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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, Elian Coussement, 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 
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Beste Biestenaar 

 

Er zijn voorzichtige versoepelingen van de 

coronamaatregelen.  Helaas moeten we nog even 

wachten om met z’n allen bijeen te komen.  Gelukkig 

is ’t Biesteneirke er om alle inwoners te verenigen.  

Wist je dat ’t Biesteneirke ook op sociale media zeer 

actief is ?  Ook jij kan hieraan meehelpen door artikels 

te delen of te voorzien van – bij voorkeur positieve – 

reacties.   

 

Hou jullie gezond ! 

 

Veel lees- en kijkplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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De GR129, wandelen dwars door België ! 
tekst: Maxime Korber – foto’s: Tim Declercq 

 

Enkele maanden geleden begonnen we aan een tocht dwars door België: 

de GR129. Een wandeltocht die ons zal leiden van Brugge in het 

noordwesten tot Aarlen in het zuiden van ons land. 

In de vorige editie van ’t Biesteneirke kon je lezen hoe we onze 2de etappe 

voltooiden. Deze startte in het Brugse Ommeland en eindigde bij 

zonsondergang aan Machelenput. Inmiddels staan we - vóór zonsopgang - op 

dezelfde plek, klaar voor een nieuwe etappe. De GR129 zal ons vandaag van 

Machelen-aan-de-Leie naar Oudenaarde brengen. Er wordt sneeuw voorspeld, 

dus we mogen ons verwachten aan winterse temperaturen. 

 

etappe 3: Machelen - Oudenaarde (32 km) 

 

Machelen-aan-de-Leie was de geboorte- en woonplaats van Roger Raveel. Het 

is dit jaar exact 100 jaar geleden dat deze beroemde kunstenaar het levenslicht 

zag. Zijn werken zijn nog steeds te bewonderen in zijn geboortedorp in het 

Roger Raveel museum. Pas 

enkele tellen vertrokken 

voor onze nieuwe dagtocht 

treffen we de Muur van de 

Verbeelding aan. Dit 

kunstwerk van Roger Raveel  

vlakbij het dorpscentrum is 

een 40 meter lange 

betonnen muur met figuren 

en spiegels. We treffen o.a. 

het silhouet aan van de 

kunstenaar zelf en zijn vrouw Zulma. Ook de kat - een vaak terugkerend element 

in het werk van Raveel – kreeg een plaatsje in dit betonnen kunstwerk. 

 

We verlaten het dorpscentrum van Machelen en zetten koers richting Kruisem. 

De sneeuw heeft het landschap intussen wit gekleurd. We nemen in 

Kruishoutem een brug over de E17. Dit is voor ons bekend terrein. We besluiten 

een extra lusje te maken richting de uitkijktoren van Kruishoutem. We kunnen 
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heus niet elke dag de wijde omgeving in een winterse aanschijn bewonderen. 

Eenmaal aangekomen, moeten we echter vaststellen dat de toren uit 

veiligheidsoverwegingen is afgesloten. De houten trappen die ons in hogere 

sferen moesten brengen, zijn helaas niet toegankelijk voor het publiek.  We 

besluiten dan maar in de nabijheid van de toren een korte pauze te nemen. We 

hebben nog heel wat kilometers voor de boeg. 

 

Onze volgende bestemming wordt Lozer. Ook dit behoort tot het grondgebied 

van de fusiegemeente Kruisem. Het Lozerbos is een populaire plek voor 

wandelaars en mountainbikers. Ook vandaag is dit het geval, ondanks de koude 

temperaturen. Tot onze spijt blijkt de GR-route echter niet door het bos te gaan, 

maar enkel de bosrand te volgen. Aangetrokken door de besneeuwde 

wandelpaden besluiten we toch een stukje door het bos te wandelen. Het zou 

zonde zijn deze mooie plek zomaar voorbij te wandelen. 

 

De GR-paden leiden ons vervolgens richting Huise. We maken ons op voor één 

van de hoogtepunten van onze dagtocht. In Huise treffen we immers een beetje 

geschiedenis van eigen bodem aan, de Huisekoutermolen. De naam zal menig 

Biestenaar misschien niets zeggen, maar deze molen stond jarenlang in de 

Hoogmolen op de hoek van de Vlasbloemstraat en de Hoogmolenstraat 

(waaraan het dus ook zijn naam heeft te danken). Volgens de historieken zou 

deze reeds vóór 1512 gebouwd zijn, doch de exploitatie stopte in 1948 en de 

molen kwam in verval. Begin de jaren ’70 werd hij ontmanteld en overgebracht 

naar Huise, waar hij een 

nieuw leven kreeg. De 

“verhuis” van de molen 

gebeurde vóór mijn 

geboorte, maar als kind - 

spelend in de wijk - was de 

historische plaats van de 

molen mij goed bekend. 

Een beetje nostalgie. We 

besluiten dat dit de ideale 

plek is voor onze lunch en 

nemen plaats op een 

bankje in de nabijheid van de molen. 
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Lang kunnen we echter niet blijven zitten. De temperatuur blijft rond het 

vriespunt hangen. Bij deze koude blijven we beter zoveel mogelijk in beweging. 

We stappen verder en zetten voet op grondgebied Wannegem-Lede. Ook hier 

prijkt een molen in het landschap, de Schietsjampettermolen. Deze molen werd 

‘geïmporteerd’ uit Houtave, deelgemeente van Zuienkerke. De afbraak van de 

molen gebeurde in 1981 onder hevig protest van de plaatselijke veldwachter 

(sjampetter). Hij haalde zijn wapen boven en vuurde een kogel af in het 

molenkot. Deze gebeurtenis heeft de molen – na zijn verplaatsing naar 

Wannegem-Lede - zijn huidige naam gegeven. Vanaf de heuvel waarop de 

molen staat, heb je een mooi verzicht over de streek. Er zijn mooie wandelingen 

te maken in de nabije omgeving. Een aanrader voor zij die een wandeling 

dichtbij huis zoeken. 

 

We voeren het tempo inmiddels wat op. De kilometers dikken aan. Vooraleer we 

het grondgebied van onze eindbestemming Oudenaarde betreden, is er nog 

een passage door Moregem voorzien. Moregem is een deelgemeente van 

Wortegem-Petegem. Via een aantal dorpswegels bereiken we het kleine 

centrum. In het midden prijkt een mooi wit Kerkgebouw. Deze parochiekerk is 

een beschermd monument en huisvest o.a. een 19de-eeuwse orgel. Een 

idyllische en rustgevende plek.  

 

We genieten ten volle van de rustige paden die we nu bewandelen, doch 

naderen met rasse schreden Oudenaarde. Alvorens het centrum binnen te 

stappen, passeert de route nog even langs de Donkvijver. Deze ontstond in de 

jaren ’60 na het uitgraven van de grond voor de aanleg van de N60. Het 

recreatiedomein Donk is een geschikte plek voor teambuildings, sportkampen 
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en andere evenementen. Je vindt er o.a. een moerasparcours en een klimtoren. 

Het bevat verschillende wandelpaden en ook watersporters komen er aan hun 

trekken (zeilen, kajakken, etc.). Ook zonnekloppers vinden gemakkelijk hun weg 

naar dit domein. 

 

Ons eindpunt is nu vlakbij. Op weg naar de Markt van Oudenaarde treffen we 

het monument van Tacambaro aan op het gelijknamige Tacambaroplein. Dit 

monument beeldt een vrouw uit die - liggend op een aardbol - een rouwkrans 

in de hand houdt. Het herinnert 

aan de slag bij Tacambaro in 

Mexico die plaatsvond in 1865. 

Tijdens deze slag kwamen 

tientallen Oudenaardse 

vrijwilligers – onder leiding van en 

ter verdediging van het keizerrijk 

van Maximiliaan van Habsburg en 

Charlotte van België – om het 

leven nadat ze werden omsingeld 

door plaatselijke troepen. Het standbeeld symboliseert het verdriet van de 

achtergebleven vrouwen. 

 

De Markt van Oudenaarde is het eindpunt van onze dagetappe. We besluiten 

nog even het Centrum Ronde van Vlaanderen (museum) binnen te stappen. 

Deze stad is al jaren de aankomstplek van Vlaanderens Mooiste. Voor 

wielerliefhebbers is dit museum een must. Hier kunnen we ons letterlijk en 

figuurlijk even opwarmen. We kunnen vandaag terugkijken op een mooie en 

gevarieerde etappe. Ditmaal dichtbij huis en op vertrouwd terrein. Met een 

passage langs de Huisekoutermolen bracht de GR129 ook een beetje 

geschiedenis van eigen bodem. We kijken alvast uit naar wat de volgende 

etappe zal brengen. Wordt vervolgd… 

 

Beelden van onze derde etappe kunnen worden gevonden op mijn YouTube 

kanaal. Surf naar www.youtube.be en typ in de zoekbalk “Maxime Korber” om 

mijn kanaal te vinden. Als u een rechtstreekse link wil naar het filmpje van onze 

derde etappe, kunt u volgende URL gebruiken: https://youtu.be/oBaAlhr6YSk. 
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Wordt de Biest De beste buurt van 

Vlaanderen ?  
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

De Biest is de beste buurt van Vlaanderen, daar hoeft geen 

verkiezing voor gehouden te worden.  Toch waren er – 

volgens betrouwbare bronnen – een aantal bewoners die 

de cameraploeg wilden verwelkomen met vlag en wimpel 

of een glimp wilden nemen op het kerkplein op die 

bewuste donderdag 1 april.  Euh,… 1 april ?  Jawel, die dag 

zetten ze al de zott’n op den dril.   

Het camerastatief stond er, de zon scheen, maar enkel Griet 

van de kinderopvang, die haar auto wou instappen om 

huiswaarts te keren, kon ik overhalen om met het bordje te poseren voor de 

camera van het Televisiehuis.   

Voor de liefhebbers van Linda De Win en Wouter Beke: de eerstkomende 

maanden zul je ze hier vermoedelijk niet tegen het lijf lopen… 

 

 

Wist je dat…  

 

… de slagzin voor het komende Belgisch kampioenschap wielrennen op zondag 

20 juni in Waregem Iedereen kampioen ! uit het brein van de hoofdredacteur 

van ’t Biesteneirke komt ?  

… er binnenkort een hondenkapsalon komt op de Biest ?  
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Iluna wint het reuzenpaasei !  

 

De paaseierentocht van ’t Biesteneirke, die liep van eind februari tot begin april, 

kon op ruime belangstelling rekenen.  41 gezinnen stuurden een antwoord in.  

38 daarvan hadden het bij het juiste eind en konden het woord PAASVAKANTIE 

vormen met de letters langs de weg.   

Op een filmpje op de website 

www.biesteneirke.be kun je zien hoe de 

onschuldige hand het strookje van 

Iluna Van Brabander uit de glazen 

schaal grabbelde.  Iluna is niet 

woonachtig op de Biest, maar komt hier 

wel graag haar grootouders bezoeken. 

 

Mama Eline komt het reuzenpaasei ophalen bij 

chocolatier Stijn Vanhoutte.  Achter beide 

mondmaskers gaat een brede glimlach schuil. 

 

Familie Van der Haegen stuurde deze leuke foto naar 

de redactie.  Zelfs de jongste telg van 4 heeft alles 

dapper meegefietst, als een ware Flandrien tegen de 

wind in !

Op 24 april overleed Christiane Van Neder, echtgenote van 

André Vervaecke en moeder van redactielid John.  

Christiane was van bij het prille begin van ’t Biesteneirke 

(november 1994) tot 2010 penningmeester binnen de 

vereniging.  Haar zoon John heeft haar hierin opgevolgd.  

Ook bedeelde ze, samen met haar man André, de 

Biesteneirkes in de H. Lebbestraat. 

De redactie en medewerkers van ’t Biesteneirke wensen de familie veel sterkte 

in deze moeilijke periode.         foto: Vanhoutteghem Funerals 
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De finaleronde van het BK wielrennen ontleed 
tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid 

 

Nog een 50-tal dagen en ’t is zo ver: het BK wielrennen in Waregem op 

zondag 20 juni. Na de Briek Schotte- en André Defoortrondes doorheen de 

deelgemeenten volgen voor de heren elite nog 4 en voor de dames 3 

finalerondes waar de schifting zal gevoerd worden. Ik ging met onze 

fotograaf op pad om 6 cruciale punten van deze finaleronde onder de loep 

te nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Herlegemstraat (kasseien) – Nokere 

De Herlegemstraat is 800 m lang, na 100 meter 

onderbroken door een betonstrook. Tijdens Dwars 

door Vlaanderen wordt deze in omgekeerde richting 

gereden. Na de rondes door de deelgemeenten zal 

het peloton in de Kruishoutemseweg een serieuze 

snelheid  ontwikkelen als het de 1ste keer naar de 

Herlegemstraat rijdt. Tim Declercq en Iljo Keisse 

zullen zich op kop willen zetten om hun kopmannen 

in de beste positie af te zetten.  Een haakse bocht 

gaat vooraf aan de kasseistrook waarin de eerste 

meters de slechtste kasseien bevatten. Een renner 

als Sep Vanmarcke is verlekkerd op de kasseien van 

de Herlegemstraat. Op deze kasseistrook worden dranghekkens geplaatst. De 

kasteelsite van de heerlijkheid Herlegem is zeer oud en is sinds 1860 in het bezit 

van de familie Van Pottelsberghe de la Potterie. 

1 

2 

3 

4 
6 

5 



mei 2021 9 

2. Holstraat – Nokere 

Aan deze enige helling van 

de finaleronde wordt een 

stuk bergop voorafgegaan 

van de  Vandevoordeweg 

(aan Shoes or not Shoes).  

Na een afdaling, waarin je 

makkelijk 50 km/u haalt, 

vind je aan de voet de 

Kordaalhoeve met 

daarachter het 

gelijknamige bos dat door vele wandelaars is gekend door de Kordaalroute. De 

Holstraat is 400 meter lang en overbrugt 23 hoogtemeters met een gemiddeld 

stijgingspercentage van 5,4 %.  De top van de beklimming ligt op 61 meter 

hoogte. Het steilste stuk bevindt zich na 150 m met een stijgingspercentage van 

8,6 %.  Het is een helling die bijvoorbeeld Greg van Avermaet moet liggen. Als 

je hier op tijd demarreert kan je op Nokereberg een kleine voorsprong nemen, 

alvorens een lange afdaling van de Waregemsestraat begint. Bovenop 

Nokereberg zal er – als de covidmaatregelen het toelaten – een viptent staan. 

 

3. Karmelberg – Waregem 

Het peloton komt na veel smalle wegen, waaronder de Bergstraat, tot de 

Karmeldreef. De Karmelberg is met zijn 35 meter het hoogste punt van 

Waregem. Bewoners van het hersteloord krijgen hier een bevoorrechte plaats 

om de koers te volgen. We kunnen de Karmelberg  vergelijken met de Gitsberg 

die hetzelfde stijgingspercentage (3 %) heeft. 10 jaar terug reed Philippe Gilbert 

op de Gitsberg zijn naaste 

belager Tom Boonen los uit het 

wiel tijdens het BK in Hooglede. 

De Karmelberg is het ideale 

moment, op 4 km van de 

aankomst, om nog wat te 

ondernemen. Het Karmelbos, 

dat zich op de top situeert, is vrij 

toegankelijk voor het publiek. 
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4. Hippodroom – Waregem 

De start voor de heren vindt op de middag plaats op de Hippodroom waar ook 

al de start van de dames in Dwars door Vlaanderen doorging.  Vanuit de 

Leeuwkesstraat gaat het rechtsaf naar de F. Verhaeghestraat om via de poort de 

Hippodroom binnen te rijden, dan tot voor de tribune om langs de hoofdpoort 

de Holstraat op te komen. Aan het rondpunt van ’t Leeuwke passeert men dus 

2x op 1 minuut. 

 
 

5. F. Rooseveltlaan/Vredestaat – Waregem 

We zitten op een boogscheut van de aankomst. Het licht hellende stuk in de F. 

Rooseveltlaan nodigt uit tot een late aanval. Zo probeerden Mads Pedersen in 

DDVlaanderen 2018 en Jasper Stuyven dit nog tijdens de laatste editie. Daardoor 

valt het vaak stil in de Vredestraat want wie hier jumpt, zoals Yves Lampaert 3 

jaar terug, halen ze niet meer terug of de eigen kans wordt gehypothekeerd. Ter 

hoogte van huisnummer 10  hangt de rode vod van de laatste kilometer. 100 

meter verder woont Francoise Staelens.  “Mijn oudste zoon Pieter Anckaert heeft 

nog gekoerst, mijn andere 

zoon Sander is net als zijn 

vriendin verwoed 

koersliefhebber. Zij zullen hier 

zeker komen supporteren,  

mijn zus en schoonbroer 

zullen ook willen komen. Ik zal 

zeker genoeg kandidaten 

hebben om de koers live te 
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zien passeren. Ik zal het tevens op tv volgen, dat zal mij zeker interesseren. Wie 

mijn favorieten zijn ? Wout van Aert mag wel Belgisch kampioen worden en ik 

heb ook sympathie voor Greg Van Avermaet.”  

 

6. Verbindingsweg, aankomstlijn – Waregem 

Dit is sinds 2010 de aankomstplaats van Dwars door Vlaanderen. De nabijheid 

van de parking van het Jeugdcentrum en de accommodatie van het 

Regenboogstadion zijn een extra 

troef. De laatste rechte lijn is 400 

meter lang. Je begint eraan met 

snelheid omdat de Vredestraat iets 

hoger is gelegen en je zo rapper de 

Expressweg kan inrijden. 

 

 

 

  
 
 

Wist je dat…  

 

… stad Waregem een aantal inline skateroutes heeft geplaatst op hun website ?  

Eén ervan gaat dwars door de Biest. Deze route bestaat enerzijds uit een traject 

door de bebouwde kom en anderzijds het landelijke deel van de Biest.  Meer 

info op www.waregem.be/inline-skaten-0 



12  ‘t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

 reservaties: www.waregem.be/ocderoose  

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

 verantwoordelijke mei: Cherly Vanbecelaere – 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 27 mei: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 266 – juni 2021 

 teksten juninummer binnen vóór 20 mei, bij voorkeur via e-mail  

 

 


