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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 

 

 

Allerbeste Biestenaar 

 
Ondanks het covidjaar slaagden de 

redactieleden van ’t Biesteneirke erin om 

telkens een welgevuld maandblad samen te 

boksen.  Onze maandelijkse vergaderingen 

werden vervangen door e-peritieven.  De 

bedelingen in het oc veranderden in takeaways, 

volledig coronaproof, zonder knuffelcontact, 

maximum 30 minuten.  Eigenlijk zo’n beetje een 

anderhalvemetersamenleving op de laatste 

donderdag van de maand.  Om een 

lockdownfeestje op mijn oprit te vermijden, had 

ik alvast een druktebarometer en kuchscherm 
geïnstalleerd, je weet maar nooit dat een of 

andere covidioot een contactspeurder aan de 

telefoon krijgt omdat hij coronamoe blijkt te zijn.   

Wat het ook moge zijn: geniet van de feestdagen 

in uw bubbel, met veel sprankelende bubbels !  

En kijk hoopvol uit naar een gezond 2021, 

zonder nachtklok of raambezoekjes ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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De Warmste Doos in Waregem 
tekst en foto’s: Sint-Michielsbeweging Waregem 

 

Met De Warmste Doos willen we (Sint-Michielsbeweging Waregem) in deze 

coronatijd alle bewoners van de Waregemse woonzorgcentra tegen Kerst een 

warm hart onder de riem steken. Er zijn 460 

woonzorgbewoners in Waregem en 40 in 

Desselgem. We contacteerden alle directies 

en zij waren allen unaniem positief over het 

idee.  De Meers, Akropolys, Ten Anker, De 

Karmel en Zorghotel Aurélys doen allemaal 

mee.  

 

Om die 500 dozen bijeen te krijgen hebben 

we een aantal scholen aangesproken: een schoendoos mooi versieren en een 

mooie tekening toevoegen in het thema Kerst. De vrije basisscholen Biest en 

Jager, Gaverke/College en Zonneburcht uit Waregem, de vrije basisschool in 

Desselgem en de Duizendpluspoot in St.-Eloois-Vijve, zelfs Het Bollebos uit 

Anzegem werkten allemaal mee, wat meer dan 500 dozen opleverde. Ze 

maakten er heel erg hun werk van en integreerden dit in de lessen. In elke doos 

vind je bovendien ook een gedicht 

en/of tekst, gemaakt door leerlingen 

van de middelbare scholen O.-L.-

Vrouw-Hemelvaartinstituut en het 

Heilig Hartcollege. Alle leerlingen 

vonden het supertof en deelden hun 

ervaringen op sociale media met 

enkele leuke en hartverwarmende 

foto’s.  

 

Van harte dank aan onze sponsors die de Warmste Doos samen mogelijk 

gemaakt hebben ! De 500 warmste dozen werden gevuld met enkele 

lekkernijen, een kerstkaart, een balpen om een ‘pennen-contact’ met de 

jongeren op te starten, een schrijfblokje, een leuk kerstgeschenk met een warm 

lichtje, een lekker geurend verzorgingsproduct, enz.  Een bloemenzaak schenkt 
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aan elke woonzorgbewoner een plantje voor in de kamer ! Kortom een goed 

gevulde doos voor iedereen met voor elk wat wils !  

 

Sint-Michielsbeweging  

De Warmste Doos is een initiatief van de Sint-Michielsbeweging Waregem in 

samenwerking met lagere en middelbare scholen in Waregem, vele sponsors, 

de Pastorale Eenheid Sint-Paulus en de Warmste Week. De Sint-

Michielsbeweging wil jonge mensen en gezinnen begeleiden in hun 

geloofsgroei als christen. Ze zetten zich in voor mensen in nood en werken 

samen met vele partners. In Waregem bestaat de beweging 20 jaar, ze is ook 

actief in Kortrijk, Izegem, Brugge, Oosterzele, Gent en Leuven. Meer info op 

www.sint-michielsbeweging.be 

 

 

Wist je dat…  
 

… Dimitri en Ingrid het voor bekeken houden met café de Oude 

Molen in de Stijn Streuvelsstraat en dat het gebouw te koop staat ? 

... je alle Biesteneirkes van 2020 kan nalezen op de website 

www.biesteneirke.be/archief ?  Je kan terug de tijd induiken tot 2014 

... alle Biesteneirkes vanaf het 200ste nummer ook terug te vinden zijn in het 

Waregemse stadsarchief ?  

… heel wat interviews op een coronaveilige manier worden afgenomen ?  

Google Meet, Skype, Facetime, Zoom,… al heel wat videogesprek-apps 

passeerden de revue 

… de Biestenaars zich zorgen beginnen te maken over onze kerktoren omdat ze 

vrezen dat deze niet meer zal schitteren in de kersttijd volgend jaar na de 

ontwijding van de kerk ? 

… de kerk tijdens de kerstperiode ook gesierd wordt met 

een mooie banner ? 

… de Internationale Dag van de Vrijwilliger plaats vond op 

5 december ?  ‘t Biesteneirke komt volledig tot stand door 

de medewerking van tientallen vrijwilligers, waaronder 

Patrick die de omgeving van de Rooseveltlaan bedeelt.  

Bedankt aan alle vrijwilligers, in welke sector dan ook ! 
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Vergeet 2020, leve 2021 ! 

 

Het jaar 2020 mocht zich dan wel gezellig aankondigen met die synchronie in 

de getallen (20-20), het wordt een jaar om snel te vergeten.  Op naar 2021 dus !   

De redactieleden van ’t Biesteneirke vroegen enkele wijkgenoten wat het 

afgelopen jaar voor hen betekende en welke verwachtingen ze voor 2021 

hebben. 

 

1. hoe heeft u zich kunnen bezig houden tijdens de 2 lockdowns ? 

2. wat is voor u dé gebeurtenis op de Biest het afgelopen jaar ? 

3. wat mogen we jou en jouw gezin toewensen voor 2021 ? 

 

 Aurélio Landsheere, 55 jaar, werknemer bij 

Terrasdecor, Zadelstraat  

 

1. ik had het geluk dat ik tijdens de lockdowns kon 

blijven werken. Voor mij was er dus niet zo’n 

groot verschil. Op het werk was het zelfs redelijk 

druk aangezien er ook plexischermen gemaakt 

werden. Met het in mijn kot blijven had ik niet 

zo’n probleem 

2. het schoolfeest op de Don Boscoschool op de 

Biest waar mijn schat werkt. Het circusoptreden 

van de allerkleinsten tot de oudsten was 

gewoonweg prachtig. Dit kon gelukkig nog net 

voor de 1ste lockdown doorgaan 

3. het klinkt cliché maar het is in deze tijden nog 

maar eens overduidelijk dat een goede 

gezondheid het allerbelangrijkste is. Zonder een 

goede gezondheid kan je je dromen niet 

waarmaken. Eens de hele coronaproblematiek 

achter de rug is hoop ik weer te kunnen genieten 

van gezellige momenten met al onze kinderen 

samen en opnieuw te kunnen afspreken met 

vrienden 
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 Sarah Viaene, 26 jaar, werknemer bij Slagerij 

Soetaert in Deerlijk, Industrielaan 

 

1. tijdens de lockdown kon ik nog altijd aan de slag 

op mijn werk. Zowel mijn man als ik bleven 

werken. Voor ons was er dan ook niet zoveel 

veranderd. Alleen de weekends zien er anders uit 

dan normaal 

2. wij wonen sinds kort hier op de Biest.  De 

gebeurtenis van het jaar vonden wij dan ook De 

Memorial van Igor Decraene 

3. wij wensen voor 2021 een jaar waar alle 

negatieve gebeurtenissen van 2020 verdwijnen. 

Dat iedereen gezond mag blijven. Dat we onze 

familie en vrienden terug kunnen zien en 

vastnemen 

 Gunther Noppe , 43 jaar, fietsenmaker, 

Vredestraat 

 

1. fietsen en in onze jacuzzi - die we tijdens de 1ste 

lockdown aankochten – zitten.  We hebben deze 

in de  herfst naar onze kelder verhuisd en daar 

een gezellige  zen ruimte  gecreëerd  

2. Georges  Verhaeghe in The Voice Senior 

3. dat we terug  kunnen keren naar het normaal 

zoals voor corona en een goede  gezondheid 

zodat we alles kunnen doen waar we naar 

verlangen en goesting in hebben   
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 Kelly Van De Ginste (met hond Gizmo), 37 jaar, 

montagemedewerker bij Locinox, Stijn 

Streuvelsstraat 

 

1. tijdens de 1ste  lockdown heb ik vooral 

gewandeld in de regio. In de 2de heb ik het geluk 

gehad dat ik kon blijven werken, dat was de 

hoofdbezigheid 

2. het applaus voor de zorgsector is me wel 

bijgebleven. In onze straat kwamen de mensen 

rond 20 uur aan de voordeur en werd er 

geapplaudisseerd 

3. zoals velen, dat we gezond blijven. Dat corona 

gauw gedaan is en we er niet te dicht mee 

geconfronteerd worden 

 Frank Fieuw, 66 jaar, gepensioneerd, Stijn 

Streuvelsstraat 

 

1. gaan wandelen in Waregem. Met de koersfiets 

of elektrische fiets deed ik tochtjes van 60 à 70 

km richting Gent, Menen, Tiegem… 

2. geen speciale gebeurtenis. Met Georges 

Verhaeghe heb ik nog samen toneel gespeeld 

(o.m. in Kafka). Ik heb 2 jaar terug een 

hartoperatie gehad en heb het rustig aan 

gedaan. Er komt hier niemand. Ik hou me vooral 

bezig in mijn tuin 

3. dat we zo gauw mogelijk een vaccin krijgen en 

de 5 kleinkinderen weer mogen zien. Eén van 

hen is Ophélie uit de Vlasbloemstraat, ik ben 

peter ervan. Tijdens de 1ste lockdown zagen we 

hen achteraan onze tuin 
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 Guido Hofmans, 65 jaar, gepensioneerd, Stijn 

Streuvelsstraat  

 

1. ik heb veel binnen gezeten, er mocht toch niets. 

In huis heb ik wat geprutst 

2. wat we afgelopen jaar kwijt zijn geweest is het 

feest met het Hoogmolenpark. We zitten hier 

zowat tussen 2 muren, want ik woon in het 

laatste huis van ’t Gaverke. Maar wij doen toch 

alles mee met de Biest, zoals de 

nieuwjaarsreceptie. Dat heeft veel te maken met 

het feit dat je anders de Expresweg over moet 

3. het is te hopen dat het vaccin werkt en dat we 

weer onder de mensen mogen komen. Ik heb 2 

dochters, in de Desselgemseweg en de 

Vredestraat. We staan gewoon aan de voordeur, 

als ze eten halen staat het daar klaar 

 Chris Haeck, 59 jaar, administratief 

medewerkster stad Waregem, Loofstraat 

 

1. de 1ste lockdown vond ik erger dan nu de 2de. 

Tijdens de 1ste lockdown was mijn kleinzoon 

Alejandro jarig en het deed veel pijn om hem 

niet persoonlijk te kunnen feliciteren. Ook een 

fietstochtje naar Deerlijk tot bij mijn zoon en 

andere kleinkinderen gedaan zodat ik ze toch 

nog eens in het echt kon zien i.p.v. te Facetimen. 

Tijdens de 2e lockdown ben ik aan het inpakken 

want ik verhuis op het einde van het jaar naar de 

wijk ! 

2. de eerste communie van mijn kleindochter 

Alyannah die gelukkig toch is kunnen doorgaan 

3. een gezond 2021, maar niet alleen voor mij en 

mijn familie, maar voor iedereen ! 
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Nieuwe bewoners in de wijk:   

Elise Detremmerie en Tom Acke 
tekst: Rik Verhaeghe - foto: Elise Detremmerie en Tom Acke 

 
Noot van de redactie: dit interview werd via videogesprek afgenomen halverwege oktober 

 

Elise en Tom wonen sinds juni 2019 op 

het rustige einde van een van de 

pijpenkoppen in de Kuipersstraat.  Dit is 

meteen hun 1ste woning waar ze officieel 

in samen wonen.   

Na anderhalf jaar huizen jagen, hadden 

ze hun oog op laten vallen op deze 

bungalow, die ze konden aankopen na 

onderhandelingen waarbij zelfs een 

echte huizenkenner aanwezig was.   

Tom is afkomstig van Zulte en wou 

absoluut in Waregem wonen, omdat in 

deze stad meer te doen is dan in de 

buurgemeente. 

Elise bracht haar jeugd door in het 

landelijke Wortegem-Petegem en was 

daar eigenlijk liever gebleven.  Al geeft ze wel toe dat ze voor alles en nog wat 

naar Waregem afzakte.  Zo kunnen ze hier gemakkelijk met de fiets en te voet 

naar de winkel.  Dat kan in Wortegem uiteraard ook maar de afstand is iets 

groter en heuvelachtiger. 

Tom en Elise hebben 2 huisdieren: kat Simba en de jonge golden retriever Nala.  

Aandachtige lezers zullen onmiddellijk doorhebben dat hun baasjes grote fan 

van de film The Lion King zijn.  

Elise werkt in een kinderdagverblijf in Nederename.  Tom is kok van opleiding 

en momenteel productontwikkelaar bij Chicken Masters in Deinze.  Eenvoudig 

gezegd moet hij nieuwe gerechten op basis van kip uitvinden. 

Beiden ervaren een zeer goede omgang met de dichte buren.  Door de 

coronacrisis echter is het fysieke contact met de buren beperkt tot het minimum.  

Maar de wandelingen met Nala in de wijk en in Hof Casier zorgen er wel voor 

dat ze veel nieuwe bewoners leren kennen. 
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Tom en Elise zijn fervente Zulte Waregemsupporters.  Wanneer dit videogesprek 

werd gevoerd, was het nog mogelijk om de thuismatchen bij te wonen, uiteraard 

onder strenge voorwaarden.  Ze voelden zich zeker veilig in de tribune en 

feliciteerden Essevee met de aanpak. 

Tom en Elise wonen graag op de Biest en willen het inwonersaantal over een 

aantal jaren verhogen.  Wie weet wonen Shenzi en Timon Acke binnenkort in de 

Kuipersstraat ? 

 

 

Liam Verhelst maakt het graag gezellig thuis 
foto’s: Elien Dierick 
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Frederik Broché filtert het oude en nieuwe wielerjaar 
tekst: Koen Christiaens – foto:  Willy Godefroid 

 

Er gaat geen week voorbij of Frederik Broché, 

technisch directeur bij de Wielerbond, haalt de media 

om een of ander wieleritem toe te lichten. Hij is tevens 

organisator van de Memorial Igor Decraene. Met 

Frederik hebben we het over dat vreemde jaar 2020 

en blikken ook al eens vooruit naar wat een grand cru 

jaar 2021 wordt : In het voorjaar weliswaar (wellicht) 

nog zonder publiek maar nadien kondigt zich veel 

lekkers aan met onder meer op de weg een BK in 

Waregem (met 3 deelnemende Biestenaars Julie, 

Abram en Michiel Stockman) en WK in Leuven. 

 

Frederik, hoe heb je het wielerjaar 2020 ervaren ? 

Beetje als een rollercoaster. Wat een zeer druk jaar moest worden met o.a. de 

Olympische Spelen, werd een kaal wielerjaar en heel veel nood aan verandering 

en flexibiliteit. Voor de renners en iedere betrokkene moet dit een zeer lastig 

jaar geweest zijn, ikzelf heb snel geprobeerd me aan te passen aan de 

omstandigheden. Van de 160 activiteiten per jaar (over alle disciplines en 

categorieën heen) die we doen met de nationale ploegen dienden we wekelijks 

zaken te schrappen.  Er was in eerste instantie ook geen vooruitzicht en toen we 

vanaf juli toch met mondjesmaat activiteiten opstartten was het met strikte 

protocollen, schrik op besmetting, vaak testing,… Vermoeiend… 

 

Wat was voor jou het mooiste wielermoment ? 

Wout Van Aert in Milaan-Sanremo.  Niet direct mijn favoriete koers, maar hoe 

hij daar de wedstrijd afmaakt is grandioos. Het was ook niet het laatste staaltje 

dat hij liet zien in 2020… 

 

Waaruit bestaat jouw taak als technisch directeur bij Belgian Cycling ? 

Zorgen dat de topsportwerking van de federatie draait en de meest talentvolle 

renners doen groeien richting topniveau bij de elites. Daarvoor zijn een pak 

coaches, trainers, administratief personeel, logistiek,…. dagdagelijks in de weer 

binnen een bepaalde visie en werking.  
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Eén van de beslissingen die je nam was het aanstellen van een nieuwe 

bondscoach met Sven Vanthourenout. Hij zal deze taak combineren op de 

weg én in het veld. Is dit niet een beetje van het goede te veel ? 

Dat zal druk worden maar absoluut haalbaar – hij heeft zich de voorbije 4 jaar 

verder kunnen ontwikkelen in het veld en de weg en hij weet welk werk er op 

de plank ligt. Hij zal hiervoor ook mensen in ondersteuning hebben om deze 

taak uit te voeren.  

 

Waarom is hij de geknipte opvolger van Rik Verbrugghe ? 

Zoals vermeld heeft Sven 4 jaar kunnen meelopen met andere coaches, zichzelf 

verder ontwikkeld en maakt hij nu dus een logische stap. Hij staat dicht bij de 

renners, heeft een goede relatie met de teams en is een echte teamplayer 

binnen onze organisatie ook. 

 

Ook 2021 wordt een uitzonderlijk jaar met veel mooie wedstrijden om naar 

uit te kijken. Graag jouw mening over het WK veldrijden op 31 januari. Wat 

weet je over de omloop, voor wie is dit WK het meest geschikt ? 

Zand ! Van Aert vindt een omloop op zijn maat.  Ik ken zelf het parcours niet in 

detail, maar vind dit momenteel van ondergeschikt belang. Ik hoop dat het 

doorgaat en dat vooral ook de jeugd kan/mag rijden. Het zou zonde zijn als de 

jeugd een ganse winter in de kou blijft staan zonder wedstrijden, zeker met een 

WK in eigen land. 

 

Volgende topafspraak: het BK wielrennen op de weg in Waregem op 20 

juni.  Wat we weten: de vrouwen starten op de Zuidboulevard, de heren op 

de Hippodroom.  Aankomst in de  Verbindingsweg voorafgegaan door de 

Vredestraat. De deelgemeenten St.-Eloois Vijve, Desselgem en Beveren-

Leie worden opgenomen in het parcours, wat mag er nog bijkomen voor 

jou ? 

Voor een BK ben je altijd gebonden aan de geografische ligging van de stad die 

organiseert. Ik hou wel van een beetje hoogteverschil, dus enkele grotere rondes 

richting bv. Anzegem of Kruisem zouden niet misstaan. Maar een vlakke 

sprintwedstrijd kan ook best mooi zijn. Het BK in Gent 2019 en langer geleden 

in Wielsbeke waren door de wind en het koersgedrag van de renners ook mooie 

wedstrijden. Het kan dus alle richtingen uit. Ik hoop vooral dat iedereen in 

Waregem de kans krijgt om er een heus wielerfeest van te maken.   
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Eind september is er het WK wielrennen in Leuven, de tijdritten gaan door 

in West-Vlaanderen. Wij Belgen hebben veel kandidaten.  Geldt dat ook 

voor de Olympische wegrit in Tokio ?  

We hebben inderdaad een zéér sterke lichting, maar het lijkt nu (typisch 

Belgisch) dat we plots alles gaan/moeten winnen. Pojacar, Hirschi, Roglic, 

Alaphilippe, … en zovele anderen kunnen ook een stukje fietsen… control the 

controlables is de slagzin.  Verder moet je een beetje meeval hebben om de 

hoogste prijs te kunnen meekapen. 

 

Er is al veel te doen geweest over de combinatie Tour-Olympische Spelen 

voor Wout Van Aert. Wat is jouw mening ? 

Ik heb daar een mening over, maar dat zijn zaken die besproken worden met 

elke renner afzonderlijk. Samen met onze wetenschappers, coach en de 

sportieve staf van hun team wordt dat intern besproken.  Dezelfde aanpak geldt 

niet voor iedereen, dus is het een individueel verhaal op maat. Bovendien dient 

de selectie voor de Spelen nog altijd gemaakt te worden – er kan op 6 maand 

nog veel gebeuren. 

 

Moet hij in 2021 de Tour weer rijden in functie van Roglic of zich toeleggen 

op de groene trui ?  

Dat is een beslissing van de ploeg en Wout zelf. Ik wil hem liefst zo fris mogelijk 

in de confrontaties van ons waar hij voor in aanmerking komt      . Een 

rittenkoers à la Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice kan hij zeker winnen. 

 

Moet Remco Evenepoel al de Tour rijden ? 

Ook dit is een beslissing van de ploeg en Remco zelf. Persoonlijk, rekening 

houdend met het voorbije jaar en zijn programma voor 2021, ) zou ik opteren 

van niet. 

 

Om af te sluiten Frederik. Wat moeten we al weten over de 7de Memorial 

Igor Decraene ? 

Dit is gepland op zondag 5 september – het opzet blijft hetzelfde, alle andere 

ideeën bespreken we eerst met het bestuur ! 
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Ze zijn niet te stoppen !  
 

Zie ik er niet stralend uit ?  Zoals ieder jaar kan ik weer pronken met 

mijn kerstverlichting.  Ik ben de klokkentoren van de Biest en ik sta 

hier nu al meer dan 30 jaar op jullie kerkplein.  De jongeren denken 

waarschijnlijk dat ik enkel een bouwsel ben, gemaakt van beton en 

staal, dat enkel dient om met zijn klokken te laten horen dat er weer 

een uur voorbij is.   Maar de oudere lezers weten beter, ik heb ook 

ogen en oren.  Ik zie en hoor van hieruit alles wat er op de Biest 

gebeurt.  Sedert men aan de Expresweg die hoge blokken gebouwd 

heeft, moet ik wel op mijn tenen staan om de Paardenwijk en de 

Zavelberg te zien.  En ik heb ook een hart, een hart voor de Biest.   

Vroeger gaf ik dan mijn commentaar op al wat ik op de Biest gezien had. Ik 

schreef dit in ’t Biesteneirke. Alhoewel ik uitsluitend de waarheid en niets anders 

dan de waarheid vertelde kreeg ik de naam De roddelende klokkentoren.  Maar 

dat is lang geleden.  Jullie hebben de laatste jaren niets meer van mij gehoord, 

mijn inspiratie was op, mijn pen verstopt.  D’ er was vroeger ook veel te vertellen.  

De Biest was een levendige wijk.  Altijd was ergens iets te doen.  En kermissen 

dat men hield: hier in mijn buurt zowel Biestfeesten als Ponyfeesten en verder 

ook Molenparkfeesten, schoolfeesten, missiefeesten, mosselfeesten, 

sinterklaas- en kerstfeesten in het SOB en feesten in de Paardenwijk. 

Waarschijnlijk heb ik er nog enkele over het hoofd gezien.  

Spijtig genoeg zijn heel wat verenigingen verdwenen.  Ja, de tijden veranderen.  

Zelfs onze parochie heeft de geest gegeven.  Gelukkig zijn er nog verenigingen 

die moedig voortdoen en we zien ook nieuwe initiatieven ontstaan op de Biest. 

Prachtig !  De Biest is en blijft een actieve wijk.   

Maar nu heeft Corona toegeslagen en het virus probeert ook de Biest klein te 

krijgen.  In het vorig nummer van ’t Biesteneirke las ik op de laatste bladzijde 

dat bijna alle activiteiten opgeschort waren.  Hoe jammer !  Maar zelfs Corona 

krijgt één vereniging niet klein: ‘t Biesteneirke !  Rik en zijn team van 

enthousiaste medewerkers zijn niet te stoppen !  Corona of niet, iedere maand 

verschijnt het beroemde wijkkrantje.  Stipt op tijd, goed verzorgd met 

gevarieerde info over de wijk.  Beste lezers, beseffen jullie wel dat er nergens 

zo’n kwalitatief wijkbladje bestaat ?   

Een dikke proficiat aan al de medewerkers van ’t Biesteneirke vanwege De 

roddelende klokkentoren. 
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VBS Biest-Jager presenteert: Kaas & Zo takeaway 
tekst: ouderraad Biest-Jager 

 

’t Biesteneirke ontving dit bericht van de ouderraad VBS Biest-Jager 

 

Door de reeds gekende coronapandemie kan onze Ouderraad Biest-Jager vzw 

dit schooljaar helaas geen activiteit organiseren.  Maar niet getreurd, we willen 

jullie in deze vreemde tijden uitnodigen voor onze Kaas en Zo takeaway.  Geen 

traditionele avond in onze school, maar gezellig bij jullie thuis, helemaal 

coronaproof !  

 

Een volledig nieuw concept dus, met alles erop en eraan ! 

 

Deze takeaway zal plaatsvinden op zaterdag 6 februari 2021. 

 

We bieden jullie een kaasschotel aan met 12 à 13 verschillende soorten en dit 

vanaf 2 personen.  Naast deze verzorgde schotel bieden wij ook nog heerlijke 

wijnen aan.  Een lekker biertje mag zeker niet ontbreken, namelijk een Dikke Jan.  

Misschien hebben jullie het onlangs wel gehoord: de brouwer won dubbel goud 

met zijn Tripel bier tijdens het European Beer Challenge in Londen. 

Voor wie mee doet aan de Tournée Minérale hebben wij een alcoholvrij 

alternatief. 

Uiteraard hebben wij ook aan onze kinderen gedacht en voorzien wij voor onze 

sloebers een kidsbox, een lekker alternatief met daarbij een leuke verrassing ! 

 

Bestel online via kaasenzo.biestjager.be of scan de QR-code onderaan deze 

pagina en steun op deze manier de Ouderraad Biest-Jager vzw ! 

 

Bestellingen kunnen geplaatst worden tot en met zaterdag 23 januari. 

 

We wensen jullie alvast een prettig eindejaar toe en voor 2021 veel geluk, liefde 

en een goede gezondheid ! 

 

Vele warme groeten en alvast bedankt 

vanwege de ouderraad Biest-Jager  
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                                    : 19x voorbij de Biest !  
tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid 

 

Op 20 juni 2021 organiseren Stad Waregem, Dwars door Vlaanderen en SV 

Zulte Waregem het BK wielrennen. Tijdens een persmoment werd in Hippo 

Loggia het parcours bekendgemaakt. De heren elite rijden 220,2 km en 

krijgen 12 rondes voorgeschoteld: 4x de Briek Schotteronde, 4x de André 

Defoortronde en tenslotte 4 finalerondes richting Kruisem en Nokere. De 

dames krijgen 4x de Briek Schotteronde en 3 finalerondes voor de kiezen 

in totaal 122,4 km. Een klein rekensommetje leert ons dat de wielermeute 

maar liefst 19x de Biest passeert en dit in de Henri Lebbestraat en de 

Vredestraat. De aankomstlijn is dezelfde als die van Dwars door 

Vlaanderen: de Verbindingsweg. 

 

Miguel De Ruyck, 

commercieel directeur van 

Essevee, opende als moderator 

en stelde dat het BK een 

volksfeest moet worden voor 

iedere wielerliefhebber. 

 

Vervolgens nam Kristof 

Chanterie, Schepen van Sport 

Waregem, het woord: “Het is met veel goesting en enthousiasme dat Waregem 

gaststad is voor dit BK. We hopen dat we op een normale manier kunnen 

organiseren: met veel fans en veel randanimatie zoals de VIP-zones. Dit ter 

ondersteuning van de horeca en het Waregems verenigingsleven. Ook de TV-

kijkers zullen een mooie blik krijgen op Waregem. Het BK wielrennen is een 

schitterende promotie voor onze stad, sportstad bij uitstek.” 

 

Daarna was het de beurt aan Tom Van Damme, voorzitter van de 

Wielerbond: “2020 was een speciaal jaar waarin we er het beste hebben van 

gemaakt en heel wat koersen toch nog konden plaatsvinden. Het WK veldrijden 

gaat straks door maar zonder publiek. Het grootste slachtoffer is jammer 

genoeg de jeugd en het zal moeilijk zijn om dat de volgende jaren terug te 

kunnen opstarten. We zijn positief voor 2021 met een prachtig BK in Waregem. 
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We keren terug naar het hart van de wielersport, na de mooie organisatie in 

Anzegem afgelopen jaar. Het BK is één van de belangrijkste koersen van het jaar 

voor de toppers en die zullen allemaal aanwezig zijn.” 

 

Robrecht Bothuyne, Schepen van Sport Kruisem: “Het is een eer om het 

woord te nemen in een grote stad als Waregem. We zijn heel blij partner te 

mogen zijn voor dit BK. De gemeente Kruisem voorziet logistieke en financiële 

steun.  Ook tradities brengen ons samen: veel Kruisemnaren komen bvb. 

winkelen in Waregem.“ 

 

Carlo Lambrecht, voorzitter van Dwars door Vlaanderen, had het onder meer 

over de dagindeling: “Om 9.15 uur is er de rennersvoorstelling van de dames, 

die starten om 10 uur  op de Zuiderpromenade. Om 11.15 uur is er de 

rennersvoorstelling van de heren op de Hippodroom en zij starten er om 12.05 

uur. De aankomst voor de dames is voorzien om 13.10 uur. De aankomst van de 

heren verwachten we rond 17.30 uur want hier moeten we rekening houden met 

het EK voetbal. Dit BK biedt heel wat animo voor de fans, met veel toegankelijke 

zones. Er zijn ook 5 fandorpen voorzien. Het wordt een stevige finale, met dank 

aan onze vrienden van Nokere en Kruisem.  Alvast een dankwoord voor de 

parcoursbouwer Guy Delesie.  

 

Parcoursbouwer Guy: ”We zijn op zoek gegaan naar een selectief parcours. In 

Waregem zijn er immers enkel bruggen en daarom keken we naar Kruisem en 

Nokere omdat daar enkele beklimmingen wachten. Eerst zijn er 4 Briek 

Schotteronden langs de deelgemeenten St.-Eloois Vijve, Desselgem en Beveren-

Leie. Briek is ereburger van Waregem en moet ik niet voorstellen. Vervolgens 

zijn er 4 André Defoortronden. André is minder gekend. Hij is geboren in 1914 
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en werd in 1941 Kampioen van België bij de beroepsrenners in Namen. Dat is 

precies 80 jaar geleden. Ik kan ook zeggen dat er tussen 12 en 13.30 uur 2 

koersen tegelijk bezig zijn, elk in een aparte lus en dat zou een unicum zijn voor 

een BK.  Na deze 8 ronden zitten we aan ongeveer 155 km. Tijdens de 4 laatste 

ronden zijn er de 800 meter lange kasseistrook van de Herlegemstraat en de 

beklimming van de Holstraat in Nokere. Deze helling doen we ook in Dwars 

door Vlaanderen en is een knipoog naar onze jaarlijks weerkerende 

voorjaarsklassieker. Op Waregems grondgebied hebben we dan nog de 

Karmelberg, het hoogste punt van Waregem, met een stijgingspercentage van 

3% en op 3 km van de aankomst. Het zal géén Luik-Bastenaken-Luik worden 

maar toch is deze omloop zwaar genoeg.” 

 

PARCOURS:  

Briek Schotteronde (18,2 km): officiële start Oosterlaan  Vijfseweg naar St.-

Eloois-Vijve, Desselgem, Beveren-Leie  Deerlijk: Evangelieboomstraat  

Waregemstraat  Deerlijkseweg  Lebbestraat  Westerlaan  Noorderlaan 

 

André Defoortronde (20,7 km): idem als hierboven maar na de Deerlijkseweg   

Expresweg  Verbindingsweg  Zuiderlaan  Oosterlaan  Vijfseweg 

 

Finaleronde: Waregem (16,1 km): Verbindingsweg  Zuiderlaan  

Kruishoutemseweg  Kruisem en Nokere  Waregem: Bergstraat  

Karmeldreef  Galgestraat  Brouwerijstraat  Leeuwkestraat  Felix 

Verhaeghestraat  Hippodroom  Holstraat   F. Rooseveltlaan  Vredestraat 

 Expresweg  Verbindingsweg 

 

Reporter Koen vroeg een reactie aan de technisch directeur van de 

Wielerbond Frederik Broché.  Het interview (zie eerder in dit Biesteneirke) 

werd immers eind november opgenomen en intussen werd het parcours 

van het BK voorgesteld.  

Frederik: “Ik vrees dat die finalerondes niet veel gaan doen. De grootste 

hindernis is eigenlijk die haakse bocht waardoor alles op een lint zal hangen 

vanaf de kasseistrook (Herlegemstraat) t.e.m. de Holstraat in Nokere. Dit geeft 

kansen, maar echt lastig is dat niet voor die mannen na een vlakke aanloop. ’t 

Zijn de renners die de koers maken en hopelijk is er veel wind, dat geeft sowieso 

spektakel.” 
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De Sint op bezoek in de Biestschool 
tekst: juf Peet – foto’s: VBS Biest 

 

Woensdag 2 december was het zo ver. De kinderen van de Biestschool kregen 

het langverwachte bezoek van Sinterklaas. Bijna gooide het Coronavirus roet in 

het eten…  

Een Sintbezoek was bijna niet 

mogelijk… maar dit konden de 

leerkrachten en de Sint toch niet laten 

gebeuren! 

Lang zochten de leerkrachten samen 

met de Sint naar een oplossing. Hoe 

kon de Biestschool een coronaproof 

Sintfeest organiseren en de goedheilige 

man veilig ontvangen ? De oplossing kwam er en de kinderen beleefden op 2 

december een topdag ! 

Sinterklaas kwam omwille van de Coronamaatregelen zonder Pieten maar met 

mondmasker naar onze school. Hij had heel wat te vertellen.  Zo vertelde Sint 

dat hij tijdens de 1ste lockdown samen met zijn Pieten de 3 zolders van het 

kasteel heeft opgeruimd. Daar vonden ze een grote doos met ‘oud’ speelgoed 

waar de oma’s en opa’s nog mee gespeeld hebben.  

Sint bracht deze doos mee voor onze kinderen. Meester Lieven, die 

gebombardeerd werd tot Piet mocht als eerste het speelgoed uitproberen. 

Daarna was het de beurt aan de kleuters en de leerlingen van het 1ste t.e.m. 3de 

leerjaar.  Per klasbubbel speelden de 

kinderen met het speelgoed uit 

vervlogen tijden. Wat een pret! 

Natuurlijk mocht een babbel met de Sint 

niet ontbreken. Per klas gingen de 

kinderen op audiëntie bij de Heilige man. 

Op veilige afstand was er een praatje 

met de Sint, zongen en dansten de 

kinderen,… 

Op die manier beleefden de kinderen 

van de Biestschool een magisch Sintbezoek op school. We zijn heel blij dat onze 

kinderen, in dit Coronajaar, toch nog een prachtige Sintdag mochten beleven. 
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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 januari: Roos T’Jollyn – 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 

 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 15 januari opgeschort 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 28 januari: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 262 - februari 2021 

 teksten februarinummer binnen vóór 21 januari, bij voorkeur via e-mail  
 

 


