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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 

 
 

 
 

Beste Biestenaar 

 

Over een kleine maand is het zover: in deze 

evenementenarme periode zorgt het BK 

Wielrennen voor een unieke belevenis op de 

Biest.  In de afgelopen maanden kon je er al 

uitgebreid over lezen, ook in dit nummer komt 

de wielerliefhebber uitgebreid aan zijn trekken.   

 

’t Biesteneirke zal u even moeten missen, maar 

dat wordt ruimschoots goedgemaakt met 24 

bladzijden leesplezier. 

 

We zijn terug eind augustus ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 



2  ’t Biesteneirke 266 

We nemen afscheid van klas 6 VBS Biest 
tekst: de kinderen zelf – foto’s: juf Natalie  

 

Op het einde van ieder schooljaar kijken de kinderen die de deur van de 

Biestschool achter zich dicht trekken terug op de afgelopen jaren.  En wat brengt 

de nabije toekomst hen ?  

 

 

Volgend schooljaar ga ik technologie en 

houtbewerking doen. Ik ga de juffen hier missen, de 

school en mijn vrienden natuurlijk ook. 

David Bagoly 

Dit jaar is het mijn beurt om afscheid te nemen van 

de Biest. Al 10 jaar op deze school, begonnen in het 

peuter en geëindigd in het 6de leerjaar. Ik ga deze 

school nooit vergeten ! 

Yana Battiau 
 

 

Ik zal de Biest echt missen. Vooral de vrienden. 

Volgend jaar zal het ook erg tof worden in het 

middelbaar. 

Cyril Bohez 

Ik vond de school super leuk en wens mijn 

medeleerlingen succes in hun toekomstige school ! 

Maxime Bonte 

 

 

Ik heb 2 mooie jaren gehad en zal volgend jaar naar 

een nieuwe, maar leuke school gaan en nieuwe 

vrienden leren kennen. 

Louis Bruyneel 
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De Biest is een toffe school. Ik zit hier al heel mijn 

leven. In september ga ik ‘Klassieke Talen’ studeren 

in het College. Alle leuke herinneringen aan De Biest 

zal ik nooit vergeten. 

Lisa Buyse 
 

 

Het was een toffe school en ik heb veel bijgeleerd. 

Jammer genoeg was dit mijn laatste jaar. Ik ga naar 

Hemelvaart, focus “Sociale vorming”. Ik ga deze 

school nooit meer vergeten ! 

Zoé Declercq 

Ik ga het hier echt missen. Het was hier echt leuk. 

Ik vond het leuk dat we met het zesde leerjaar nog 

op sportklassen konden gaan. Leuk dat we met de 

driedaagse onze lagere school kunnen afsluiten.  

Luce De Meester 
 

 

Ik ga de school heel hard missen. De uitstappen die 

we deden waren super tof. We maakten veel plezier 

samen met de vrienden. Ik zal deze school nooit 

vergeten ! 

Valentine De Meester 

Ik vond het hier op de Biest heel leuk. 10 jaren … dat 

ging snel! Ondanks corona was het laatste jaartje 

“super leuk”! Ik zal deze school nooit vergeten ! 

Tijl Dujardin 

 

 

Het is jammer dat we al naar een nieuwe school 

moeten. Ik zal mijn vrienden en de kleutertjes 

missen. Het was een leuke school met veel toffe 

jaren. 

Nora Dumon 
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Van in de peuterklas tot in het 6de leerjaar zat ik op 

de Biest. Het was niet altijd even gemakkelijk maar 

door de leuke juffen en meesters en door mijn 

vrienden in de klas heb ik mij altijd goed 

geamuseerd. Ik zal de Biest altijd herinneren als een 

leuke school waar ik me altijd goed heb gevoeld. 

Cyriel Feijtraij 
 

 

 

Het was een leuke school met veel herinneringen. 

Vooral de meesters en juffen ga ik missen. Maar wat 

ik het meeste ga missen zijn toch mijn vriendinnen. 

Jammer dat het nu tijd is om te vertrekken.  

Delfine Lambrecht 

Ik ga De Biest super hard missen. Ik heb ook wel zin 

in het middelbaar. Ik ga naar het college en heb voor 

de focus ‘Latijn’ gekozen. Ik vond het een super 

toffe klas en ga mijn vrienden missen.  

Lily Marie Leenaert 
 

 

Ik had 2 mooie jaren hier met jullie. Ik ben hier 

aangekomen toen ik nog geen Nederlands kende. Voor 

mij was deze school een nieuw begin en ik moet nu al 

jammer genoeg “dag” zeggen.  

Mara Marcovici 

Ik zit al vanaf het peuterklasje op deze school en ik 

ben blij dat ik Luce heb leren kennen. Het is mijn 

beste vriendin. Ik ga het hier missen. 

Lara Pannecoucke 

 

 

Ik heb een leuk schooljaar achter de rug, maar nu zit 

ik in het 6e leerjaar en ga ik naar een andere school. 

Ik zal de mooie jaren op deze school missen.  

Juliette Parmentier 
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Ik zal de juffen missen en het was erg leuk. Ik zal 

ook mijn vrienden missen. 

Tjeu Peeters 

 

 

De tijd is er nu om te gaan. Ik zal de school en 

vrienden missen, maar deze school vergeet je niet 

snel.  

Margaux Pieters 

Ik ga mijn vrienden missen en de basketbal ook. Het 

zijn super leerkrachten en ik heb mij echt “gejeund”!  

Tibau Van Assche 

 

 

De Biest is en was een heel leuke school. Ik ga de 

leerkrachten een beetje missen. Ik heb veel 

bijgeleerd. De vrienden en vriendinnen ga ik heel hard 

missen. We gaan wel nog afspreken. Ik heb leuke 

jaren doorgebracht op De Biest. Maar ik zit al in het 

6e leerjaar dus het is nu tijd om te vertrekken uit 

deze prachtige school. Ik zal het hier zeker missen.  

Febe Vanden Driessche 

Ik zal mijn vriendinnen missen. Ik vond het hier heel 

leuk.  

Rhune Van Gansbeke 
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Ik heb veel leuke herinneringen aan de Biest. Ik zal 

de leerkrachten missen, de directeur natuurlijk ook. 

Maar nu moet ik afscheid nemen.  

Séve Van Gysegem 

Volgend jaar ga ik naar Hemelvaart en ga voor 

Klassieke Talen. Ik zal De Biest heel hard missen. 

Het is een TOPschool met zeer toffe juffen en 

meesters. Deze school is en blijft een TOPschool.  

Julien Vanhauwere 
 

 

Het waren leuke jaren, al van in het peuterklasje. 

Maar nu is het tijd om te gaan. Ik ga naar het VTI, 

focus “Technologie”. Ik ga het hier niet vergeten.  

Deacon Van Heeke 

Na 9 jaar op de Biest, ben ik klaar voor de grote stap 

naar het middelbaar. Ik heb gekozen voor 

“Groenhove”, richting voeding en verzorging. Ik heb 

mij echt thuis gevoeld op de Biest. Dankjewel !  

Mirthe Van Marcke 
 

 

Deze school is een mega toffe school! Ik heb hier 

heel veel bijgeleerd, plezier en vrienden gemaakt. De 

Biest is een fantastische plek die ik nooit zal 

vergeten. Deze toffe jaren die ik hier heb 

meegemaakt blijven voor altijd één van de mooiste 

herinneringen uit mijn leven. 

Elena Van Meerhaeghe 
 

De Biest is een leuke school. Ik ga mijn vrienden 

missen. We gaan elkaar volgend jaar gelukkig nog 

eens zien bij onze plechtige communie. Ik zit nu al 10 

jaar op deze school. 

Zhansaya Vanoutryve 
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Ik ga de Biest heel erg missen, maar ik ga nu naar het 

middelbaar en neem afscheid. Het was hier een heel 

mooie tijd.  

Lucas Vanoverberghe 

In de Biest heeft iedereen sowieso heel veel geleerd. 

Het meter-en peterschap was voor mij toch wel het 

hoogtepunt. Deze schoolervaring ga ik nooit 

vergeten. 

Lien Van Wambeke-Lauryssen 
 

 

Op De Biest heb ik leuke jaren beleefd. Ik heb veel 

bijgeleerd en zal alles goed onthouden. Alles zal 

anders worden.  

Lone Vercruysse 

Ik ga de school en mijn vrienden missen. 

Maar het is ook tijd voor iets nieuws. 

Ryan Verhelst 

 

 

Het was super leuk op de Biest! Ik voelde me hier 

helemaal thuis. Ik ga het hier heel hard missen.  

Romy Verschuere 

 

Wist je dat…  

 

… het kerkplein van de Biest piekfijn in orde werd gebracht voor de komst van 

bisschop Lode op zondag 9 mei ?  Maar dit was priester Lode… 

… de 7e Memorial Igor Decraene doorgaat op zondag 5 september ? 
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Warme William luistert 
tekst: Facebookpagina stad Waregem – foto: Rik Verhaeghe 

 

Ken jij Warme William al? Dat is de 

mascotte van de Tiendaagse van de 

geestelijke gezondheid. Deze grote 

blauwe beer nodigt je uit om écht te 

luisteren naar elkaar.  

Iedereen zit wel eens met iets. En dan is 

het leuk als jouw Warme William voor je 

klaarstaat: iemand op wie je kan bouwen, 

die je vertrouwt en die voor je klaarstaat.  

William zit in Waregem op een zitbank 

aan het oc De Roose, rechtover het speelpleintje, en nodigt je uit om iets met 

hem te delen. Zit je met iets of wil je wat kwijt? Warme William luistert…! 

 

 

Doorkomsttijden BK Wielrennen  

 

Op zondag 20 juni vindt het BK Wielrennen plaats in Waregem.  De renners 

passeren maar liefst 19x over het grondgebied van de Biest.  Ter informatie 

geven we hierbij de vermoedelijke doorkomsttijden t.h.v. de Biest (Henri 

Lebbestraat of Verbindingsweg), op basis van het snelste schema. 

 

DAMES: 10.00 (vertrek) – 10.30 – 10.58 – 11.25 – 11.51 – 12.15 – 12.39 – 13.03 

(aankomst) 

HEREN:  12.05 (vertrek) – 12.32 – 12.57 – 13.22 – 13.49 – 14.17 – 14.45 – 15.14 

– 15.37 – 15.59 – 16.21 – 16.43 – 17.05 (aankomst) 

 

Belangrijk !  De start- en aankomstzone en het rennersdorp zijn verboden voor 

het grote publiek.  De bewoners waar de koers passeert, mogen de doortocht 

bekijken, mits het respecteren van de geldende coronamaatregelen, o.a. het 

verplicht dragen van een mondmasker, maximum 10 personen en het bewaren 

van de nodige afstand.  Tip: kijk koers op tv en vermijd zo een pv ! 

(coronamaatregelen op het moment van druk; onder voorbehoud van wijzigingen) 
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Verhuis Sint-Michielsbeweging van Biest naar Karmel  
tekst: Sint-Michielsbeweging 

 
Na de succesvolle actie met De Warmste Doos voor alle bewoners van de 

Waregemse woonzorgcentra in december 2020, richt de Sint-Michielsbeweging 

in Waregem nu alle aandacht op haar verhuis van de Sint-Jozefskerk op de Biest 

naar de Karmel.  

De Sint-Jozefskerk, waar de Sint-Michielsbeweging in Waregem nu thuis is, 

wordt omwille van het kerkenplan in 2021 gesloten. Er wordt nu een verhuis 

voorbereid naar het Woonzorgcentrum De Karmel in Waregem van de 

zorggroep Curando om er actief samen te werken met hun werking en dus niet 

zomaar een gebruiker van een ruimte te zijn.  

De oorspronkelijke kleinere kapel die voorzien was in het WZC, krijgt een 

flexibele wand zodat de kapel toegankelijk is voor een grotere gemeenschap en 

deze extra ruimte ook voor ontmoeting gebruikt kan worden, wat voor de Sint-

Michielsbeweging cruciaal bij gemeenschapsopbouw hoort.  

 

 

Geen brol rond de glasbol ! 

 

Afval achterlaten bij de glasbol staat gelijk aan 

sluikstorten. Wie wordt betrapt, riskeert een 

stevige boete. Dus hou het proper en 

goedkoper ! 

Aan de glasbol op het Kerkplein (foto) wordt 

regelmatig een sluikstort vastgesteld en moet er 

een ploeg worden ingezet om het afval te 

verwijderen. Wat opvalt, is dat er naast glas ook 

meubels, speelgoed, karton, flessen met olie, 

zakken met luiers en kledij worden gedeponeerd. 

Dit getuigt niet alleen van weinig burgerzin, het 

is ook gevaarlijk.  Wie wordt betrapt op 

sluikstorten, riskeert een GAS-boete tussen 175 

en 350 euro.  De wijkinspecteur zal een oogje in 

het zeil houden. 
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De GR129, wandelen dwars door België ! 
tekst: Maxime Korber – foto’s: Tim Declercq 

 

Eind 2020 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 3de etappe afwerkten. Deze startte in het pittoreske 

Machelen-aan-de-Leie en eindigde in het centrum van de stad Oudenaarde. 

Sneeuw en vriestemperaturen waren ons deel, maar hielden ons niet tegen 

op weg naar onze eindbestemming. Met de Huisekoutermolen vonden we 

bovendien een beetje geschiedenis van eigen bodem. De 4de etappe 

belooft opnieuw veel goeds. We wandelen vandaag tot over de taalgrens 

met als bestemming Ellezelles. Het wordt een zonovergoten dag. Het 

contrast met de vorige etappe kan bijna niet groter. 

 

Etappe 4: Oudenaarde - Ellezelles (20 km) 

 

De zon schijnt volop wanneer we 

aankomen op de Markt van 

Oudenaarde. We hebben er heel 

veel zin in. Vooraleer we aan onze 

dagtocht beginnen, richten we 

nog even onze blik naar het 

prachtige stadhuis dat blinkt in 

de ochtendzon. Met recht en 

reden is dit gebouw beschermd 

als UNESCO werelderfgoed. Op 

de spits van de belforttoren prijkt 

sedert 1538 een roodkoperen 

beeld van volksheld Hanske De Krijger. De legende gaat als volgt. Toen keizer 

Karel V een bezoek wou brengen aan Oudenaarde, stond Hanske de Krijger als 

stadswachter op de uitkijk. In plaats van met open armen te worden ontvangen, 

stond Karel V echter voor een gesloten poort. Hanske had de keizer niet zien 

aankomen. Volgens de overlevering was Hanske de Krijger in slaap gevallen 

omdat hij teveel Oudenaards bier had gedronken. Aangezien de cafés in 
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Oudenaarde momenteel nog steeds gesloten zijn, is de kans klein dat ons 

vandaag hetzelfde zal overkomen… 

De eerste kilometers voelen goed. Het zonnetje zorgt voor veel energie. We 

nemen de brug aan het gerechtsgebouw om de Schelde over te steken en 

wandelen verder langs het water. We bemerken een prachtig gebouw met 

roodgekalkte gevel. Het blijkt het abdissenhuis te zijn van de abdij van 

Maagdendale. Het gebouw dateert uit de 17de eeuw en draagt een hele 

geschiedenis met zich mee. Het heeft de tand des tijds echter wonderwel goed 

doorstaan en ziet er vandaag in prima staat uit. Het gebouw kwam in de 19de  

eeuw in handen van de Belgische staat en huisvest inmiddels de Koninklijke 

Academie voor Beeldende Kunsten en het stadsarchief. 

Net buiten het centrum van Oudenaarde wandelen we reeds de natuur in. Het 

natuurgebied ‘t Spei is enkel toegankelijk voor wandelaars. Een ideale plek om 

aan de drukte van de stad te ontkomen. In 2011 werd bijkomende grond 

aangekocht door de overheid om dit gebied verder uit te breiden. Een initiatief 

dat wij alleen maar kunnen toejuichen. 

De GR-route leidt ons 

inmiddels in de richting 

van Maarkedal. Het 

landschap wordt steeds 

heuvelachtiger. We 

bewandelen de Vlaamse 

Ardennendreef die ons 

brengt naar de top van de 

Achterberg. Deze helling 

werd reeds een aantal 

maal opgenomen in het 

traject van de Ronde van 

Vlaanderen. Hier houden we even halt en nemen plaats op een bankje om te 

genieten van het mooie panorama. We komen even helemaal tot rust. 

Onze volgende bestemming wordt Etikhove. Een klein dorp in de Vlaamse 

Ardennen dat in het begin van de 20ste eeuw een ware kunstenaarskolonie 

herbergde. Dit had alles te maken met de landschapsschilder Valerius De 

Saedeleer die de centrale figuur van deze gemeenschap vormde. De GR-route 

passeert langs zijn ‘Villa Tynlon’ waar De Saedeleer van 1921 tot 1937 

woonde en werkte. Een naambordje langs de weg herinnert aan deze periode. 
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Op het grondgebied van Etikhove bevindt zich ook de Taaienberg. Een heuvel 

die vaak wordt bedwongen tijdens Vlaanderens Mooiste. Een stevige klim van 

800 meter over kasseistenen. In 1995 werd deze kasseiweg beschermd als 

monument. 

We zijn vandaag zeer 

opgetogen over de vele 

mooie en groene wegen 

die we mogen 

bewandelen. Op weg 

richting Louise-Marie 

worden we bovendien 

aangenaam verrast door 

een houten constructie 

op ons pad. In 

Maarkedal werden een 

vijftal bijzondere 

zitobjecten in het landschap geplaatst, ontworpen door designers en 

gerealiseerd door lokale vaklui. De constructie die wij aantreffen, wordt 

omschreven als een portaal naar de natuur. Aan de zijkant van het bouwwerk 

zijn zitbanken geïntegreerd die een prachtig verzicht over de streek bieden. Een 

ideale plek voor een kort pauzemoment. 

Het pad leidt ons vervolgens richting de parochiekerk van Louise-Marie. Dit 

dorp kent een recente ontstaansgeschiedenis. Het werd gesticht in de 19de eeuw. 

De naam zou verwijzen naar de eerste Belgische koningin, Louise-Marie van 

Orléans, die overleed op de dag van de eerste steenlegging van de parochiekerk. 

Louise-Marie is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan het Muziekbos. De 

naam zou – verrassend genoeg – niets met muziek te maken hebben, maar 

verwijst naar Muz, het Keltische woord voor moeras. Het Muziekbos is een 

prachtig stukje natuur en trekt dan ook veel wandelaars aan. De GR-paden 

leiden ons bergop, richting de Boekzitting. Hier is vandaag de dag een bistro 

gevestigd. De naam Boekzitting verwijst naar“zitting aan de beuk”, een vorm 

van Middeleeuws gerechtshof. Misdadigers werden vastgeketend aan een oude 

beuk om te bezinnen over hun daden. 

Vanaf deze plek is het stevig dalen. We zien enkele wielertoeristen in 

omgekeerde richting zwoegen naar boven. Deze helling heet de Kanarieberg. 

Het GR-pad volgt niet de geasfalteerde weg, maar een onverharde strook die 
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ons in een lus tot aan de voet van de helling brengt. We komen aan bij de 

gewestweg N48 die we moeten kruisen. Ons oog valt onmiddellijk op een 

grensbord even verderop. We hebben de taalgrens bereikt en betreden 

grondgebied Henegouwen. 

Hierna gaat het opnieuw stevig bergop. Deze streek wordt het Pays des Collines 

genoemd, letterlijk betekent dit “het land van de Heuvels”. We kijken af en toe 

eens achterom om te genieten van het uitzicht. Het pad leidt ons vervolgens 

naar de bedding van een oude 

spoorlijn. De spoorlijn 87 

(Ronse – Edingen) die hier liep, 

werd voor reizigersverkeer 

stopgezet in de jaren 60. De 

rails werden inmiddels 

verwijderd. Momenteel is het 

een populaire plek voor 

wandelaars en fietsers. 

Onze eindbestemming komt 

stilaan in zicht, de Moulin du 

Cat Sauvage in Ellezelles. Aangezien deze etappe één van de kortere is - slechts 

20 km - bereiken we ons eindpunt reeds kort na de middag. In de nabijheid van 

de molen leggen we ons languit op het gras, nagenietend in de zon van deze 

mooie etappe en uitkijkend naar wat komen zal. Wordt vervolgd… 

 

Beelden van onze vierde 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 

vierde etappe, kunt u volgende URL gebruiken: https://youtu.be/3KUk5M__Y6I . 

 

 

’t Biesteneirke gaat er even 

tussenuit.  We zijn terug 

eind augustus ! 
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Ook dit jaar geen Benito Classic 
tekst en foto’s:: Elian Coussement 

 

De jaarlijkse Benito Classic, die plaatsvindt op De Biest, valt ook dit jaar in het 

water. Na de afgelaste editie van vorig jaar moet ook die van dit jaar eraan 

geloven. Door de coronapandemie waren De Biesttrappers, 

die de fietsdag organiseren, genoodzaakt om ook dit jaar 

geen routes te voorzien. “Begin mei hebben we beslist dat 

we ook deze editie aan ons voorbij laten gaan”, zegt Tony 

Debeerst, voorzitter van De Biesttrappers. “Vorig jaar belde 

ik met onze burgemeester en hij vond het een wijze 

beslissing. Binnenkort zal ik hem weer opbellen om hem 

het spijtige nieuws te vertellen.” 

 

Oorsprong 

Deze fietsdag werd in leven geroepen om Benito Mahieu in 

de schijnwerpers te plaatsen. Benito werkte als 

brandweerman en kende een paar jaar terug een ongeval 

tijdens een interventie. “Het idee ontstond door een 

fietstocht naar Lourdes”, vertelt Tony. “Een vijftal jaar 

geleden reden we met vrienden in zeven dagen naar 

Lourdes. In totaal haalden we een mooi bedrag van 30 000 euro op met dank 

aan een 200-tal sponsors, waaronder er een paar op De Biest zijn gevestigd. 

Benito verkreeg niks van de verzekeringen en wij vonden dat we wat moesten 

doen voor hem. Met het geld koos hij ervoor om een auto te kopen.” 

In totaal is de Benito Classic al vijf maal georganiseerd met als inschrijvingsplaats 

de lagere school van De Biest. De deelnemers moeten zich daar aanmelden en 

betalen vijf euro bevoorrading inbegrepen. De wielertoeristen hebben keuze uit 

drie formules: 50, 80 en 120 kilometer. Het centrale punt bevindt zich aan de 

kerk van De Biest en daarna rijden ze elk jaar verschillende routes door Wallonië. 

“Onze fietsclub organiseert alleen de routes. Traditioneel kiezen fietsclubs er 

voor om door de Vlaamse Ardennen te rijden, maar wij zijn een uitzondering en 

verkennen onze Franstalige landgenoten.”, aldus Debeerst.  

Uit dankbaarheid kwam Benito al elk jaar helpen bij de organisatie van de classic 

die zijn naam draagt. Hij neemt er de verantwoordelijkheid van dispatcher op 

zich.  Iedere deelnemer krijgt een armbandje met het nummer van Benito en dat 
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van de voorzitter Tony Debeerst erop. Mochten er problemen optreden 

onderweg (valpartijen, lekke banden,…) dan kunnen ze altijd deze twee 

personen bereiken die ter plaatse op De Biest blijven. Verder staat Benito ook 

nog in contact met de bevoorrading, want elke renner krijgt er drie onderweg.  

 

 
 

Afgelast 

Helaas voor De Biesttrappers gooit corona ook dit jaar roet in het eten. Het is al 

de tweede keer op rij dat de fietsclub zijn grootste evenement aan zich voorbij 

moet laten gaan. “Het is ontzettend jammer, maar het kan niet anders. We 

moesten dit nu al laten weten, want onze routes passeren door een 40-tal 

gemeenten en die moesten ook al vroeg op de hoogte gesteld worden.”, vertelt 

een teleurgestelde voorzitter. 

 

Volgend jaar 

Of de editie volgend jaar eindelijk terug zal plaats vinden is voorlopig nog een 

vraag. “Volgend jaar moet het doorgaan, want het zijn onze grootste 

opbrengsten. We zien onze clubkas verminderen en we hopen op een groot 

evenement volgend jaar waar elke buurtbewoner bij kan zijn.”, besluit een 

hoopvolle Tony. 
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Julie, Abram en Michiel Stockman: 

“Als één van ons kampioen wordt, eten we frieten !” 
tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid 

 

Het wordt, ongeacht hun uitslag, voor Abram, Michiel en Julie Stockman op 

zondag 20 juni een onvergetelijke ervaring. Alle drie nemen ze deel aan het BK 

wielrennen: als Waregemnaars, als Biestenaars. Op hun Instagrampagina tellen 

de tweelingbroers de dagen alvast af. In 2019 veroverden ze tijdens het BK in 

Gent alvast de wielerharten door 2,5 rondes in de achtervolging te gaan op 

onder meer Remco Evenepoel. Dit smaakt naar een nieuwe topprestatie voor 

eigen volk. Abram en Michiel treden aan voor het Duitse team SKS Sauerland 

NRW, Julie voor Multum Acounts Ladies CT. 

 

Julie, jij bent aan een opleiding bezig bij het leger. 

Vertel daar eens wat meer over… 

Inderdaad, ik ben momenteel bezig met een opleiding 

tot PTI (Physical training instructor) binnen defensie. Dit 

wil zeggen dat ik hierna als een sportleerkracht ga 

werken binnen defensie. De opleiding zelf is fysiek 

zwaar, maar voorlopig verloopt alles goed. 

 

Abram en Michiel, is het - omwille van corona - een 

voordeel om voor een buitenlands team te rijden, 

waardoor jullie aan méér wedstrijden kunnen 

deelnemen ?  

Abram: we zijn nog bij de bevoorrechte teams omdat 

er UCI wedstrijden doorgaan. Wij zijn een continentale 

ploeg en de pro-continentale hebben voorrang. 

Michiel: om te starten zijn wij de 3de in de rij met eerst 

de World Tourteams. Bij onze huidige ploeg wordt er 

meer internationaal gereden en toch is er al veel geknipt in ons programma. 

Abram: dat de Worldtour- en continentale teams eerst aan de beurt komen kan 

je de organisatoren niet kwalijk nemen, zij zijn fier om met een fraai 

deelnemersveld uit te pakken. Nokere Koerse hadden we ook graag meegedaan 

maar plots kwamen daar méér World Tourteams aan de start. Van 9 tot 13 juni 
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hopen we alvast nog de ZLM Tour in Nederland mee te pikken, maar dat weten 

we pas laat. 

 

En zeggen dat het Biestenaar Jens Raes, zoon van Rudi, is die jullie 2 jaar 

geleden aan een nieuwe werkgever hielp ? 

Michiel: via onze masseur Romain Vanhoutte uit Desselgem, ook de masseur 

van Jens, is dit op gang gekomen. We zijn kind aan huis bij Romain. Zo werd 

ervan gesproken en heeft Jens eens geïnformeerd en is de bal aan het rollen 

gegaan. Na een gesprek zijn we er gauw uitgekomen en zijn er ook Romain 

dankbaar voor. 

Abram: hij is al 18 jaar onze masseur. Iedereen bij Deerlijk, Gaverzicht Be Okay, 

kent hem. 

 

Hoe speciaal wordt het om een BK te rijden in Waregem ? 

Abram: we zijn het al wat gewoon he, eerst Gent, vorig jaar Anzegem. 

Michiel: Gent was zowat het afscheid van onze studies, dit aan de 

Watersportbaan. En in het parcours van Anzegem zat de Tiegemberg, die rijden 

we quasi elke dag op. En nu is het bijna in onze straat dat de koers passeert ! 

Abram: vorig jaar reden we ook door Waregem en  demarreerde ik in de 

Deerlijkseweg met onder meer Ludovic Robeet (winnaar in 2021 van Nokere 

Koerse) maar het ging niet door. In Gent waren De Bondt, De Wulf, Evenepoel 

en Wallays voorop. Er werd in de achtergrond continu gereageerd. Op een 

bergske was ik alleen voor en Michiel was mij aan het uitlachen… 

Michiel: ik ben vervolgens ook aangegaan en plots zaten wij twee in de 

tegenaanval ! We hebben eerst 50 seconden goedgemaakt maar plots werden 

we weer op achterstand gereden.  Achteraf hebben we van Stan Dewulf gehoord 

dat het Evenepoel  was die doortrok en de anderen aan het sterven waren in 

zijn wiel.  Toch worden wij door de mensen nog altijd aangesproken over onze 

stunt. 

Abram: het is dit jaar dat het telt. 

Julie: om een thuiskoers te kunnen rijden in het algemeen is al zeer bijzonder, 

maar nu komt het gegeven van een Belgisch Kampioenschap erbij. Dat maakt 

het nog specialer. 
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Op hoeveel lokale steun rekenen jullie ?  Ik denk aan spandoeken van 

supporters, van straten waar jullie namen staan geschilderd ? 

Michiel: ik heb daar nog niet over nagedacht. 

Abram: dat was wel leuk in Anzegem met die aanmoedigingen. Als je dan 

Tiegemberg over moet en je ziet op straat telkens Go Stockies doet dat toch wat. 

Omdat we met 3 deelnemen geldt dat ook voor Julie. En het staat er nog altijd 

op. 

Michiel: dat gaf toch kippenvel. Ze noemen ons inderdaad de Stockies.  

Abram: in Gent waren er supporters waarmee we 5 jaar hadden gestudeerd. 

Julie: ik denk dat het een speciale dag wordt, ongeacht van hoe we presteren. 

Maar ik denk dat ik wel kippenvel zal krijgen als ik over het parcours rij. 

 

Jullie zijn wel makkelijk herkenbaar met die 

oranje truitjes en dito helmen. En hoe zit dat 

bij jou Julie ? 

Abram: we hebben wel chance hierin, ook 

Tarteletto had opvallende truitjes maar toen 

hadden we nogal wat ploegmaten.” 

Michiel: nu moeten de fans er maar 2 in de gaten 

houden. We krijgen ook mooie reacties op de 

truien, het logo springt eruit, ook hebben we 

superhelmen van Abus. 

Julie: bij mij in de ploeg zijn de kleuren iets minder opvallend dan bij Abram en 

Michiel. Hoofdzakelijk wit, zwart en een gouden rand.” 

 

Wat vinden jullie van het parcours ? 

Michiel: ik vind het toch selectief genoeg, zeker met die smallere wegen in de 

finalerondes wordt het veel draaien en keren. 

Abram: kijk naar het BK in Antwerpen in 2017. Dat was zogezegd ook niet lastig 

maar toch was het een klein groepje met onder meer Vanmarcke en winnaar 

Oliver Naesen die naar de streep trok. Als je 100ste zit na de kasseien van 

Herlegem mag je het vergeten. 

Michiel: het zal vooral positioneren worden, dat doen we graag. 

Abram: veel hangt af van de favorieten, hoe zij aankijken naar Waregem t.o.v. 

hun agenda. Tim Merlier (kampioen in 2019) kan zowel in een grote groep of 

alleen winnen. Wees er maar zeker van dat ook andere streekrenners zoals 
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Vanlerberghe, Waregemnaar Debusschere (kampioen in Wielsbeke in 2015), 

Lampaert (kampioen in Binche in 2018) en Lietaer gemotiveerd zullen zijn voor 

dit BK. 

Michiel: ’t is toch 220 km, dat betekent toch een kleine 5 uur vollen bak koers. 

Het kaf zal wel van het koren gescheiden worden. 

Abram: er zitten geen echte bergen in maar in de finale kan zelfs een stuk vals 

plat hard aanvoelen. 

Julie: ik vind het leuk dat de eerste ronden vlak zijn en daarna kasseistroken met 

een aantal keer een beklimming. Ik denk niet dat het op een echte groepssprint 

zal uitdraaien hierdoor, de beste zal winnen vermoed ik. 

 

 
van links naar rechts: Abram, Julie en Michiel 

 

Wie is jullie favoriet voor dit BK ? 

Abram: als bijvoorbeeld Van Avermaet springt ga ik er niet achter. Het is aan 

anderen om dit te doen. 

Michiel: het is moeilijk om een naam naar voren te schuiven. Een BK is een loterij. 

Misschien dan toch maar Merlier. 
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Abram: van ons twee ben ik iets rapper indien het een lastige wedstrijd is. Onze 

resultaten zijn degelijk. 

Michiel: maar we zijn te weinig killers. 

Abram: er zijn 10 tot 15 favorieten en dan zijn er nog 30 tot 40 renners die, als 

alle puzzelstukjes in mekaar vallen, ook kans maken om te winnen. 

Julie: kijkend naar de koersen dit seizoen zullen Lotte Kopecky en Jolien D’hoore 

er bovenuit steken, maar Shari Bossuyt zal er ook dicht bij zijn. 

 

Wat hebben jullie het liefst ? In de kijker rijden à la Gent en een mindere 

uitslag of net omgekeerd ? 

Abram: dan toch liever een goede uitslag rijden. 

Michiel: de manier waarop wij rijden is anticiperen en mee zijn als ze het 

gaspedaal open trekken. Maar we kunnen bovendien dicht eindigen. Ik droom 

toch van die trui. 

Abram: als we winnen, eten we frieten. 

Michiel: we zullen niet zenuwachtig zijn en zeker de slaap kunnen vatten ’s 

nachts. 

Abram: we kunnen er enkel voor zorgen dat we slim koersen. Van een 

profcontract liggen we niet meer wakker. We zijn daar realistisch in. Er zijn wel 

voorbeelden als Backaert, Van der Hoorn, Jimmy Janssens die op latere leeftijd 

een profcontract kregen maar anderzijds hebben we ook geen zin om in een 

situatie te verzeilen zoals bv. Julien Vermote die zo lang moest wachten 

vooraleer het in orde kwam. Ik werk trouwens bij Vitori in Zwevegem, ben er 

trainer van onder meer Raoul Decraene. Vitori is eigendom van de Vermotes. Ik 

doe de coaching van wielrenners en lopers, zowel competitief als recreatief en 

stel schema’s voor hen samen. 

 

In ieder geval aan de supporterende Biestenaars nog exact dezelfde 

boodschap als bij voetbalclub STVV:  op zondag 20 juni voor de 3 Stockies: 

LAAT JE HOREN !  
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Win een dubbele fietstas aangeboden door Gunthers ! 

 

Op zondag 13 juni is het Vaderdag !  Uw fietsspecialist op de Biest Gunther 

schenkt een dubbele fietstas (t.w.v. 39,95 euro) exclusief aan een papa ! 

  

Surf naar www.biesteneirke.be/wedstrijd en vul jouw 

antwoord in op de vraag:  

Welke service  biedt fietsen Gunthers 24/7 ? 

 

Uiteraard kunnen enkel papa’s 

deelnemen aan de wedstrijd.  Uw 

antwoord wordt verwacht 

uiterlijk op vrijdag 11 juni. De 

winnaar wordt persoonlijk 

verwittigd !  

 
Wedstrijdreglement: familieleden tem 2de 

graad van Gunthers worden uitgesloten van de 

wedstrijd; maximum 1 deelname per huisadres 

(verplicht in te vullen op wedstrijdformulier); 

wedstrijd staat enkel open voor papa’s, ook 

niet-Biestenaars; uw persoonlijke gegevens 

worden aan Gunthers bezorgd voor de 

prijsuitreiking.  Uw persoonlijke gegevens 

worden niet gebruikt voor commerciële 

doeleinden en worden verwijderd na de 

wedstrijd; wedstrijd tot 11 juni 23.59 uur  

 
 

OPROEP: ’t Biesteneirke op reis 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Ga je de komende maanden op reis of blijf je lekker thuis ?  Fiets je door 

Roemenië of ga je het Atlasgebergte verkennen ?  Wat je ook van plan bent, de 

lezers van ’t Biesteneirke weten graag waar je heen ging.  Neem dus een 

Biesteneirke mee op jouw trip en neem ter plaatse een foto met jouw favoriete 

maandblad.  Samen met een woordje uitleg stuur je dit naar 

redactie@biesteneirke.be.  Alle foto’s verdienen een plaatsje in het volgend 

nummer.  Prettige vakantie ! 
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Fiets en wandel op het parcours van het BK Wielrennen  
tekst: Rik Verhaeghe – foto: vzw Waregemse Gordel 

 

Zoals je eerder in ’t Biesteneirke kon lezen, werd het evenement 

Waregemse Gordel begraven.  Echter is de gelijknamige vzw springlevend.  

Een 1ste activiteit komt er binnenkort aan.  Voorzitter Rik Verhaeghe licht 

toe.  

“Begin dit jaar vroeg de organisatie achter het BK Wielrennen (de tijdelijke vzw 

Waregem Sportief) mij of de Waregemse Gordel een fietstocht voor recreanten, 

voornamelijk op het parcours, kon organiseren.  Deze fietshappening, een mini-

versie van de Gordel zo je wil, zou plaatsvinden op zaterdag 19 juni, de dag vóór 

de profrenners elkaar betwisten.  Zou, want corona zorgt nog altijd voor 

gewijzigde plannen.  Gesterkt door het succes van de corona-editie van de 

Waregemse Gordel vorig jaar – er kwamen bijna 1 000 deelnemers opdagen 

tijdens de 12-daagse – hebben we eind april dan beslist om de wandel- en 

fietstochten publiek te maken van 5 juni tot 31 juli. Zo kan iedereen deelnemen 

op het tijdstip dat hem het best past, uiteraard met inachtneming van de 

geldende coronamaatregelen.”  

 

Wie wenst deel te nemen, heeft de keuze uit 2 fietstochten: De Briek 

Schotteronde is een grotendeels vlakke fietsrit van 22 km en uitgepijld met 

zwarte pijlen.  Deze tocht passeert in alle Waregemse deelgemeenten.   
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De grote finaleronde is een iets pittiger tochtje van 15 km, volledig uitgepijld 

met rode pijlen.  Er is een kasseistrook (Herlegemstraat Kruisem), iets verderop 

gevolgd door de korte helling Holstraat (Nokere).  

De kleine finaleronde is een wandeltocht van 8 km.  Hiervoor volgt u de gele 

pijlen.  U passeert de Karmelberg, het hoogste punt van Waregem. 

 

Op iedere route zal u 3 tot 5 foto’s van ex-Belgisch kampioenen tegenkomen. 

Bij iedere foto kunt u uitleg over de renner in kwestie lezen. Noteer bij iedere 

wielrenner zijn of haar voor- en familienaam. Indien u de juiste naam invult, 

ontdekt u een aantal letters waarmee u de naam van een gemeente kunt vinden 

waar het BK Wielrennen in een van de afgelopen jaren plaatsvond.   

 

“Alle routes starten en eindigen op het Boekenplein, daar vindt u ook de 

brievenbus om uw deelnameformulier in te deponeren. Let wel: er is geen 

stopplaats, geen verzekering, geen technische en medische bijstand onderweg !  

Hou u aan de verkeersregels en wettelijke coronamaatregelen 

op het moment van deelname.  Nog een weetje: deelnemen 

is uiteraard niet mogelijk op zondag 20 juni, maar wie daags 

ervoor zijn beste beentje voorzet, kan in primeur onder de 

aankomstboog door fietsen !  De deelname is gratis, 

deelnameformulieren kan je downloaden en zelf printen via 

de website www.waregemsegordel.be.”, zo besluit Rik Verhaeghe. 

 

Meer info: www.waregemsegordel.be, scan de QR-code of 0486 53 41 75. 

 

 

Wist je dat…  

 

… de technische dienst van de stad in de Bieststraat, op een strook naast de 

Gaverbeek, een bloemenweide heeft aangelegd ?  Het 

onderhoud van een bloemenweide is minder 

arbeidsintensief. Geen wekelijkse maaibeurt meer maar 

slechts enkele keren per jaar maaien. De grootste winnaar 

is wel de natuur want een bloemenweide is een paradijs 

voor bijen en vlinders. Door hun bestuiving dragen de 

insecten bij aan het voortbestaan van de plantenwereld. 
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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 juni: Sabine Odent – 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 26 augustus: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 267 – september ‘21 

 teksten septembernummer binnen vóór 19 augustus, bij voorkeur via e-mail  

 

 


