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’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 340 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 
 

Op donderdag 15 oktober vond de 21ste Dag tegen 

Kanker in Vlaanderen plaats.  Om de vrijwillige 

bedelers van ’t Biesteneirke te bedanken voor hun 

inzet de afgelopen maanden, ontving iedere 

bedeler een azalea van Kom op tegen Kanker.  

Er werden 193 363 plantjes verkocht, wat zorgde 

voor een opbrengst van 1 353 541 euro. Met de 

opbrengst financieren we steun- en zorgprojecten 

voor kankerpatiënten en hun naasten. 
 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Samana bezorgde 230 ontbijtpakketten aan huis 
tekst en foto’s: Claudine Terras 

 

Zondag 11 oktober 2020 was het de Dag van Chronisch Zieke Mensen (DCZ).  

Normaal gezien organiseren we met Samana Waregem Biest-Nieuwenhove de 

zaterdag voordien een feest met een etentje en een ontspanningsgedeelte in 

het OC De Roose. Dit voor al onze Samana-leden.  Maar dit jaar was het in deze 

coronaperiode helaas niet mogelijk.  Maar we lieten onze Samana-

sympathisanten niet in de kou staan.   

In plaats dat de mensen tot bij ons kwamen in het lokaal, gingen wij met de 

kernleden, aan huis met een ontbijtpakket. 

Eerst gingen we op huisbezoek en zo kon iedereen zich inschrijven voor het 

ontbijt aan huis.  De prijs voor zo’n ontbijtdoos was 5 euro. 

Voor het bestuur was het een grote uitdaging: zou deze actie aanslaan ?  Kunnen 

we dit aan ? 

En ja !  Het was een echte voltreffer.  We kregen maar liefst 230 aanvragen.  Dus 

hadden we heel wat werk voor de boeg.  Boodschappen doen, ontbijtdozen 

bestellen via de webshop van Samana, verdeellijsten maken, ontbijtdozen 

klaarmaken en de bedeling van de ontbijtpakketten. 

Op vrijdagavond gingen we van start en maakten we de ontbijtdozen klaar met 

alle niet-bederfbare producten.  Zaterdagochtend om 6 uur werden de verse 

pistolets, croissants, boterkoeken en yoghurt er bij gestoken.   
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We konden rekenen op 10 chauffeurs die 

instonden voor de levering aan huis.  Aan de 

hand van een handige verdeellijst kon alles 

correct worden afgeleverd.  Om 7.30 uur werden 

de eerste pakketten afgeleverd.  En of de 

mensen content waren met zo’n mooi gevulde 

ontbijtdoos !  Alleen maar blije gezichten (al 

werden sommigen uit bed gebeld !). 

Nadien hebben we met enkele chauffeurs 

samen het ontbijt genomen. 

We kunnen dus met trots zeggen dat deze actie 

heel geslaagd is ! 

Ben je ook geïnteresseerd in de werking van 

SAMANA Waregem Biest-Nieuwenhove: geef een seintje aan één van de 

bestuursleden, wij nemen dan contact met je op. 

Annie Vanbruwaene 0473 52 57 19 

Marleen Seynaeve 0496 60 13 72 

Christine Wittevrongel 0473 42 56 49 

Claudine Terras 0472 56 84 30 

 

 

Wist je dat…  

 

… alle vrijwilligers van ’t Biesteneirke een azalea kregen tijdens het 

Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker ?  Op die manier sloeg 

uw favoriete maandblad 2 vliegen in 1 klap: de vrijwilligers werden bedankt én 

het goede doel werd gesteund 

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

Heruitgevonden ?  Helaas voor hem was het te zoeken 20 letterwoord van het 

goede teveel, waardoor Rik uiteindelijk op de 3de plaats eindigde.  Deze 

schrijfwedstrijd vond op vrijdag 9 oktober plaats in meer dan 100 Vlaamse 

bibliotheken, ook in die van Waregem 
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Kunst op het kerkplein 
tekst: www.bepartexhibitions.be – foto: Rik Verhaeghe 

 

In de zomervakantie trok Tournée 

Congé gedurende 7 weken rond in 

Waregem. Ook Frank&Robbert 

Robbert&Frank droegen hieraan 

hun steentje bij en presenteerden 

gedurende de zomermaanden een 

nieuw kunstwerk in 7 verschillende 

wijken, waaronder de Biest. 

 

Frank&Robbert Robbert&Frank is 

een multimediaal 

kunstenaarscollectief, werkzaam op 

de grens tussen beeldende kunst, 

theater en performance. Ze hebben 

een voorliefde voor ingrepen in de 

openbare ruimte en zoeken steevast 

deze dialoog op. In 2015 startten ze 

met de bouw van kleine houten 

koffers op maat van de handbagage 

die wordt toegelaten op het 

vliegtuig. Deze draagbare 

kunstwerken kunnen overal opgezet 

en geactiveerd worden. Geleidelijk 

aan evolueerden de koffers naar 

kleine houten schrijnen, die 

eruitzien als lege kistjes.  

 

In het verleden versierden de kinderen uit de buurt de kistjes met tekeningen, 

anderen werden door de buurtbewoners gebruikt als een uitleenplatform voor 

boeken en kleine spulletjes, sommige schrijnen werden gebruikt als 

vereringsplaats of als klein tempeltje en in Venetië werden de schrijnen ingezet 

als een middel om met de buurt te communiceren. De kistjes zijn met andere 
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woorden multi-inzetbaar.  Ze dienen allemaal echter eenzelfde doel: iets 

waardevols bijdragen aan de wereld.  
De toevallige passant wordt uitgenodigd om het kistje te activeren. Dat kan op 

verschillende manieren en iedereen is volledig vrij in hoe hij of zij hiermee in 

dialoog wenst te gaan.  

 

Het kistje bevindt zich op de parking kerkplein t.h.v. de school naast de 

affichekast. 

Maakte je een foto van je creatieve ingreep bij het werk van 

Robbert&Frank Frank&Robbert ? Stuur deze op naar info@be-part.be en 

redactie@biesteneirke.be ! 

 

 

Lach, u komt in beeld !  
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Afgelopen weken werd een 

sluikstort vastgesteld aan de 

kledingcontainer op het 

kerkplein naast de school.  

Een heuse 

tweelingkinderwagen stond 

er onbeschadigd en duidelijk 

zichtbaar.  Dergelijk afval 

hoort er zeker niet thuis en 

kan gemakkelijk een 2de leven 

krijgen in de 

Kringloopwinkel.  Wist je 

trouwens dat 

intercommunale Imog 4 camera’s inschakelt in de strijd tegen 

zwerfvuil aan glasbollen en textielcontainers ?  Wil je eens in 

beeld komen en een boete betalen, dan weet je wat te doen.  
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Groenbek heeft groen baken 
tekst: Leiedal - foto’s: Carine Verhaeghe 

 

Groenbek, het voormalige fabrieksterrein van Bekaert Textiles 

in de Hoogmolenstraat, is door intercommunale Leiedal 

herontwikkeld tot een hedendaagse kmo-zone.  De fiere 

fabrieksschouw is grondig gerenoveerd en als icoon in ere 

hersteld.   

De werken aan de schouw gebeurden in 2 fases: eerst werd de 

schoorsteenpijp gerenoveerd, zowel vanbinnen als vanbuiten.  

Pas daarna kon de vernieuwde schouw het licht zien.  Voor het 

concept van de verlichting werkte Leiedal samen met Atelier 

Jéol uit Lyon.  “Hier op Groenbek verwijst de oude inscriptie 

BEKAERT in witte keramiekletters naar de geschiedenis van de industriële site,” 

zegt Filip Vanhaverbeke, directeur van Leiedal.  “De naam is overdag aan de 

noord- en zuidkant te zien, maar hij is niet verlicht.  ’s Avonds maakt hij plaats 

voor de naam van het nieuwe 

bedrijventerrein GROENBEK aan de 

oost- en westzijde van de schouw.  

In groene ledverlichting uiteraard, 

als symbolische knipoog naar de 

naam van het terrein.” 

De officiële inhuldiging van de 

verlichte schouw vond plaats op 

donderdag 1 oktober.  

 

 

 

 

  

Holstraat 6 Waregem – www.kinedeboeck-ops.be -  0477 46 21 01 
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Neem een boek, geef een boek ! 
tekst en foto: Cherly Vanbecelaere 

 

Sinds een aantal dagen hangt een boekenruilkast aan de ingang van het oc De 

Roose in de Smedenstraat.  Welke kast ?, hoor ik je al zeggen.  Wel, Biesti de Uil 

stelt u graag de boekenruilkast voor: 

 
   

Hé jij, ja jij! 

Welkom, wat leuk dat je onze 

mini-bie(b)st hebt gevonden! 

De regel is heel simpel…:  

Neem een boek, geef een 

boek 

U mag natuurlijk meerdere 

boeken schenken aan ons 

boekenhuisje. 

Of het gelezen boek terugplaatsen. 

We vragen heel lief om ons boekenhuisje met zorg te 

benaderen, 

Wees voorzichtig en respectvol met de deuren en de 

boeken ! 

De onderste plank is voorzien voor de kleine mini 

bie(b)st lezertjes. 

 

Veel leesplezier! 

 
 

De boekenruilkast is een initiatief van vzw Project Biest.  Meer info: 

projectbiest@gmail.com of de Facebookpagina. 
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OC De Roose neemt nieuw boekingssysteem in gebruik  
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Vanaf begin november stapt het stedelijk ontmoetingscentrum De Roose 

in het boekingssysteem dat reeds door 6 andere OC’s in Waregem wordt 

gebruikt. 

 

Vooraleer je massaal de zalen wil boeken voor 

volgend jaar, lees eerst even aandachtig 

volgende richtlijnen: 

Op de website www.waregem.be/ocderoose 

kan je de online kalender raadplegen.  Hierop 

kan je zien of jouw gewenste datum en zaal 

nog vrij is.  Het juiste ontmoetingscentrum staat reeds aangevinkt, je hoeft enkel 

naar de juiste maand te navigeren.  Een groen vakje op de kalender wil zeggen 

dat de zaal bezet is.  Een grijs vakje betekent dat de activiteit nog in aanvraag 

is. 

Verenigingen hebben tot 6 maanden voor de datum van de activiteit voorrang 

op een privépersoon.  Deze regeling is geldig voor alle Waregemse OC’s. 

Aanvragen van verenigingen en particulieren worden toegekend op basis van 

de datum waarop de aanvraag werd geregistreerd. Dus, wie eerst aanvraagt 

heeft de eerste kans.  

Het systeem voor privéverhuur is zeer eenvoudig:  

- datum nog vrij ? Kies Vraag jouw datum aan 

- kies Ontmoetingscentrum: duid OC De Roose aan in de lijst 

- kies zaal/zalen: je kan kiezen uit de kleine en/of grote zaal.  Hou hierbij 

rekening met het aantal verwachte gasten 

- gegevens gebruiker: indien je eerder het systeem hebt gebruikt (ook geldig 

voor andere Waregemse OC’s), heb je een code ontvangen. Met die code 

worden je gegevens automatisch opgehaald. Nog niet eerder met het 

systeem gewerkt of code vergeten? Kies voor Dit is mijn eerste reservatie of 

ik heb nog geen gebruikerscode en vul de gevraagde gegevens netjes in 

- extra informatie bij aanvraag: vul de gevraagde informatie correct in. Deze 

is nodig om de activiteitgrootte in te schatten en om de huurprijs te bepalen 

- bedankt ! Je ontvangt een mail waarin je aanvraaggegevens worden 

vermeld. 
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Je zal vanaf jouw aanvraag heel wat mails – al dan niet automatisch – ontvangen.  

De eerste mail na jouw aanvraag is een prijsvoorstel.  Een datumafwijzing komt 

amper voor, gezien je als gebruiker zelf hebt nagekeken welke datum vrij was.  

Belangrijk is dat je jouw aanvraag ook bevestigt, zo niet kan de zaal aan een 

andere gebruiker toegewezen worden.  Na goedkeuring ontvang je het contract, 

eveneens via e-mail.  Ook dit document bevestig je door het klikken op de link 

in de mail. Hiermee geef je aan dat je akkoord gaat met de bepalingen in het 

contract en het huishoudelijk reglement. 

Je ontvangt een mail die het ondertekenen van het contract bevestigt en – 

indien van toepassing – vraagt om de waarborg te betalen. Deze waarborg 

wordt verrekend in de eindfactuur.  3 weken voor aanvang van de activiteit krijg 

je een mail om materialen aan te vragen. Die materialen worden dan voor jou 

voorzien. Je ontvangt een kopie van de gevraagde materialen via mail.  1 week 
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voor aanvang van de activiteit krijg je een mail met richtlijnen over het afhalen 

van de sleutel.  

Na afloop van de activiteit ontvang je een factuur. Daarop staat het bedrag dat 

je nog moet bijbetalen of dat zal worden teruggestort. Bij verwerking van de 

betaling van de factuur ontvang je een betalingsbevestiging. 

 

Belangrijke info i.v.m. het coronavirus: privéfeesten zijn tot nader order niet 

toegelaten in alle stedelijke ontmoetingscentra.  Aanvragen kunnen wel gericht 

worden, eventueel betaalde voorschotten worden zonder verwijl terugbetaald. 

 

Het aanvragen van een zaal voor volgend jaar kan op 

www.waregem.be/ocderoose.  Je kan de zaal te allen tijde aanvragen, maar je 

zal pas bevestiging krijgen vanaf 6 maanden vóór jouw activiteit. 

Uiteraard blijft de maandverantwoordelijke bereikbaar op 0474 92 65 68, bij 

voorkeur na 18 uur of in het weekend.  Jouw niet-dringende vragen kan je 

stellen via ocderoose@gmail.com. 

 

 
 

 

Allerheiligen: gedachtenis aan alle overledenen 

 

Overledenen sinds Allerheiligen 2019 waarvan de uitvaart of nadienst plaats had 

op de St.-Jozefsparochie (Biest) – afgesloten op 19 oktober 2020 

 

Christiana Dely ° 09/07/1935  24/12/2019 

Mia Bogaert  ° 17/12/1946  25/01/2020 

Ivan Van Herpe ° 01/01/1952  12/03/2020 

Yvonne De Craene ° 18/08/1928  03/04/2020 

Simonne Deplae ° 10/10/1930  13/04/2020 

Godelieve Weyhaeghe ° 18/10/1933  27/04/2020 

André Messiaen ° 06/02/1932  20/07/2020 

Cecile Depoortere ° 05/12/1931  27/08/2020 
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Essevee-KVK door de ogen van Guibert Declercq 
tekst en foto: Koen Christiaens 

 

Op de eerste dag van het herfstverlof, maandag 2 november, staat dé 

voetbalderby van Zuid-West-Vlaanderen tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk 

op het menu.  Essevee tegen de Vééka.  Kan rood-groen tegen de eeuwige rivaal 

KVK het tij keren en op die manier het blazoen weer oppoetsen ? Want het is al 

lang, te lang geleden dat de ploeg van Francky Dury tegen die van Yves 

Vanderhaeghe een overwinning kon behalen. Van 5 mei 2018, 1-2 op het veld 

van KV Kortrijk.  

Ik sprak met Biestenaar Guibert Declercq, die 

een verleden heeft in Kortrijk en sympathie 

heeft voor Zulte Waregem. 

 

Guibert, hoe lang ben je al Biestenaar ? 

Ik woon intussen ruim 20 jaar met Rita 

Tubaert op de Biest, van januari 2000. 

 

In welk opzicht verschilt de mentaliteit 

van een Kortrijkzaan met een 

Waregemnaar ? 

Ik vind deze een beetje hetzelfde. Hoeveel mensen uit Kortrijk wonen intussen 

al niet in Waregem ? Ik ken er verschillende. Van geboorte ben ik van Kortrijk 

maar ik heb ongeveer 40 jaar in Stasegem gewoond.  Ik herinner mij de periode 

dat ik met mijn vader naar de matchen van Kortrijk Sport en Stade Kortrijk ging 

kijken, later kwam tussen die twee ploegen KV Kortrijk tot stand. Ik heb 10 jaar 

een abonnement gehad met mijn broer en schoonbroer. Ja, ze speelden toen 

ook in 1ste nationale. Georges Heylens was trainer; spelers uit die periode waren 

Piet Timmerman, Claude Verspaille en Bo Braem. Mijn broer Jacky is nog altijd 

abonnee en gaat ook vaak naar de training. 
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Dit seizoen doet KVK het (voorlopig) beter dan Essevee. Wat is de oorzaak 

volgens jou ? 

Op gebied van voetbal vind ik Essevee alvast niet zwakker. Op OHL zou Zulte 

Waregem met een goede spits nooit verloren hebben. Hetzelfde weekend zag 

ik STVV tegen Kortrijk 0-0 eindigen en die match was het zien niet waard. Het 

probleem bij de Vééka is een beetje de mentaliteit. Eens het goed gaat - denk 

maar aan het begin van dit seizoen - nemen ze het te makkelijk op. Het is een 

vorm van euforie. In aanvallend opzicht moet alles van Mboyo komen, hij staat 

daar zowat op een eiland en op STVV kreeg Selemani dan nog rood.  Hij is wel 

terug voor de match op Waregem. 

 

Waarom is een derby tussen de clubs zo speciaal ? 

Dat gaat al van jaren ver. De rivaliteit zal er altijd zijn, maar dat is niet slecht 

bedoeld. Zoals bijvoorbeeld met die prei in de middencirkel. Stel dat er één van 

de 2 ploegen zou zakken, daar is niemand mee gebaat. Financieel vissen beide 

teams wel in dezelfde vijver. Een fusie waar Pierre Lano zo voorstander van was 

tussen Waregem, Harelbeke en Kortrijk; dat vond ik goed. Het twistpunt was 

natuurlijk dan het stadion. Begin dit seizoen was er, op vraag van Joseph Allijns 

(ex-voorzitter van Kortrijk, KC), weer sprake van een fusie tussen Kortrijk, 

Moeskroen en Roeselare.  

 

Waar zie je Essevee en KVK eindigen dit seizoen ? 

Zoals verleden jaar (Essevee eindigde in 2019-2020 als 9de met 36 punten, KV 

Kortrijk 11de met 33 punten). Ik vind voor Essevee de transfer van Berahino wel 

een grote aderlating. Kortrijk hield wel al 4x de 0. Met defensief spel werden ook 

al meer punten buitenshuis behaald. Ik ben hier realistisch in. Ik zou me géén 

fanatieke KVK fan noemen maar vooral een ‘voetballiefhebber’. Ieder weekend 

zie ik op tv, in normale omstandigheden, 3 matchen: die van KV Kortrijk, van 

Anderlecht en van Zulte Waregem. 

 

Wie is de meest onderschatte voetballer bij de Kerels ? 

Gilles Dewaele is de beste aankoop, Derijck is wel goed achterin en speelt uit 

ervaring. 
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Waarom maakten spelers als De Sart, Derijck, Lepoint en Bruzzese destijds 

de overstap van Essevee naar KVK ? 

Misschien is dit toeval. Bruzzese is geen slechte keeper, Lepoint is geen slechte 

speler maar ook niet voor de top, De Sart is de laatste matchen ook niet super. 

Ze hebben nu nog 2 nieuwe spelers gehaald, maar ze hebben visumproblemen, 

wat zal dat geven ?  Ook een Maleisiër werd gehaald, Luqman Hakim. Hij is 

frivool, maar voetbal is een ploegsport hé.  

 

Wat vind je van maandagavondvoetbal en wat is jouw pronostiek ? 

Ik ben geen voorstander van maandagavondvoetbal, dat is niet goed voor het 

publiek. ’s Anderendaags moeten de mensen weer werken. Met 18 ploegen in 

de reeks is ook te veel. Volgens mij wordt het een draw. De laatste ontmoeting 

hier in Waregem werd ook 2-2, met een doelpunt in de laatste minuut van Tuta, 

die intussen terug naar Frankfurt ging. Met de verkoop van Moffi hebben ze wel 

een goede zaak gedaan. Hij speelde enkele goede matchen zoals tegen Club 

Brugge. Gekocht voor 1,5 miljoen en met veel winst doorverkocht. Dat zal voor 

de beide ploegen altijd het opzet zijn, tenzij er een jeugdproduct kan 

doorbreken. 

 

SV Zulte Waregem – KV Kortrijk 

maandag 2 november om 20.45 uur 

 

 

Wist je dat…  

 

… er begin 2021 geen nieuwjaarsrecepties doorgaan in Waregem ? 

Het is onmogelijk om deze recepties coronaproof te laten 

doorgaan volgens schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci 

… de kippenbillenkaarting ten voordele van de Kerstloop dit jaar doorgaat in 

café Den Arrivée ? Dit op vrijdag 20 november vanaf 16 uur, uiteraard als de 

coronamaatregelen dit toelaten. Inschrijven voor de Kerstloop van zondag 6 

december kan nu al op www.kerstloop-waregem.be.   Meer info over de 

Kerstloop in het volgende Biesteneirke 
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

 reservaties en info: ocderoose@gmail.com – 0474 92 65 68  

 verantwoordelijke november: Frank Tant – 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 openbare 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 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk 

 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van KWB Sint-Jozef 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 openbare 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 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 26 november: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 260 december 2020 

 teksten decembernummer binnen vóór 19 november, bij voorkeur via e-mail  

 
 

 


