerste post-coronawedstrijd kan winnen. 

 

Hoe belangrijk is het voor een renner om goed te kunnen tijdrijden ? 

Iedereen denkt daar anders over, persoonlijk vind ik dat wel belangrijk. Het is 

ook heel eerlijk, je zet renners op een fiets en laat ze zo snel mogelijk een traject 

afleggen op eigen kracht.  

 

Wat heb je onthouden uit de vorige edities van de Memorial ? 

Het is een prachtig initiatief, de emotionele waarde van deze wedstrijd wordt 

ook zwaar onderschat. Ook leuk dat het parcours altijd een heel klein beetje 

aangepast wordt, zo is de wedstrijd elk jaar toch een beetje anders. Ik eindigde 

ook altijd in de top 5: in de allereerste editie in 2015 werd ik 3de, in 2016 1ste, in 

2017 5de en in de afgelopen 2 jaar telkens 3de. 
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Wie worden jouw concurrenten op 6 september ? 

Zeer moeilijk te zeggen. Je weet nooit wie wat heeft gedaan in coronatijd. Er zijn 

ook nauwelijks wedstrijden om het niveau van je tegenstanders te weten. 

Iedereen zal van zijn eigen krachten moeten uitgaan, wat de wedstrijd ook wel 

mooi maakt. 

 

Je bent vierdejaarsbelofte bij Lotto Soudal. Hoe speciaal is het te mogen 

rijden voor deze ploeg ? 

Zeer mooi om te kunnen rijden voor de beste beloftenploeg van België, en zelfs 

wel van de wereld. 

 

Zit er voor jou nog een profcontract aan te komen in de nabije toekomst ? 

Ik ben er volop mee bezig om een ploeg te vinden voor het volgende seizoen. 

Deze tijden maken deze zoektocht zeker niet makkelijker. We zien wel wat er uit 

de bus valt. 
 

 

Wist je dat…  

 

… de Oostenrijker en gewezen goalgetter van SV Waregem Richard 

Niederbacher op 25 juli werd gespot op de Biest ? Niederbacher 

speelde 2 x voor Essevee:  van 1983 tot 1985 en van 1987 tot 1992 en scoorde 

daarin 85 doelpunten 
 

 

Heb je het ook gezien… ? 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Maarten Bullens (bedrijventerreinmanager) 

 

Neen, ik bedoel niet komeet Neowise die 

afgelopen weken een aantal nachten aan de hemel 

schitterde, maar wel de nieuwe ledverlichting aan 

de schouw van de kmo-zone Groenbek.  Net vóór 

de zomervakantie waren er een aantal 

testmomenten, de officiële inhuldiging gebeurt 

binnenkort.  En ’t Biesteneirke zal erbij zijn, je leest 

er meer over in een van de komende edities. 
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Sylvie Algoet schittert als juryvoorzitter in Undercover 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Sylvie Algoet 

 

In juni 2019 kwam Sylvie Algoet als paardencoach aan bod in ’t 

Biesteneirke.  Naast haar liefde voor de edele dieren, houdt Sylvie ook van 

fotograferen, schilderen of tekenen.  Of figurant zijn… 

 

Sylvie, hoe kom je terecht bij 

de kwaliteitsvolle serie 

Undercover ? 

Een 6-tal jaren geleden heb ik 

mij ingeschreven bij een 

castingbureau voor figuranten.  

Afhankelijk van jouw profiel 

krijg je heel regelmatig een 

mailtje waarin figuranten 

gezocht worden.  Indien de 

figuratie dichtbij is, of indien 

het project mij aanstaat, durf ik 

mijn kans wel te wagen.  De 

opnames waren dan wel in een paardenranch in Westerlo - toch anderhalf uur 

rijden – maar de liefde voor paarden heeft me over de schreef getrokken. 

 

Wat is jouw aandeel in de reeks ?  

Eigenlijk heb ik 2 los van elkaar staande rollen.  Maar wie dit niet weet, zal het 

ook niet opvallen, temeer omdat beide rollen niet in dezelfde aflevering zullen 

opduiken.  In de ranch ben ik lesgeefster en sta ik letterlijk en figuurlijk in de 

achtergrond.  Mijn grootste rol echter is als juryvoorzitter bij een paardenveiling 

aan het kasteel Ooidonk (Deinze).  Hiervoor moest ik een Engels- en 

Nederlandstalige speech geven.  Niet evident, temeer omdat ik de tekst pas ’s 

morgens onder ogen kreeg. 

 

Is het acteursbestaan, waar je toch even kon van proeven, glitter en 

glamour ? 

Ik vond het wel fijn dat ik een eigen schminkster en eigen kleedster had in 

Deinze.  Voor de rest kan het soms lang wachten zijn.  Dat is een beetje 
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afhankelijk van wanneer de scènes waarin je verschijnt opgenomen worden.  Er 

moet ook rekening gehouden worden met externe storende factoren: een 

overvliegend vliegtuig, een tractor die voorbijtuft, een autoalarm dat op het 

verkeerde moment afgaat, de kerkklokken die luiden,…  Allemaal boeiend, dat 

wel.  

 

Hoe was het contact met de BV’s in de serie Tom Waes, Wim Willaert, Ruth 

Becquart en Sebastien Dewaele, om er enkele te noemen ?  

Zeer tof.  Het is een cliché, maar eigenlijk zijn dat ook maar gewone mensen hé.  

Doordat ik een sprekende rol had aan het kasteel Ooidonk, kon ik ’s middags 

mee op restaurant.  Gaandeweg waren ze ook geïnteresseerd in mijn job als 

paardencoach.  Daarin heb ik trouwens Tom Waes op weg geholpen om op de 

scène met paarden om te gaan. Hij heeft een heilige schrik opgedaan van 

paarden na zijn zware val in het programma Wauters vs. Waes in 2014.   

 

Wanneer kom je in beeld, Sylvie ? 

Eigenlijk weet ik dit zelf niet.  Mijn 

rolletje in de ranch zit vooraan in de 

serie en als juryvoorzitter van de 

paardenveiling zal dit ergens eind 

oktober zijn vermoed ik.  De reeks 

op Eén start sowieso op zondag 6 

september.   

Overigens weet je als figurant nooit 

als je überhaupt in beeld zal komen.  

Tot op heden kon ik niet klagen: je 

kon telkens wel een glimp van mij 

opvangen. 

 

Over welke figurantenrollen spreek je dan ? 

Een aantal maanden geleden was ik gast bij het huwelijk van Ronaldinho (Niels 

Destadsbader) en Niki (Bab Buelens) in de kerk van Wannegem-Lede voor de 

4de FC De Kampioenenfilm Viva Boma.  Ook een rolletje in De Premier van 

regisseur Eric Van Looy heb ik meegepikt. Tevens een aantal malen in Aspe en 

de kerstspecial van Wat als…?   
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Op het einde van dit jaar verschijnt de film Mijn vader is een saucisse.  Een vader 

(Johan Heldenbergh) werkt als 

bankbediende maar haat 

stierlijk zijn job én collega’s 

(waarvan ik er dus één ben).  Dat 

rolletje was niet zo gemakkelijk: 

we moesten met 2 personen 

naar filmpjes op de smartphone 

kijken en ermee lachen.  

Alleen… er was niets te zien op 

het schermpje, dus je moest 

zowat improviseren en lachen 

om niets.  

Rijk word je er zeker niet van, maar het is wel een verrijkende ervaring.   
 

Undercover, vanaf zondag 6 september op Eén 

 

 

De Stockmans rijden het BK in Anzegem 
tekst: Koen Christiaens 

 

Op dinsdag 22 september, nauwelijks 2 dagen nadat de Tour 

eindigt, gaan in Anzegem de Belgische kampioenschappen 

wielrennen door voor heren elite en dames elite. Er 

nemen met Julie Stockman bij de dames en Abram 

en Michiel Stockman bij de heren ook 3 Biestenaars deel. Sinds dit seizoen rijden 

de tweelingbroers voor het Duitse team SKS Sauerland NRW.  Julie begint aan 

de nationale titelstrijd om 10 uur voor 128 km om ongeveer 3 uur later de 

aankomst te bereiken.  De dames rijden 7 lokale ronden van 18,8 km. De heren 

starten op de middag in Halle met onderweg de Muur van Geraardsbergen. Na 

70 km – omstreeks 14.15 uur - passeren ze ook de Biest in de Henri Lebbestraat 

en Deerlijkseweg om vervolgens in Anzegem ook nog 7 ronden af te werken 

met telkens 2 keer de beklimming van Tiegemberg. De aankomst is rond 18 uur 

voorzien en dit aan de gebouwen van Escolys op de Heirbaan, komende vanuit 

de Heirweg in Anzegem. Voor wielerminnende Biestenaars is deze locatie dicht 

en makkelijk bereikbaar. In 2021 is Waregem aan de beurt. 
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Ten huize van… Jozef Wille 
tekst: Marnix Pruvoost – foto’s: familie Wille en John Vervaecke 

 

Deze keer zijn we te gast bij Jozef Wille.  Reden van ons bezoek is simpel: 

Jozef stapte de voorbije maand op tram 9. 

 

Jozef, hoe breng jij je dagen door in coronatijden ? 

Ja ventje, wat doet een mens ? Eerst en vooral doen wat men zegt en 

binnenblijven en zeker niet de slimste willen zijn. Niet dat ik me afsluit van de 

wereld, nee, ik ben geen kluizenaar dat niet, maar als ik niet expliciet naar buiten 

moet doe ik het niet. De boodschappen, daar 

zorgen de kinderen of kleinkinderen voor.  

Jaja, ’t is een raar spel en ’t kan iedereen 

overkomen. Ge moet u geen zorgen maken 

hoor, ik kan mijn dag goed doorbrengen. In 

de lochting is ’t er altijd werk, tenminste als je 

het wil zien en dan heb ik ook nog mijn 

gazette.  Die lees ik van voor naar achter en 

ik zou zelfs ne keer durven weerkeren ook. 

Een kaartspel ligt er ook altijd op de hoek van 

de tafel, dat is ook één van mijn favoriete 

tijdverdrijven.  Ik ga niet stoefen maar ik kan 

het spel nog altijd aandachtig en goed 

volgen en zolang dat nog gaat, gaan we er 

mee door.  Weet je waar ik me ook nog mee kan bezig houden ?  Met het bakken 

van taarten.  Jaja, daar draai ik mijn hand niet voor om.  Of het nu een 

confituurke of een gâteau moet zijn, dat tover ik, uit mijn oven. 

 

Jozef, het sociale leven heeft je ook niet onbewogen gelaten ? 

Hoe zeggen ze het…?  ‘k Ben altijd gaarne bij de mensen geweest.  Laat me ne 

keer nadenken, ik heb deel uitgemaakt van de missiefeesten, Biestkermis en de 

ponyfeesten ja, dat zal het zoal zijn. Versta mij niet mis, ik stond altijd aan de 

kant van de werkers.  Want dat is overal hetzelfde, er zijn er die het goe kunnen 

zeggen en de die zie je niet bij het opstellen en of kuisen van de feestzaal. Och 

ja, ik zou dat ook nog vergeten zijn maar ‘k heb jarenlang rond geweest met de 

loten van de Vrienden van Lourdes. Veel schone dagen daaraan beleefd. 
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Een rasechte 

Biestenaar ben je 

niet? 

Och ja, ne keer dat 

je meer dan zestig 

jaar op de Biest 

woont, ‘k weet ik 

niet wanneer dat je 

dan een echten 

bent. Neenee, ik 

begrijp maar al te 

goed wat je 

bedoelt.  Ik ben 

van geboorte van 

Meulebeke, van de 

Paanders, als je dat 

kent, en kom uit een nest van vijf zoons. Getrouwd in ’52 en in ’54 zijn we hier 

in de Kollebloemstraat ingetrokken. Ons gasten ken je wel zeker: Johan, Katrien, 

Christ en Christa (zie foto). 

 

De naam Wille is voor mij het synoniem voor afsluitingen? 

Ja, man, ‘k weet echt niet hoeveel lopende meters ik in mijn leven gezet heb. Ja, 

dat is eigenlijk nogal raar gelopen. Ik werkte toen bij Douterloigne en zag van 

dichtbij hoe het allemaal moest verlopen, dat leek aanvankelijk een haalbare 

kaart en vrij vlug ben ik gestart met een zelfstandig bijberoep.  

In het begin maakte ik zenderstenen en cementbuizen. De afsluitingen zijn er 

maar later bijgekomen, vergeet niet dat toen in het Waregemse alleen al 

minstens een achttal bedrijven gevestigd waren die zich toelegden op 

afspanningen.  De kinderen zijn later mee in de zaak gestapt en vanaf dan is 

deze ernstig uitgegroeid.  Denk nu niet dat het allemaal rozengeur en 

maneschijn is, nee nee, je moet blijven investeren.  Ik zeg altijd: “Stille staan is 

achteruitgaan” en geloof me maar op mijn woord, ’t is zo. Op mijn vijfenzestigste 

heb ik een operatie ondergaan en dan heb ik me wat meer op de achtergrond 

gehouden. Niet dat ik niet meer op het bedrijf te zien was, maar den druk was 

minder en daarbij, wat zegt men in de volksmond… “d’oude moeten plaats 

maken voor de jonge”, niet? 
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En… is er een verjaardagsfeest voorzien? 

Ewel, ja zeker, maar ja ik hoef me daar geen zorgen over maken, de gasten gaan 

dat wel regelen en dat komt wel dik voor mekaar. Het enige wat ik zal moeten 

doen is ’t witte hemd aan doen, het haar kammen en mijne portemonnee 

uithalen en ’t zal er mee gedaan zijn. 

 

Jozef, we gaan stilaan afronden met onze babbel.  Verzorg je goed, bedankt 

voor de ontvangst en het stukje taart en nogmaals gefeliciteerd met je 

negentigste verjaardag. 
 

 

Tournee Congé op de Biest 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus streek het team van Tournee Congé neer 

op het kerkplein van de Biest.  Het hete weer zorgde voor een magere opkomst.  

De afsluiters comedian Piv Huvluv en zanger Frank Vander Linden (De Mens) 

konden wél respectievelijk 150 en het maximum van 200 toeschouwers lokken. 

't Biesteneirke was ook aanwezig op bepaalde activiteiten.  Je kan veilig 

nagenieten van de foto's van de speelstraat, het picknickconcert, straattheater 

BV Natuur, Piv Huvluv, De Mens, het voordeurconcert en de livestream van de 

Compact Disk Dummies in de kerk.  
 

  

Meer foto’s: 

www.biesteneirke.be/fotos 
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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 september: Rik Verhaeghe – 0474 92 65 68 

 tot nader order zijn alle privé-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 

 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 

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

 zondag 20 september om 10.30 uur: eerste communie 

 zaterdag 26 september om 14.30 uur: Vormselviering 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 24 september: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 258 oktober 2020 

 teksten oktobernummer binnen vóór 17 september, bij voorkeur via e-mail  
 

 


