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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 

 

 
foto: Mia Verleye 

 

Beste Biestenaar 

 

Nog enkele dagen en we mogen terug feesten 

als de beesten.  Op sommige plaatsen zal dit 

zonder pasje zijn, op grotere evenementen zal je 

jouw Covidcode wel moeten tonen. 

Jouw vertrouwde maandblad vliegt er terug in, 

zonder beperkingen.  Met terug een ruim 

aanbod aan reportages.   

Neem ook een kijkje op onze vernieuwde 

website www.biesteneirke.be ! 

 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Juf Veerle ging met pensioen 
tekst: Eddy Nuyttens – foto’s: Willy Godefroid en Eddy Nuyttens 

 

Juf Veerle Vandendriessche zette, na meer dan 40 jaar dienst,  een punt achter 

haar professionele onderwijsloopbaan op de Biest en de Jager te Waregem.  Vele 

jaren stond zij in het 4de leerjaar op de Biest, de laatste 11 jaar was Veerle 

zorgcoördinator op beide scholen. Ze was voor ons 

een fijne, minzame en zorgende collega die elke dag 

van ’s morgens vroeg, over de middag tot ’s avonds 

laat bezig was met de zorg van elk kind.  Geen enkel 

gesprek voor of na schooltijd was haar teveel.  Ze 

werkte jar en hard om van deze school haar school 

te maken.  Ze was zeer flexibel met afspraken maken 

en had een goeie kijk op heel veel zorginitiatieven.  

Juf Peet Meersman die haar opvolgt, krijgt een 

mooie erfenis en zal Veerle zeer waardig opvolgen.  

En nu kan ze zorg dragen voor haar gezin en haar kleinkinderen. Hét is daar: 

haar pensioen !  Eigenlijk is het geen pensioen… we noemen dat tegenwoordig, 

anders actief-zijn. Het lerarenteam Biest-Jager gunt haar het welverdiende 

pensioen van harte  en weet… altijd welkom, als oud-collega, als oma van haar 

oogappels,  Ella-Louise en Henri. 

 

Wij vierden haar afscheid samen met de kinderen op dinsdag 29 juni. 

Iets na 7 uur gingen de leerkrachten Veerle met de riksja afhalen aan haar huis 

en werd ze in stoet naar school gebracht waar haar een ontbijt wachtte met de 

collega’s.  Om 10.25 uur werd er door de kinderen hulde gebracht met een lied 

en geschenken.  Net vóór de middag wachtte haar een aperitiefje en kon ze 

samen met de collega’s tafelen. Om half 2 werd ze afgehaald door de collega’s 

van de Jager en werd ze ook daar in de loop van de namiddag in de kijker gezet. 
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Wist je dat…  

 

… de website www.biesteneirke.be in een 

nieuw fris jasje zit ?  

… Thibault De Waele uit de Zadelstraat op 

donderdag 12 augustus een reis naar 

Curaçao won ?  Hij vond het finalewoord 

KLAPBAND in Het Rad op Play4 

… onze klokken in de Biesttoren nog 

steeds luiden terwijl ze - volgens schepen Soens - al verhuisd zijn naar de 

dekenale kerk ? 

 

’t Biesteneirke op reis  

 

Sebastiaan, Marjolein, Luna en 

Elijah gingen o.a. wandelen in de 

Ardennen. Ze hebben enorm 

genoten van de prachtige 

wandeling van maar liefst 16 km 

met mooie vergezichten rond de 

stuwdam van Nisramont  

 

Ook Rik, Renate en Fien beleefden 

vakantie in eigen land.  Zoals vele 

Vlamingen zochten ze ook de 

Ardennen op.  Hun vakantiehuis stond 

aan de oevers van het stuwmeer van 

l’Eau d’Heure.  Op de foto herken je de 

107 meter hoge toren aan de 

stuwdam 
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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 4de etappe 

afwerkten. Starten deden we op de Markt van Oudenaarde onder een stralende 

zon. We maakten kennis met de mythe van Hanske De Krijger - de lokale 

volksheld - die werd vereeuwigd in het bronzen beeld op de belforttoren. 

Vervolgens wandelden we door de Vlaamse Ardennen en staken net na het 

Muziekbos de taalgrens over. Via de bedding van een oude spoorlijn bereikten 

we het eindpunt van onze dagtocht, de Moulin Du Cat Sauvage in Ellezelles. 

Onze tocht loopt vanaf hier enkel nog over grondgebied Wallonië. Het Vlaamse  

gedeelte van de GR129 is afgewerkt. Hoog tijd om dat Frans van onder het stof 

te halen. 

 

Etappe 5: Ellezelles - Ath (26 km) 

 

De startplaats van onze vijfde etappe – de Moulin 

du Cat Sauvage (in het Nederlands: de 

Kattenmolen) - ligt net over de taalgrens. De grens 

met Ronse is vlakbij. Het betreft een beschermd 

monument waarvan de gemeente Ellezelles – op 

wiens grondgebied hij ligt - eigenaar is. De molen 

werd gebouwd in 1750 en is in de loop der jaren 

verschillende malen gerestaureerd. Heden wordt hij 

nog wel eens bediend door een vrijwillige molenaar. 

De “kat” vinden we terug op de top van de molen 

en doet dienst als windwijzer. 

De eerste kilometers van onze tocht blijven we op 

grondgebied Ellezelles.  Over deze gemeente valt 

één en ander te vertellen. Elk jaar vindt hier (tenzij corona daar uiteraard een 

stokje voor steekt) de heksensabbat plaats. Een evenement ter nagedachtenis 

aan de heksenexecutie die plaatsvond in 1610. Verschillende obscure figuren 
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zoals heksen, de duivel en de weerwolf, zakken dan af naar Ellezelles en 

trakteren de bezoekers op een waar licht- en klankspektakel. 

Bovendien valt er nog een ander bijzonder verhaal te vertellen over Ellezelles. 

De inwoners gaan er namelijk prat op dat de bekende detective Hercule Poirot 

- het hoofdpersonage uit de boeken van Agatha Christie – in Ellezelles zou zijn 

geboren. Ze menen dit te kunnen bewijzen aan de hand van een geboorteakte! 

Hercule zou op 1 april (?) 1850 geboren zijn in het gezin van Jules Louis Poirot 

en Godelieve Van Prei (?). Dat Agatha Christie tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Belgische vluchtelingen heeft verzorgd, is bekend, maar zou zij haar boeken 

geïnspireerd hebben op een bestaand persoon? Het is en blijft een raadsel. Feit 

is alvast dat u in Ellezelles kunt genieten van een lokaal gebrouwen biertje met 

de toepasselijke naam Hercule. 

Wij wandelen intussen rustig door de straten van Ellezelles. Weinig auto’s in het 

straatbeeld. Dat zijn we wel even anders gewoon. We hebben een mooie 

zonnige dag getroffen. We bemerken echter steeds meer mountainbikers op 

ons pad. Vaak horen we ook Nederlands spreken. Deze streek is misschien 

minder bekend dan de Vlaamse Ardennen, maar bevat ook heel veel mooie 

veldwegen. En niet te vergeten, we zijn nog steeds in het Pays des Collines (“het 

land van de Heuvels”). Alles is hier dus aanwezig voor de getrainde 

mountainbiker om zijn geliefde sport te beoefenen. 
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Plots valt ons oog op een bijzonder huisje met het opschrift “'La maison des 

Chôrchiles”. Het blijkt het atelier van kunstenaar Jos De Smedt te zijn. De naam 

“Chôrchiles” verwijst naar de “Sorcières” van Ellezelles (de heksen van Ellezelles). 

Hier komt de folklore van Ellezelles - het “heksendorp” - helemaal tot leven. In 

de tuin staan prachtige houten beelden van duivelse figuren en andere 

gedrochten. Aan de boom “zweeft” een heks op haar bezemsteel mee met de 

wind. Grote spinnen 

versieren de zijwand van 

het huisje. Deze fijne plek 

moeten we uiteraard op 

beeld vastleggen en we 

nemen even de tijd om 

de kunstwerken te 

aanschouwen. 

Hierna volgen een aantal 

korte passages door 

bosgebied. Een blik op de 

kaart van Ellezelles toont 

veel “groene longen”. We nemen plaats op de trappen van een kerkje, de 

“Chapelle du Bois-Hellin”, voor onze lunchpauze. De zon staat inmiddels hoog 

aan de hemel. We voelen ons ver weg van alle drukte. Wat moet het hier rustig 

wonen zijn! 

We vervolgen onze tocht en zetten koers richting Ath (in het Nederlands “Aat”). 

Ook daar viert folklore hoogtij. De stad is immers bekend om zijn Reuzenstoet 

(de “Ducasse” van Ath), een jaarlijks evenement dat veel kijklustigen lokt. Het 

betreft bovendien een eeuwenoude traditie. De eerste vermelding van een 

processie gaat terug tot 1399! Als u meer te weten wil komen over de Ducasse 

van Ath, kunt u terecht in het Reuzenhuis. Het lokale museum leert zijn 

bezoekers hoe deze traditie werd overgedragen generatie op generatie, hoe 

deze reuzen worden gemaakt, etc. 

Na een passage door de deelgemeenten Mainvault en Bouvignies, worden we - 

via het jaagpad langs de Dender - richting het centrum van Ath geloodst. Na 

vele kilometers wandelen over de landelijke paden van Ellezelles en de rustige 

wijken en deelgemeenten van Ath, naderen we inmiddels stedelijk gebied. De 

GR-wegwijzers zijn nu plots een stuk moeilijker te vinden. We moeten onze 

aandacht erbij houden. De rood-witte strepen kunnen zich immers in een 
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stedelijk landschap op veel plaatsen bevinden (op muren, op verkeerspalen, …). 

Het pad leidt ons een paar smalle straatjes in om ons vervolgens - langsheen de 

16de eeuwse kerk Saint-Martin – tot op de Grote Markt van Ath te brengen. Op 

deze plaats vloeien veel straten samen. Hier bevinden zich bovendien veel 

horecazaken en winkels. Het kost ons even tijd om het juiste pad te vinden, maar 

via een smal doorgangetje worden we naar het historische hart van de stad 

gebracht. We wandelen langsheen de 

oude stadswallen. Voor ons zien we de 

Burbanttoren, een overblijfsel uit de 

Middeleeuwen. De bijna 20 meter hoge 

toren diende de Graaf van Henegouwen te beschermen tegen zijn belagers uit 

Vlaanderen en Brabant. De site is vrij goed bewaard gebleven. We maken een 

kleine extra lus – de trappen omhoog – om dit bouwwerk van dichterbij te 

bekijken. 

Eenmaal terug op de route worden we - via een klein stadsparkje – gebracht tot 

bij de eindpunt van onze dagetappe, het station van Ath. We kloppen af op 26 

km. We nemen plaats op een bankje om nog even na te genieten, tevreden over 

de mooie route die we vandaag mochten afleggen. Inmiddels zijn we weer een 

aantal stappen dichter bij ons einddoel Aarlen. Wordt ongetwijfeld vervolgd… 

 

Beelden van onze vijfde 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 

vijfde etappe, kunt u volgende URL gebruiken: https://youtu.be/NDqDOS5Yyjo 

 

 

Wist je dat…  

 

… de kerkfabriek nog een afscheidsdiner had, waarbij ze onze vorige 

parochieherder E.H. Luc Goethals vergaten uit te nodigen ?  

… Thiemen Vandersteene 7de werd in het Provinciaal Kampioenschap voor 

Juniores op woensdag 18 augustus in Waregem ? 

… het op de Biest even goed vertoeven is als in Amerika ?  

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

Heilig Vormsel vindt plaats op zaterdag 25 september om 14.30 uur.  Beide 

gebeurtenissen gaan voor de laatste keer door in de Sint-Jozefkerk 
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Ten huize van… Julienne Struyve, 

de bescheiden drijvende kracht voor de wijk  
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Zo af en toe krijgt ’t Biesteneirke een bijzonder 

bericht in de mailbox.  Half augustus schreef 

Régine, echtgenote van dr. Henk Soens, mij dat 

Julienne Struyve – die ze als haar 2de mama 

omschrijft – eens in de bloemetjes mag gezet 

worden.  Julienne wordt op 11 september 75 

jaar en is een vrijwillig medewerker uit de 

duizend, alhoewel ze dit zelf enorm nuanceert. 

 

Ik tref Julienne bij haar thuis in de Boeversstraat.  

Ze is niet alleen, ook Régine, die erop staat dat 

Julienne in het wijkkrantje verschijnt, voorziet 

mij van de nodige commentaar.  Ook de 

schoonzus van Julienne (Annie Vanbruwaene, 

voorzitter van Samana Biest-Nieuwenhove, rv) 

verschijnt ten tonele.   

De gastvrijheid ten huize Struyve valt me 

onmiddellijk op.  “Zet ooi, wa gooie drink’n ? ’n 

Pintje of liever ’n cavaatje ?”. En uiteraard mogen knabbels niet ontbreken.   

Julienne is afkomstig van Markegem uit een gezin van 12 kinderen.  Ze heeft 3 

kinderen en 4 kleinkinderen.  Na de jeugdjaren in Nieuwenhove te hebben 

doorgebracht, verhuizen Julienne en haar man naar de gloednieuwe woningen 

op de Biestwijk.  Enkele jaren daarna overlijdt haar man en blijft Julienne achter 

met de zorg voor 3 jonge kinderen.  

Julienne is gekend voor haar vele vrijwilligerswerk, dat ze al jarenlang verricht, 

vaak na de dagtaak.  Op mijn vraag wat dat vrijwilligerswerk dan zoal inhoudt, 

krijg ik een eerder bescheiden antwoord.  En dat typeert Julienne nu eenmaal: 

haar eenvoud en bescheidenheid. Enkele van de vele waarden die ze van thuis 

meegekregen heeft.  

Régine en Annie steken wel de loftrompet over onze gastvrouw.  Dicht bij huis 

zorgt ze al bijna 25 jaar voor het onderhoud van de kerk: poetsen, de bloemen 

water geven, helpen waar het kan, enz.  Zolang de misvieringen plaatsvinden in 
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het gebouw, zal ze het onderhoud voorzien.  Ook op de activiteiten van Samana 

Biest-Nieuwenhove kan Julienne al 34 jaar haar hartje ophalen.  Hier is ze vooral 

de onzichtbare, maar vooral de onmisbare kracht.  Koffie maken, dranken 

inschenken, tafels afruimen en het afval wegzetten, Julienne draait er haar hand 

niet voor om. 

Onze krasse 70’er gaat ook geregeld mee op meerdaagse uitstappen voor 

personen met een beperking.  O.a. Nieuwpoort, Zandhoven, Bretagne en 

Duitsland kan ze op haar lijstje aanvinken.  Voor alle duidelijkheid: Julienne gaat 

niet mee om op het strand of aan de boord van het zwembad te liggen, maar 

om de medereizigers de tijd van hun leven te bezorgen.  Vooral de dankbaarheid 

van de mensen weet ze enorm te 

appreciëren.  Echter zal Julienne 

geen uitstappen meer 

begeleiden. 

Vaak is het ook de zoete inval bij 

Julienne thuis.  Mensen die met problemen zitten, vinden bij haar een luisterend 

oor.  Ze wil de mensen dan ook met goede raad en daad bijstaan.  Zelf gaat ze 

vaak op bezoek bij 85-plussers om een babbeltje te slaan. 

Een kindje opvangen omdat de ouders plotseling voor een voldongen feit 

staan ?  Zelfs de hoede nemen over een hondje tijdens de vakantie vormt geen 

probleem.   

Julienne - die overigens al haar verplaatsingen met de fiets doet - is de 

bescheidenheid zelve.  Meermaals bij ons gesprek zei ze mij: “Ge moet dat d’er 

nie inzett’n.”  Voor haar hoeft ze niet in ’t 

Biesteneirke te verschijnen, of hoogstens ergens 

tussen de wist-je-datjes.  Maar Biestenaars die 

grote of kleine daden verwezenlijken, verdienen 

méér.    

Het gesprek vindt plaats in de veranda, met zicht op 

de, door Julienne onderhouden, prachtige tuin.  Het 

feestvarken mag voor de foto plaatsnemen vóór 

één van haar eigen kunstwerkjes met klei, gemaakt 

in de hobbyclub.  Vooraleer ik haar woning verlaat, 

moet ik nog even een blik werpen op het gedicht 

dat in de keuken hangt.  Enkele woorden die de 

gastvrijheid bij Julienne volledig typeren ! 

Ge moet dat d’er nie inzett’n. 
 

Julienne Struyve, vrijwilligster uit de duizend 
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Beloften rijden 2 ronden tijdens 7de memorial Decraene 
tekst: Koen Christiaens – foto: Rik Verhaeghe 

 

Aan de formule van de 7de Memorial Igor Decraene op zondag 5 september 

verandert er weinig. Rond de middag komen eerst de recreanten aan bod, in de 

namiddag gaan de nationale testtijdritten van start voor alle jeugdcategorieën, 

ook voor dames. Start en aankomst blijven ter hoogte van het Biestplein. 

 

Toch zijn er enkele kleine wijzigingen. De 

organisatoren kregen de opmerking van de 

mensen van de Wielerbond dat de 

wedstrijden qua einduur wat te lang 

aansleepten. Daarom gaan de recreanten, 

eerst in duo en nadien individueel, een 

halfuurtje vroeger van start. Het eerste duo 

neemt de start om 11.30 uur en vervolgens 

vertrekt iedere minuut een duo.  Bij de 

deelnemers alvast 3 Decraene broers : Thybo, 

Merijn en Birger. Deze laatste nam ook al deel 

aan een soortgelijke tijdrit voor recreanten, op 

22 augustus in Roeselare. Er kan nog 

ingeschreven worden voor de recreanten tot 

eind deze maand. De 2de wijziging is dat de beloften 2 ronden rijden (bij vorige 

edities 3) telkens van 10,6 km.  

Er komt weer een pak schoon volk afgezakt naar de 

Biest.  De 2 beste juniores en beloften geven wel 

verstek. Onder meer Cian Uijtdebroeks en Alec 

Segaert want zij zitten dan al in volle voorbereiding 

op de tijdrit van het EK enkele dagen nadien in het 

Italiaanse Trento. 

De starturen van alle deelnemende wielrenners zijn 

terug te vinden via de site van Belgian Cycling, 

vervolgens doorklikken naar testtijdritten.  Of de 

site van de organisatie:  www.memorial-igor-

decraene.be. 
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Het belooft alvast op 5 september weer een drukke sportnamiddag te worden 

op de Biest waarbij opvolgers worden gezocht voor onder andere Remco 

Evenepoel, Brent Van Moer en Sébastien Grignard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat…  

… er een 2de frituur is op de Biest ?  

…  er op vrijdagavond 20 augustus een warmeluchtballon een tussenlanding 

wou maken in de Paardenwijk maar daarbij enkele sporen achterliet ?  
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Jelle Duthoit: “We hebben een opportuniteit laten liggen” 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Jelle Duthoit 

 

Jelle Duthoit heeft spannende weken achter de 

rug. Eerst waren er de Olympische Spelen waar 

de Biestenaar als kinesist van de Belgian Cats aan 

de slag  was. 10 dagen later beviel zijn vriendin 

Stefanie van een flinke zoon, Géraud. Proficiat 

aan het koppel dat ook al een dochter van 3 

heeft, Aude. 

 

Jelle, er zijn niet enkel de Belgian Cats maar ook 

bij andere ploegen ben je actief  ? 

Vooreerst bij de Gent Hawks, bij de heren in 2de 

klasse. Zij spelen ieder jaar voor de titel of doen mee voor bekerwinst. Bij de 

Kortrijk Spurs doe ik de kine bij de dames die in 1ste klasse vertoeven en de heren 

in 2de klasse. Ik krijg bij deze club carte blanche en doe volledig de medische 

coördinatie van de club. Kortrijk Spurs is intussen de grootste club van 

Vlaanderen geworden. Met de heren wordt aan promotie gedacht. 

 

Hoe heb je het ganse Olympische gebeuren beleefd ? 

Op 26 april al startte de voorbereiding, toen nog in functie van het EK eind juni, 

waar we een bronzen medaille pakten. Ik ben 4 dagen thuis geweest en nadien 

volgden nog 3 dagen stage. Op 7 juli ben ik naar Tokio vertrokken met 14 spelers 

en 12 stafleden. Van die 14 zijn er nog 2 afgevallen. Eerst zijn we naar Mito 

getrokken, dat is een voorstad van Tokio. Dat was het basecamp van Team 

Belgium. Het was er wel streng: we mochten het hotel niet uit, overal 

mondmaskers, handhygiëne etc… Gelukkig had ik op voorhand, toen ik op 

prospectie was geweest, een kinekamer geregeld met een terras en jacuzzi. 

Andere Belgische atleten hadden zoiets niet. Iedere dag was er een speekseltest 

en moesten we een vragenlijst invullen. Covid zorgde ervoor dat de Olympische 

ervaring niet echt was. Geen uitstappen, geen restaurants. Of toch, 1 uitstap 

hebben we gedaan:  iets meer dan een uurtje naar een botanische tuin en dit 

onder politiebegeleiding. In plaats van voor 25 000 fans te spelen was er 100 

man wat maakte dat het niet de real Olympic Experience benaderde. De eerste 

2 weken waren zowel fysiek en mentaal lastig. Onder meer een oefenmatch 
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werd afgelast. Plots zaten we ook met 2 op één kamer, dat had ik nog nooit 

meegemaakt.  

 

En vervolgens volgde het echte werk met de start van jullie tornooi ? 

Op 24 juli hebben we ons verplaatst naar het Olympisch dorp. We speelden eerst 

een oefenmatch tegen de States. De 1ste match van het tornooi hebben we op 

27 juli gewonnen tegen 

Australië. Dat was een 

verrassing, want zij waren 

topfavoriet. Een verklaring kan 

zijn dat hun beste speelster 

had afgehaakt. 3 dagen later 

wonnen we ook onze 2de 

match, tegen Porto Rico en dat 

lag binnen de verwachtingen. 

Onze 3de match op 2 augustus verloren we van China. In 

deze laatste wedstrijd mocht iedereen eens spelen, wat 

de sfeer ten goede kwam. Op 4 augustus volgde dan de kwartfinale tegen Japan. 

Op voorhand hadden we verwacht om te winnen. Het was een spannende 

match. Japan speelde uitzonderlijk goed: zij speelden een ander basket, goed 

rond en shotten geweldig van achter de 3 puntlijn. Ze scoorden van alle kanten. 

In het begin van het vierde kwart stonden we nog 13 punten voor. En toch 

hebben we het, met 1 punt verschil, nog uit handen gegeven. Het is belangrijk 

dat er niet gewezen wordt, zoals in bepaalde media, naar bepaalde personen. 

Je wint of verliest samen. We waren tevreden dat we de kwartfinale hebben 

gehaald. Hadden we de halve finale gehaald was Frankrijk een doenbare 

tegenstander geweest.  Dan hadden we minstens zilver. We hebben een 

opportuniteit laten liggen. We zijn dan naar huis gekeerd maar mochten dat 

niet, zoals de meesten, na 48 uur doen. We wilden echt zo snel mogelijk  

huiswaarts maar moesten wachten tot de halve finale was betwist. Indien Japan 

coronagevallen had moesten we toch nog aan de bak. Bepaalde spelers hebben 

die ontgoocheling nog niet verteerd. Ik denk aan Emma Meesseman die 

superontgoocheld was. Ik wil ook de rol van Ann Wauters nog eens 

benadrukken. Er was wat kritiek dat ze meeging naar de Spelen maar bepaalde 

doelen die we de laatste jaren hebben bereikt zouden zonder haar niet zijn 

behaald. 

Jelle zit als 2de rechts onder 

(centraal in de groene ring) 
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Heb je daar ook andere Belgische atleten gezien ? 

Ik ben er Nina Sterckx (gewichtheffen), Imke Vervaet (Belgian Cheetahs) en 

Antoine Kina (Red Lions) tegengekomen, dat zijn patiënten in mijn praktijk. Ook 

wielrenner Greg van Avermaet, die - nadat de wegrit was gereden - foto’s kwam 

nemen in het Olympisch dorp. 

 

Je bent nog jong; zoiets meemaken in normale omstandigheden zou nog 

specialer zijn… 

Ik ga proberen de Olympische Spelen nog eens mee te maken. Het was tijdens 

deze Spelen ook jammer dat we geen andere Belgische atleten mochten 

aanmoedigen. Na onze uitschakeling heb ik nog 1 wedstrijd meegepikt, 

Slovenië-Frankrijk.  In februari zijn er al de Winterspelen in Peking, daar kijk ik 

naar uit. Ik behandel immers ook de bobsleeatleten.  

 

Jelle, bedankt voor dit boeiende vraaggesprek.  

 

Ps : de kans is reëel dat Jelle met zijn schoonbroer aan de start komt van de 

recreanten in duo op 5 september tijdens de Memorial Igor Decraene 
 

 

 

                                     Aan alle 55-plussers en gepensioneerden 

                                         

                                           een kaartje leggen op de Biest?  

  

                                                     ja, het kan weer! 
                                                          

                            Telkens de 2de en 4de woensdagnamiddag 

                            van 14 tot 17 uur in het OC De Roose. 

 

  Samen met de OKRA-kaarters maken we er een gezellige namiddag van. 

    

        We starten opnieuw op woensdag 8 september 2021 

 

                   Kom gerust een kijkje nemen. Altijd welkom. 

                                              
        Meer info ? zie activiteitenkalender achteraan in dit Biesteneirke. 
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Raoul Decraene hangt koersfiets aan de haak 
tekst: Koen Christiaens – foto: Willy Godefroid 

 

Raoul Decraene is wielrenner af. “Ik slaag er niet in om de koers te combineren 

met mijn job.”  aldus Raoul. Tijdens de komende editie van de Memorial Igor 

Decraene, op zondag 5 september(zie elders in dit Biesteneirke), is hij de enige 

van de broers Decraene die niet van de partij zal zijn. “Ik zou me niet goed 

kunnen voorbereiden en voor een tijdrit is dat echt wel nodig.” 

 

Begin maart 2015 reed Raoul Decraene in Dottenijs als 

nieuweling zijn allereerste koers in het truitje van de 

Tieltse Renners. Hij deed dit op de fiets van zijn broer 

en wereldkampioen tijdrijden bij de juniores Igor 

Decraene. Raoul eindigde in de buik van het peloton.  

Met het gezin ging ik voortaan regelmatig Raoul 

aanmoedigen tijdens zijn wedstrijden. Eén feit viel 

enorm op: zijn aanvalslust. Het startschot was 

nauwelijks geklonken of Raoul reed in de aanval. Zo 

kaapte hij vaak een premie weg. De aanvallende 

intenties in de 1ste wedstrijdhelft gingen soms gepaard 

met een mindere uitslag. Andere renners - zoals de 

recent gestopte Wesley Vercamst - pakten het net 

omgekeerd aan en graaiden wèl een overwinning 

mee. 

Gedurende zijn wielercarrière behaalde Raoul geen zeges maar was hij er toch 

enkele keren dicht bij: op een heuvelachtige omloop in St.-Maria-Lierde werd 

hij in augustus 2015 – in een vlucht met Milan Gosseye – gegrepen tijdens de 

laatste kilometer. Ook in Nevele reed hij altijd een zeer goede koers. Of denken 

we ook aan de provinciale kampioenschappen in Bredene. In de zomer van 2019 

werd hij 2de na Kenny Constant in het avondcriterium te Deinze. Tijdens de 

edities van de Memorial van broer Igor werd Raoul telkens ferm opgezweept 

door het aanwezige publiek. Zijn beste prestatie dit seizoen was nog een 13de 

plaats op 27 juni in Ruiselede. Op de Memorial Igor Decraene op 5 september 

is Raoul supporter nummer één voor zijn vriendin Julie en de andere broers 

Merijn, Thybo en Birger; allen gaan van start bij de recreanten in duo. Raoul, 

bedankt voor de mooie koersmomenten die we dankzij jou 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 september: Rik Verhaeghe – 0474 92 65 68 
 

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 

 woensdagen 8 en 22 september van 14 tot 17 uur: kaarting (oc De Roose) 

 

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 

 iedere donderdag van 13 tot 16 uur: yoga (oc De Roose) 
 

vzw Project Biest – projectbiest@gmail.com 

 tot nader order zijn alle activiteiten van vzw Project Biest opgeschort 
 

Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering (Sint-Jozefkerk) 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 30 september: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 268 – oktober 2021 

 teksten oktobernummer binnen vóór 23 september, bij voorkeur via e-mail  

 

 


