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Nieuwe kerstster 

… 
’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 
 

 
tekening: Fien Verhaeghe 

 

Beste Biestenaar 
 

Sinterklaas is terug in het land.  Niet alleen hij is 

goed gekend.  Misschien zal de naam Sanne 

Desplenter straks een belletje doen rinkelen.  

Georges Verhaeghe is gekend als Zingende Ster… 

en dat mag je ook letterlijk nemen.   

Terug een Biesteneirke met een diversiteit aan 

onderwerpen. 
 

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Baskettalent Sanne Desplenter 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Sanne Desplenter 

 

Interviews ten huize van zijn momenteel uit den boze.  Gelukkig biedt 

Facetime een perfecte oplossing. 

Ik had een sportieve babbel met de 17-jarige Sanne Desplenter, die al 

jarenlang lijdt aan het basketbalvirus ! 

 

Sanne, hoe lang ben je al bezig met 

basket ? 

Ik denk dat ik nog geen 4 jaar was toen ik 

mijn eerste bal al door de ring wou gooien.   

 

In welke klasse speel je momenteel ?  

In 1ste nationale Top Division Women, dit is 

de hoogste nationale klasse in het 

vrouwenbasket.  ION Basket Waregem, de 

naam van ons team, vertoeft sinds dit 

speelseizoen in de hoogste afdeling 

doordat we vorig jaar kampioen speelden.    

 

Ik veronderstel dat dergelijk hoog 

niveau ook veel training met zich 

meebrengt ?  

Ja, dat klopt.  Per week werk ik 5 trainingen van anderhalf uur af.  Hierbij zitten 

ook een aantal specialisatie- en individuele trainingen.  Ik weet dus ’s avonds 

zeker wat te doen.  Gelukkig valt dit te combineren met mijn schoolwerk.  

 

Wat studeer je, Sanne ?  

Momenteel ben ik bezig met het 6de (en laatste) jaar van de opleiding 

Hotelschool in Kortrijk.  Ik kan na dit schooljaar onmiddellijk aan de slag.  Maar 

evengoed kan ik nog verder studeren.  Ik heb nog geen idee welke richting ik 

uit ga. 
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Waar moet je zo allemaal naartoe om een wedstrijd op topniveau te 

spelen ? 

In de Top Division 1 zitten een aantal Waalse ploegen, zoals Pepinster, Charleroi 

en Luik.  Dat is toch wel een heel eind rijden.  In Vlaanderen is de verste 

verplaatsing naar Lummen (Limburg).   

 

De Belgian Cats – de nationale basketbaldames – zijn de laatste maanden 

bijzonder populair.  Welke speelster is jouw grote voorbeeld ?  

Ik kijk op naar Julie Allemand (speelt bij Indiana Fever, Verenigde Staten).  Ik heb 

al veel wedstrijden van de Cats live gezien.  We gaan soms met heel de ploeg 

kijken in de Kortrijkse sportcampus Lange Munte.  

Is het een droom om ooit bij de Belgian Cats te spelen ?  

Natuurlijk hoop ik dat ik daarbij zou kunnen spelen, maar ik denk niet dat het 

gaat gebeuren. Maar ik geef niet op, je moet blijven dromen. 

 

Ik kan er niet omheen: corona gooit waarschijnlijk ook roet in het eten ?  

Jazeker, het begin van de competitie verliep al hobbelig, op z’n zachtst gezegd.  

Nadat een competitiewedstrijd tegen de Spurs Kortrijk uitgesteld werd wegens 

te veel coronabesmettingen bij onze tegenstander, ging het enkel bergaf.  

Nauwelijks enkele dagen erna werd de hele competitie on hold gezet.  We hopen 

na nieuwjaar terug van start te kunnen gaan. 

Ook de trainingen zijn opgeschort.  We houden ons wel sportief bezig door 

eigen oefeningen te doen thuis of extra rondjes te joggen. 
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Ferdy is niet meer........ 
tekst en foto: Johan Korber  

 

Op dinsdag 10 november kregen we het onverwachte nieuws dat onze ere- 

voorzitter Ferdy Mabbe overleden is. 

Zijn vrouw Nicole had ons al laten 

weten dat het Covid virus hem te 

pakken had maar we hadden nooit 

verwacht dat hij het gevecht tegen 

dit monster ging verliezen. Maar na 

12 dagen verzorging op intensieve 

zorgen heeft hij de strijd met het 

virus verloren. 

Hij was de stichter en de bezieler 

van de Molenpark Zomerfeesten die 

voor het eerst in 1985 doorgingen 

op het pleintje in de Stijn 

Streuvelsstraat. Hij had het talent 

om zich te laten omringen door 

enthousiaste buurtbewoners om de 

feesten voor de talrijke gasten vlekkeloos te laten verlopen. Hiervoor kon hij op 

de volledige steun van zijn Nicole rekenen want achter elke sterke man staat 

een sterke vrouw. 

Naast het zomerfeest wilde hij zijn buren samen brengen in andere 

evenementen zoals het kerstfeest, fietstocht, het plaatsen van de kerststal, hulp 

bij de nieuwjaarsreceptie van de stad Waregem enz..... 

Na 15 jaar had hij graag de fakkel doorgegeven aan de jongere mensen uit de 

wijk maar jammer genoeg lukte dit niet zoals gehoopt en werden de 

zomerfeesten stopgezet. Op vraag van Sef gingen de kleinere samenkomsten 

nog door en samen met zijn vrouwtje heeft hij nog enkele jaren actief 

meegewerkt. De opbrengsten van de zomerfeesten, die altijd correct werden 

begeerd door zijn buurman Marnix, dienden om de Molenpark buren toch 

regelmatig nog eens samen te brengen. 

Door enkele fysieke ongemakken namen hij en Nicole in 2015 definitief afscheid 

van hun actieve medewerking. Toch waren ze er als de kippen bij om deel te 

nemen aan de activiteiten die er nog waren. Hij kon niet laten om, op wandel 
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samen met zijn trouwe viervoeter Dino, in de voormiddag van de dag van het 

kerstfeestje al eerst een kijkje te komen nemen en al eens te proeven van de 

zelfgemaakte Wortegemsen van het recept van mémé Elza. Samen met Nicole 

was hij altijd 's avonds als eerste aanwezig om wat bij te praten met zijn buren 

en om herinneringen op te halen met Jacques, zijn vroegere collega van bij 

'Vozies' 

Het actief deelnemen aan de fietstocht ruilde hij, om gezondheidsredenen, in 

voor chauffeur van de materiaalwagen, zo kon hij ook ten volle genieten van de 

ambiance. Voor Nicole was een E- bike de oplossing. 

Op vraag van Johan was het ook Ferdy die de verslagjes schreef voor ons 

Biesteneirke, hij ging er altijd prat op dat hij een scherpe maar eerlijke pen had, 

hij kon observeren als geen ander. Tegen dat de activiteit gedaan was had hij 

alles al op papier staan en kon het verslag al de dag nadien door de redactie 

van het krantje verwerkt worden.  

Een van de laatste mooie momenten die ze samen hebben mogen beleven is de 

ontvangst op het stadhuis van Waregem eind september ter gelegenheid van 

hun gouden huwelijksjubileum... dit is iets om nooit meer te vergeten. 

In deze tijden is het niet evident om op een deftige manier afscheid te nemen 

van Ferdy. Het Molenparkbestuur heeft op een coronaveilige manier Nicole, 

haar kinderen en kleinkinderen een hart onder de riem proberen te steken om 

de pijn te verzachten in deze moeilijke tijd van afscheid nemen van hun geliefde 

warme echtgenoot, papa en pépé. 

Ferdy, rust zacht, voor ons zal je altijd het gezicht van het Molenpark blijven. 

We missen je nu al. 

Johan, Rina, Joseph, Linda, Rik, Gina, Nico, Conny, Kurt en Marleen  

 

 

Wist je dat…  
 

… Ruben Apers, die in het septembernummer nog werd geïnterviewd n.a.v. de 

Memorial Igor Decraene, vanaf 2021 prof wordt bij Sport Vlaanderen-Baloise ? 

… er zich sinds kort een 2de broodautomaat op de Biest bevindt ? 

… er Biestenaars zijn die hun stoep opruimen, de steentjes daaruit recycleren en 

vuilnis bij de anderen achterlaten ?  

… het Waregemse bedrijf ION – met hoofdkantoor in de Vredestraat - de 

Boerentoren in Antwerpen zal verbouwen ? 
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Ten huize van… zingende ster Georges Verhaeghe 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: VTM Go 

 

Georges Verhaeghe voorstellen 

hoeft in feite niet.  Want wie kent 

Georgeske nu niet ?  Zeker sinds 

vorige week is de 88-jarige guitige 

kerel uit de Zandstraat 

gemeengoed in Het Laatste 

Nieuws, Krant van West-

Vlaanderen en zelfs Radio 2.  Om 

nog maar te zwijgen van de verschijningen op Facebook.  De reden ?  Zijn 

deelname aan The Voice Senior op VTM op vrijdagavond 20 november. 

 

Ik tref Georges en zijn vrouw Nadine bij hen thuis, daags na de uitzending.  

Volledig coronaproof: buiten op het terras op minstens anderhalve meter van 

elkaar.  Ons mondmasker gaat enkel naar beneden om aan de koffie te nippen. 

 

Georges, gisteren was jouw groot moment op VTM, maar eigenlijk duurt 

dit avontuur voor jou al verschillende maanden. 

Klopt.  Onze zoon Fred had mij voor het programma ingeschreven.  Hij had dit 

overlegd met de overige kinderen die mijn deelname wel zagen zitten.  We 

spreken januari 2019, dus bijna 2 jaar geleden.  Begin augustus vorig jaar 

hadden ze me dit dan – eerder schoorvoetend – gemeld.  Eigenlijk stond ik er 

niet zo voor te springen om deel te nemen aan een voor mij onbekend tv-

programma, maar ik kon moeilijk “neen” zeggen.  Al meer dan een half jaar 

hadden ze meerdere malen contact gehad met de productie van The Voice 

Senior en was alles zo goed als rond.  Nu alles annuleren zou doodzonde zijn, 

voor mij en vooral voor mijn kinderen. 

 

Veel kijkers zullen denken dat je een opnamedag had in Vilvoorde en dat 

daarmee de kous af was, maar is dat ook zo ?  

In totaal zijn we zo’n 7-tal keren naar verschillende plaatsen moeten trekken 

voor korte opnames, audities, gesprekken, enz.  En dat was niet alleen naar de 

Medialaan in Vilvoorde, maar ook in Mechelen, Antwerpen en Tour & Taxis 

(Brussel).   
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Je moet er dus wel iets voor 

over hebben om de top te 

bereiken.   

Ik behoorde tot het selecte 

clubje van 40 overblijvers.  Bij 

het begin van de 

talentenjacht waren er meer 

dan 200 kandidaten.  Ik had 

de indruk dat velen daarvan 

semi-professionelen waren, die echt nog de bedoeling hadden om als 

zanger(es) door te breken in Vlaanderen.  Ik had die ambitie niet voor alle 

duidelijkheid. 

 

Je zong gisteren het nummer Het Dorp van Wim Sonneveld, maar dat was 

niet je eerste keuze ?  

Neen, mijn voorkeur ging uit naar Twee motten van Dorus.  Dit nummer ken ik 

als mijn broekzak en zong ik al meermaals op het podium tijdens een 

toneelvoorstelling van de Zingende Sterren.  Ik had daartoe ook mijn typische 

Dorusattributen bij: een oude jas en een goedkoop brilleke.  De productie wees 

me erop dat ze vooral op zoek zijn naar een stem en niet naar een goede 

imitatie.  Ook bij mijn 2de poging bleven ze bij hun standpunt om een ander 

nummer te kiezen.  Het Dorp was het nummer voor de blind auditions.  

Overigens moest ik 5 Nederlandstalige nummers opgeven, voor het geval ik 

verder zou geraken in de talentenshow. 

 

Ondertussen weten de 

kijkers dat de jury niet 

gedraaid heeft, maar je 

zorgde – als oudste 

deelnemer nota bene - wél 

voor de meeste ambiance in 

de studio. 

Nadat ik aan de jury gemeld 

had dat ik eigenlijk Twee 

motten wou zingen, boden ze 

me de kans.  Vanaf de eerste noot stond de studio in lichterlaaie.  Mijn jongste 
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kleinkinderen mochten me zelfs assisteren op het podium, wat wil je eigenlijk 

nog meer ? Een staande ovatie misschien ?  Jawel, die kreeg ik ook nog ! 

 

En een omhelzing van 

Karen Damen !  Menig 

man zou er veel geld voor 

over hebben… 

Ja, daar is vandaag al veel 

over gesproken !  Maar ja, 

wat moest ik doen ?  Ze 

omhelst me daar zomaar 

en ik verdwijn bijna… !  

Mocht ik de luxe gehad 

hebben om uit 4 coaches te kiezen, dan had ik wel Karen gekozen. 

 

Hoe was de omgang met de productie, de andere kandidaten en de jury ?  

Het viel mij toch wel op dat een aantal mensen mij herkenden van de films 

waarin ik jaren geleden meegespeeld heb.  Deze films (o.a. de familie 

Goetgebeur van Peter De Kemel, Hete Vuren en De Kiekens van Waregemnaars 

Dan Key en Chris Devos) worden nu nog regelmatig uitgezonden op Eclips TV.  

Veel contact met je medekandidaten is er eigenlijk niet. 

 

Nadine vult nog aan dat de ontvangst bij VTM telkens zeer warm en menselijk 

was.  Kandidaten die nerveus waren werden op hun gemak gesteld, een gebaar 

dat geapprecieerd werd. 

 

Tot slot, hoe hebben jullie en de (klein)kinderen de avond van de 

uitzending zelf beleefd ? 

Het oorspronkelijke plan was dat we allen samen op groot scherm zouden 

kijken, maar… ik moet geen verdere uitleg geven hé.  Zodoende zat ieder 

huishouden voor zijn eigen tv-scherm én het scherm van de laptop.  We waren 

allemaal virtueel met elkaar verbonden via Skype.  Wist je dat er zelfs een aantal 

van onze kinderen niet wisten hoe ik het er vanaf zou brengen ?  

 

Al bij al dus een unieke ervaring, Georges ?  

Ja, ik ben blij dat ik dit avontuur meegepikt heb. 
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Je Hoplr buurt bestaat 1 jaar ! 
tekst: hoplr.com 

 

Ken je Hoplr ?  Dit online buurtnetwerk werd opgestart op 2 november 2019.  

Afgelopen jaar zijn er 94 berichten en 346 reacties/chats geplaatst.  Aurora was 

het meest besproken bericht uit je buurt afgelopen jaar.  Er werden ook 6 

buurtactiviteiten geplaatst.  11,5 % van de Biestenaars zijn aangesloten.  Dat zijn 

ongeveer 111 huishoudens.   

Uiteraard heeft zo’n netwerk pas zin als er genoeg leden zijn. In andere buurten 

is dit al een succes gebleken. Hopelijk mogen we jou dus ook online 

verwelkomen ! 

Aanmelden is heel eenvoudig en gratis: 

• download de mobiele app of surf naar www.hoplr.com en vul je adres in 

• geef je buurtcode in: GJABV 

• schrijf je in voor je buurt  

 

Kerstloop op de Biest gaat niet door 
tekst: Koen Christiaens – foto: www.kerstloop-waregem.be 

 

De 16de Kerstloop, voorzien op zondag 6 december, kan door de huidige 

coronacrisis niet doorgaan. Organisator Vincent Baert: ”We waren met onze 

organisatie op alle scenario’s voorzien. Financieel is deze editie een echte 

tegenvaller maar dankzij de vorige edities nemen we dit geruststellend op. Voor 

mensen die uitkeken naar de Kerstloop en 6 december op hun agenda hadden 

gezet, is dit natuurlijk een teleurstelling. Op naar een volgende editie !  Die zal 

plaats vinden op zondag 5 december 2021. Gewoon nog een woord van dank 

aan de school de Biest-

Jager en de St.-

Michielsbeweging die 

hun volle medewerking 

verleenden.” 

 

 
Geen gezellige drukte in oc De 

Roose dit jaar  
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#zorgvoorlicht, de Biest doet mee ! 

 

 
 foto: Annie Landsheere foto: familie Berteyn  

 

 
foto’s: Rik Verhaeghe – oc De Roose  
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Officiële inhuldiging boekenruilkast 
tekst en foto: vzw Project Biest 

 

De inhuldiging van de 

boekenruilkast, die je aan het 

ontmoetingscentrum De Roose 

vindt, vond plaats op de laatste 

dag van oktober.  Wegens corona 

niet met een massa 

geïnteresseerden, maar de 

personen die de kast ontwierpen, 

waren er wel bij.  Yvan 

Vandebuerie timmerde en vees de 

kast samen, heel vaak met degelijk recyclagemateriaal.  Cherly Vanbecelaere 

voorzag de kast van frisse kleurtjes ! 

Biesti de Uil werd ingeschakeld om de inhuldiging bekend te maken: 

“🎀 Dag lieve buren, vrienden,...😘 Project Biest heeft de boekenkast vandaag 

opgevuld. Dankjewel voor alle leuke boeken! Wij wensen jullie heel veel goede 

moed in deze toch wat rare tijd ! Er liggen briefjes en een balpen in de kast, 

schrijf gerust een leuke boodschap en verstop deze tussen een boek. 'Een 

complimentje doet wonderen 🍀'. Veel leesplezier, project Biest, Biesti De Uil. 

🎀” 
 

 

 

 

tekst: John Vervaecke – foto: Willy Godefroid 

De ster én de toren van de Biestkerk 

schitteren terug met mooie ledverlichting.  De 

plaatsing ervan kwam tot stand dankzij de 

steun van firma’s TVH uit Waregem en Motiv 

uit Desselgem. 

  

Nieuwe kerstblikvanger op de kerktoren 
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

 reservaties: www.waregem.be/ocderoose  

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

 verantwoordelijke december: Jacques Vroman – 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 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 

 de gezinsviering op zondag is tot minstens 13 december opgeschort 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 woensdag 23 december: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 261 januari 2021 

 teksten januarinummer binnen vóór 17 december, bij voorkeur via e-mail  

Brood & Banket Filip 

Brouwerijstraat 30 

8790 Waregem 

tel.: 056 60 00 83 


