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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 
 

 

 
foto: Maxime Korber 

 

Beste Biestenaar 
 

Wie kan zeggen dat hij het afgelopen jaar minder 

gewandeld heeft dan anders ?  Je zal 

vermoedelijk ver moeten zoeken. 

Ook Biestenaar Maxime heeft de wandelmicrobe 

te pakken.  In navolging van reporter Arnout 

Hauben trok hij zijn stapschoenen aan om – in 

verschillende etappes – het Grote Routepad 129 

te bewandelen, van Brugge tot Aarlen.  

Wie de Biest van de Stijn Streuvelsstraat tot de 

Kalkhoevestraat wil verkennen, speurt hierbij 

best naar de paaseieren.  Meer info op de 

volgende bladzijde !  
 

Veel lees- en kijkplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Win een reuzenpaasei met de paaseierenzoektocht !  

 

Over een aantal weken is het zover: Pasen.  Dat kunnen we met ’t Biesteneirke 

niet onopgemerkt laten voorbijgaan. 

In samenwerking met chocolaterie Stijn Vanhoutte uit de Brabantstraat kun je 

een reuzenpaasei van 33 cm hoog winnen !  Hieronder leggen we uit wat je 

moet doen om jouw paasfeest extra smakelijk te maken. 

 

Verspreid over de Biest hangen 10 paaseieren, komende uit 

Rome zijn ze allen tegen een (verlichtings)paal gevlogen.  Op 

ieder paasei staat een letter vermeld.  Zoek de letters en vorm 

er een bestaand woord mee.  Op de website 

www.biesteneirke.be krijg je alvast nog 2 letters cadeau.  Daar 

moet je ook het woord invullen om kans te maken op het 

chocolade reuzenpaasei !  Op de kaart aan de rechterzijde vind 

je de locaties waar je extra uit jouw doppen moet kijken: 

 

Heb je geen internet, dan kan je de oplossing samen met jouw gegevens 

achterlaten in de brievenbus van het OC De Roose.  De wedstrijd loopt tot 

vrijdag 2 april.  De winnaar wordt persoonlijk verwittigd op zaterdag 3 april. 

 

 
 

Oh ja, wil je zeker zo’n chocolade paasei in huis ?  Je kan jouw exemplaar ook 

gewoon bij Stijn aankopen.  
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Waar kun je de paaseieren vinden ?  

 

 
 
Wedstrijdreglement: familieleden tem 2de graad van de redactieleden worden uitgesloten van de wedstrijd; 

maximum 1 deelname per huisadres (verplicht in te vullen op wedstrijdformulier); wedstrijd staat ook open voor 

niet-Biestenaars; uw persoonlijke gegevens worden verwijderd na de wedstrijd; wedstrijd tot 2 april 23.59 uur 

 

 

Wist je dat…  

 

... Mia Frere door Somival genomineerd werd voor de Dries Seghersprijs ? Deze 

onderscheiding wordt toegekend aan een nog actief lid die binnen zijn of haar 

vereniging als voorbeeld van fair play en clubliefde kan beschouwd worden 

… de eerste communie doorgaat op zondag 19 september om 10.30 uur ? Op 

zaterdag 25 september om 14.30 uur vindt het Vormsel plaats.  Beide 

plechtigheden gaan door in de kerk van de Biest  
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Nieuwe bewoners in de wijk:  

Robin Delodder en Sarah Viaene 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Robin Delodder en Sarah Viaene 

 

Robin en Sarah wonen in een nieuwbouw in de Industrielaan.  Sinds eind 

september hebben ze er hun stek gevonden.  Tot een half jaar geleden woonden 

ze beiden thuis.  Sarah is afkomstig van ’t Gaverke, Robin groeide op in het 

landelijke Nokere.  

Robin is medezaakvoerder van 

Retroconstruct samen met zijn 

broer en vader.  Hij is als Delodder 

al 6de (!) generatie bouwvakker 

binnen de familie.  Het spreekt bijna 

voor zich dat hij de ruwbouw van 

zijn woning voor eigen rekening 

nam.  Wie zei ook alweer: “Wat je 

zelf doet, doe je meestal beter ?” 

Sarah werkt al 5 jaar bij slagerij Soetaert in Deerlijk.  Ze voelt zich daar goed in 

haar sas en bedient de klanten met een brede glimlach, jammer genoeg nu even 

verstopt achter een mondmasker. 

Sarah gaat af en toe joggen en wandelen.  Robin heeft weinig vrije tijd, maar 

staat toch af en toe in de keuken… om zelf limoncello te maken.  Hij drinkt het 

zoete drankje graag en zelfs de naam van de kat verwijst naar het gele goedje: 

Limo ! 

Hoewel ze hier pas een half jaar wonen in een wel zeer kalme periode, vinden 

ze de Biest zeer aangenaam.  Vooral het maandelijkse infoblad kan hen zeer 

bekoren.  Als nieuwe bewoners hadden ze graag kennisgemaakt met de 

anderen op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.   

Robin en Sarah zijn getrouwd voor de wet in 2019.  Normaal zou de kerkelijke 

huwelijksplechtigheid doorgaan in de bloeimaand mei.  Echter hebben de 

tortelduifjes dit uitgesteld tot een nader te bepalen datum. 

En wat zijn de toekomstplannen ?  We zullen Robin en Sarah nog vaak tegen 

komen op de wijk, want ze zijn van plan om samen oud te worden op de Biest… 

met kindjes !  Welkom !  

Noot van de redactie: het gesprek met de nieuwe bewoners gebeurde volledig 

coronaproof via videocall 
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Spiegels en andere nieuwigheden voor de tunnel 
tekst en foto: Bart Kindt, gemeenteraadslid 

 

In de gemeenteraad van januari 2021 heb ik 

voorgesteld om spiegels op te hangen in de 

fietsers- en voetgangerstunnel onder de N382 

ter hoogte van De Biest. Dit verhoogt de 

zichtbaarheid (aankomende fietsers en 

voetgangers) en verhoogt meteen ook het 

veiligheidsgevoel. De spiegels werden 

ondertussen reeds geplaatst. 

De tunnel zal in de toekomst ook nog visueel 

opgefleurd worden met Street-art. 

Meteen geef ik ook mee dat er plannen zijn 

om een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad 

aan te leggen langs de Verbindingsweg. 

 

 

De tuinkalender van maart 
bron: www.tuinkeur.nl/tuinkalender 

 

Het voorjaar zit in de lucht. Veel bloembollensoorten bloeien nu volop, het gras 

begint te groeien en dotters, primula’s en forsythia laten hun vrolijke kleuren 

zien. 

 

Hieronder zijn de belangrijkste tips te lezen betreft snoeien, het gazon, 

fruitbomen en planten.  

 

Belangrijk deze maand: 

 als het gras gaat groeien, begint ook het maaien 

 maak terrassen en paden algvrij 

 schoon de vasteplantenborder op 

 geef al uw planten een goede basisbemesting (ook het gazon) 

 het gazon eventueel verticuteren en herstellen 

 verjongingssnoei bij hortensia’s toepassen 

 winterharde vaste planten nu (ver)planten en eventueel delen 
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Evenement Waregemse Gordel houdt ermee op  
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: vzw Waregemse Gordel, vzw Wandelsport Vlaanderen, vzw Waregem Sportief 

 

Na de annulatie van het evenement vorig jaar, zal er ook dit jaar geen 

Waregemse Gordel zijn.  Wie veronderstelt dat de Waregemse Gordel ooit 

nog terugkomt, zal bedrogen uitkomen.  De 18de editie (op zondag 14 juli 

2019) was dan ook meteen de laatste.   

 

“Ik was sowieso van plan om de fiets- en wandeldag in 

schoonheid te eindigen met de 20ste editie, wat normaal 

deze zomer zou geweest zijn,” aldus voorzitter van de 

gelijknamige vzw Rik Verhaeghe.  “Helaas heeft het 

coronavirus er anders over beslist.  Vorige zomer hadden 

we een alternatieve editie waarop – 

gespreid over 12 dagen – zo’n 1 000 

personen hebben aan deelgenomen. Gesterkt 

door dit succes, hebben we binnen ons bestuur beslist om 

meerdere kleine (al dan niet meerdaagse) evenementjes te 

organiseren.  Of toch activiteiten waar geen dagen 

voorbereiding aan voorafgaat en waar minder vrijwilligers 

nodig zijn.  Wie op de Gordeldag zelf komt sporten, beseft 

vaak niet dat we met een beperkte ploeg al van vrijdagmorgen 

aan het werk zijn.  En het vrijwillige werk houdt pas op op 

maandagavond.” 

 

Ook de blijvende onzekerheid omtrent de evenementenzomer 

van 2021 doet de vzw de handdoek in de ring gooien.  “De 

Waregemse Gordel organiseren met mondmaskers, een 

beperkt aantal deelnemers of bussen ontsmettingsgel, dat zag niemand van het 

bestuur zitten.  Bovendien was de vrees er dat het event op het laatste moment 

kon geannuleerd worden, wat maanden voorbereiding teniet zou doen.” 

 

De vzw Waregemse Gordel wordt niet opgedoekt.  Zo blijft de wandelclub zeker 

bestaan en kan je dit jaar extra voordelig aansluiten.   

“Op zondag 25 april nemen we als club deel aan Vlaanderen wandelt lokaal.  

Meer dan 100 wandelclubs zorgen elk voor een aantal lokale wandelingen, 
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zodat de vele duizenden wandelaars goed verspreid hun favoriete sport 

coronaproof kunnen beoefenen. 

Van 7 tot 15 uur kun je vertrekken voor een wandeling van 6 of 12 km.  De start 

is voorzien aan Biblab, de oude bib van Waregem in de Schakelstraat.  Bij 

voorkeur vooraf inschrijven op www.waregemsegordel.be vanaf begin april.  

Bovendien voorzien we een verrassing voor iedere deelnemer.   

 
 

Naar aanleiding van het BK Wielrennen in Waregem, heeft de organisatie ons 

gecontacteerd om op zaterdag 19 juni een familiefiets- en wandeltocht uit te 

stippelen.  De fietsers volgen grotendeels het parcours van de profrenners, de 

wandelaars nemen een stuk van de finaleronde voor hun rekening.  Ook de 

echte fietsers kunnen de finaleronde er nog bij nemen.  Beide passeren daarbij 

een aantal hotspots (fandorpen, tribunes, aankomstlijn,…).  Iedere deelnemer 

kan zich dus voor 1 dag kampioen wanen.  De opbrengst van dit initiatief gaat 

naar Hope for the Children, het oorspronkelijke goede doel van de 19de 

Waregemse Gordel. En zo is de cirkel rond.”  

 

 
 

Voorzitter Rik Verhaeghe wenst nog nadrukkelijk de vrijwilligers en sponsors te 

danken voor de jarenlange samenwerking.  Hij heeft nog wel wat ideeën voor 

de brede bevolking in zijn hoofd, maar zal dit ten gepaste tijde communiceren. 
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De GR129, wandelen dwars door België ! 
tekst en foto’s: Maxime Korber 

 

De wandelsport zit opnieuw in de lift. Velen hebben de voorbije maanden hun 

wandelschoenen terug aangebonden om de eigen streek te (her)ontdekken. 

Door de coronamaatregelen werden reizen helaas geannuleerd. In plaats van te 

dromen van bergtochten in het buitenland,  ging ik als fervente wandelaar op 

zoek naar een uitdaging in eigen land en mijn oog viel op… de GR129. Een 

wandelroute dwars door België. Een tocht van ongeveer 572 km die vertrekt in 

Brugge in het noordwesten en loopt tot Aarlen in het zuiden. De tocht is mooi 

opgedeeld in etappes van ca. 30 km. Samen met mijn compagnon de route Tim 

Declercq werden al snel de nodige plannen gesmeed om te vertrekken op 

ontdekkingstocht in eigen land. Klaar voor de start ! 

 

Etappe 1: Brugge – Doomkerke (33 km) 

 

Onze tocht begint in Brugge. De eerste richtingaanwijzer treffen we aan bij de 

Katelijnepoort, vlakbij het kanaal Gent-Brugge. Op de muur staat in grote letters 

geschreven: “Als je weggaat, kom je dan weer terug ?”  We zullen eerst trachten 

om in Aarlen te geraken 😊. 

De eerste kilometers lopen 

langs het kanaal, waar we een 

aantal aalscholvers zien 

voorbijrazen. We zijn blijkbaar 

niet de enige vroege vogels. 

Het is rustig wandelen vroeg 

in de ochtend en we nemen 

de tijd om te wennen aan de routemarkeringen die ons tot in Aarlen moeten 

brengen. Een GR-route wordt namelijk aangeduid door rood-witte strepen en 

kent een specifieke aanduiding voor een afslag naar links of rechts. Terwijl het 

ochtendgrijs begint weg te trekken en de rest van België lijkt te ontwaken, 

duiken we al snel het groen in en maken we kennis met het mooie Brugse 

Ommeland. De route gaat doorheen de Assebroekse Meersen, een prachtig 

natuurpark met veel open ruimte en water. Dit is een plek waar vogelliefhebbers 

hun hart kunnen ophalen. Hier laten we het tempo even zakken om te kunnen 
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genieten van het mooie landschap en ons op te warmen aan een tas warme 

koffie. 

We wandelen vervolgens van de ene groene strook naar de andere. Van 

Beverhoutsveld (in 1382 het slagveld van een strijd tussen de Bruggelingen en 

de Gentenaren) doorheen het natuurgebied Vallei van de Zuidleie. Dit 

laatstgenoemde gebied brengt ons opnieuw dicht bij het kanaal en leidt ons 

doorheen bomenrijen, getooid in mooie herfstkleuren. Naast het pad kunnen 

we de zogenaamde Leiemeersen aanschouwen, een lager gelegen strook welke 

voornamelijk bestaat uit water en rietlanden. Weinig mensen zijn op pad, zodat 

we van de gelegenheid 

gebruik maken om een 

aantal sfeerbeelden vast te 

leggen. Ondanks de vele 

kilometers is het toch 

gewoon genieten ! 

Het natuurpad brengt ons 

uiteindelijk tot in Beernem, 

waar we even halt houden voor een middagpauze. Helaas is alle horeca 

gesloten, zodat we het moeten stellen met onze eigen meegenomen proviand. 

Een Brugse Zot zal er helaas niet in zitten vandaag. 

Vanaf Beernem krijgen we voor het eerst heel veel asfaltstroken voor de kiezen. 

Dit wordt echter volledig goedgemaakt wanneer we arriveren in provinciaal 

domein Bulskampveld. Dit domein is bij mooi weer één van de grote 

trekpleisters van onze provincie, zeker in tijden van corona. Er zijn meerdere 

wandel- en fietsroutes voor de actievelingen en het bezit ook een kruidentuin 

en een vogelopvangcentrum. Dit domein is voor ons de ideale plek voor een 

korte tussenstop en om even terug op kracht te komen. 

We zetten vervolgens onze tocht verder richting Wingene. We passeren langs 

de succursale, een imposant gebouw daterende van midden de 19de eeuw. Als 

West-Vlaming zou je al snel denken aan allerlei zoetigheden (suikerzaal), maar 

het betreft een voormalige matrozenschool. Heden doet het dienst - na 

renovatie in 2014 - als instelling voor bijzondere jeugdzorg. Het gebouw staat 

op de lijst van bouwkundig erfgoed. 

Even verderop treffen we het Radiozendstation Belradio aan, een bijzondere 

omgeving waar metershoge antennen het landschap vorm geven. Deze 

installatie werd in gebruik genomen in 1927 en was bestemd voor communicatie 
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met Amerika en Congo. Later werd het park gebruikt voor communicatie in de 

scheepsvaart en kon verbinding worden gemaakt met schepen van over de hele 

wereld. Door de opkomst van de satellietverbindingen verloor dit echter 

grotendeels zijn waarde. Sedert 1997 behoren deze zendmasten toe aan de 

Belgische Marine. 

We naderen inmiddels het eindpunt van onze 

dagtocht, Doomkerke. De eerste etappe is alvast 

vlot verlopen ! We hadden echter gehoopt in het 

dorp iets te kunnen drinken in café New York, maar 

de coronamaatregelen laten dat jammer genoeg 

niet toe. Het café bestaat sedert 1864 (!) en draagt 

een geschiedenis met zich mee. Aan de gevel 

hangt een reclamebord voor de rederij Red Star 

Line die per schip passagiers vervoer tussen 

Antwerpen en New York. De voormalige uitbater 

van dit kleine dorpscafé verkocht eind 19de - begin 

20ste  eeuw kaartjes voor het schip De Belgenland 

aan zijn klanten. Veel arme West-Vlaamse boeren 

waagden hun kans en trokken de plas over op 

zoek naar een nieuw leven en geluk. 

Moe maar voldoen bereiken we ons eindpunt. Een veelbelovende start met 

opvallend veel groene zones. Een aangename kennismaking met het Brugse 

Ommeland. We kijken nu al uit naar de volgende etappe ! Wordt ongetwijfeld 

vervolgd… 

 

Beelden van de 1ste etappe kan je zien op mijn YouTube-kanaal (typ Maxime 

Korber in de zoekbalk).  Of gebruik volgende url:  https://youtu.be/KMg5IH0JI5o 

 

 

Op 16 februari overleed Liliane Callens, echtgenote van Willy 

Godefroid.  Willy is al sinds het 1ste Biesteneirke trouw 

medewerker en bedeler.  Ook nu nog neemt Willy vaak foto’s 

die in ’t Biesteneirke gepubliceerd worden. 

De redactie van ’t Biesteneirke wenst Willy en de familie veel 

sterkte in deze moeilijke periode.  
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Dikke truiendag: op volle kracht 
tekst: directeur Eddy Nuyttens – foto’s: VBS Biest 

 

Beste lezers van ‘t Biesteneirke 

 

In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Eén 

van de middelen om de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen te 

verzekeren, is zuinig omspringen met energie. Om deze visie kracht bij te zetten 

participeerden we ook dit jaar aan Dikke Truiendag, een initiatief van het 

Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en met weerman Frank 

Deboosere als peter !  Samen met heel wat andere scholen, bedrijven, 

gezinnen… uit Vlaanderen en Brussel zetten we de verwarming een aantal 

graden lager… niet moeilijk in deze coronatijden, aangezien veel verluchten dé 

boodschap is om het virus uit onze school te houden. Concreet betekent dit een 

verlaging van de CO2-uitstoot met 7% voor die dag ! Per graad lager, besparen 

we zo 224 gram per leerling of leerkracht. Wij verlagen de temperatuur met 4 

graden. Maar zoals reeds aangegeven in deze pandemiefase zijn we het al goed 

gewoon om onze klassen te verluchten en te werken bij koudere temperaturen. 

 

Wij vroegen de ouders ook om de kinderen die dag niet met de auto naar school 

te brengen, maar ze gebruik te laten maken van de fiets of hen te voet naar 

school te laten komen. Voor elke km geeft dat een winst van 200 gram CO2.   

Tussen 8 en 8.30 uur was er ook ochtendgym voorzien op de speelplaats alsook 

muziek en dans tijdens elke speeltijd.  Ons warm houden was de boodschap. 

 

We hadden er ook een 

wedstrijd aan verbonden 

per klas: wie heeft de 

meeste laagjes textiel boven 

elkaar aan ?  Een lekker 

warm dekentje als prijs kon 

de kinderen écht bekoren.  

Proficiat aan alle winnaars ! 

 

Warme groeten van ons allen 

directeur Eddy en team 
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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 maart: Sylvie Baert – 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 nader order opgeschort 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 25 maart: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 264 – april 2021 

 teksten aprilnummer binnen vóór 18 maart, bij voorkeur via e-mail  

 

0472 27 75 69 

info@vandenbosscheandy.be 

 


