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Beste Biestenaar 

 

Wist je dat Gouden Paralympiër Michèle George 

in Waregem woont ?  Ja, vermoedelijk wel.  

Maar wist je dat deze amazone in de wijk Biest 

woont ?  Als klap op de vuurpijl dan nog wel in 

de Galopstraat in de paardenwijk.  Met zo’n 

achtergrond is het geen wonder dat ze de 

gouden medailles opstapelt. 

Sportreporter Koen Christiaens had een 

boeiend gesprek met haar, tussen de Sporza-

studio en het Koninklijk Paleis in.  

EEeenn  BBiieesstteenneeiirrkkee  mmeett  eeeenn  ggoouuddeenn  rraannddjjee  !!  

 

Veel leesplezier ! 

 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 



2  ’t Biesteneirke 268 

Gouden Michèle George schittert op de Paralympics ! 
tekst: Koen Christiaens – foto’s: Willy Godefroid, Carlos Van Lauwe, Wikimedia (rechtenvrij) 

 

8 jaar is het inmiddels geleden dat wielrenner Igor Decraene in het 

Italiaanse Firenze op het WK  bij de juniores een gouden medaille 

veroverde in de tijdritdiscipline. De Biest stond vorige maand wéér in de 

schijnwerpers want Michèle George pakte met haar merrie Best of 8 2x 

goud tijdens de Paralympische Spelen in Tokio. Dit tijdens de individuele 

test en de freestyle. Proficiat Michèle !  Michèle woont op de Biest met 

haar kinderen Camille (19) en Pierre Paul (18). 

 

Michèle, hoe kwam je hier terecht op de Biest ? 

Voor mij was het belangrijk dat ik kon wonen niet ver van mijn paarden, met 

het Blosocomplex vlakbij als fantastische trainingslocatie. Ik kom van 

Amougies waar ik mijn privéstalling had. Zonder veel nadenken ben ik komen 

wonen in de Galopstraat omdat 2 jaar terug de woning vrij was. 

 

Hoeveel paarden heb je en staan 

ze allemaal in Waregem ? 

Absoluut niet. Enkel mijn 

topsportpaard staat daar omdat de 

accommodatie zich niet leent om 

jongere paarden te herbergen. Ik 

ben daar aanvankelijk begonnen 

met 11 tot 12 paarden van mezelf 

maar dat was moeilijk te 

combineren. Ik stond dan eerder 

aan de kant van de vzw de 

Gaverbeek en dat zijn 2 entiteiten: 

Bloso Topsport Vlaanderen en de 

Gaverbeek dus uiteindelijk heb ik 

geopteerd om mijn jong gerief 

privé te zetten bij  iemand en heb 

ik enkel nog mijn toppaard in de 

Topsportstallen van Bloso. 
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En je woont dan nog in de Paardenwijk op de Biest ! 

Dat is louter toeval want het is eigenlijk Eric Dochy die me hielp om een 

woning te vinden. Ik wist ook niet dat die wijk met al die paardennamen 

bestond. In Waregem als paardenstad is dat niet verwonderlijk.  Da’s eigenlijk 

wel leuk hè, ik krijg daar enorm veel positieve reacties over.  

 

Toch was het een goed bewaard geheim dat je zo dicht woont ? 

Ik ben zeer veel weg, ben daar ook vrij discreet in, in hetgeen ik doe omdat ik 

vind dat je daar niet mee moet uitpakken. Ik weet niet in hoeverre de buren 

dat ook weten. Mijn overbuur is een ongelooflijk toffe mens en zijn mama ook, 

maar andere buren ken ik nagenoeg niet. 

 

Je bent aangesloten bij Quadrille. 

Quadrille is de club waarvan ik lid ben en die zich inzet voor veel wedstrijden 

waarvan de belangrijkste in eigen land in Waregem. Ieder jaar voorziet Anne 

D’Ieteren die mooie wedstrijd. Zij is de drijfveer in het Paralympische 

gebeuren. Zij is gekend in de streek, woont in Deerlijk en is een beetje de 

vaandeldrager. 

 

Hoe kijk je aan tegen 

Somival ? 

Ik ben daar enkele jaren terug 

eens uitgenodigd, Marieke 

Vervoort was er toen ook en 

dit na een viering. Ik heb daar 

weinig contact mee, ik weet 

dat ze bestaan met Lucien De 

Bels als drijvende kracht. 

 

Waarom ben je Paralympiër ? Wat is er concreet met je gebeurd ? 

Een paard heeft me in 2008 meegenomen in zijn lang touw. Vervolgens werd 

ik enkele keren geopereerd. Bij de laatste operatie is het faliekant verkeerd 

gelopen in die zin dat ze bij de anesthesie in mijn rug de zenuw hebben kapot 

gespoten. Ik ben wakker geworden als zijdelings verlamd en heb dan een 6 à 

8-tal maanden in een rolstoel gezeten. Het was een lange revalidatieperiode, 

waarbij ik alles weer moest leren, o.a. stappen. Vandaag de dag kan ik 
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nagenoeg alles. Je moet niet denken in beperking, maar wel in mogelijkheden 

en die zijn er altijd. Zo ben ik ook in het Paralympisch milieu terechtgekomen. 

Een paar maanden later zat ik terug te paard, op mijn manier. Anne D’Ieteren 

heeft dan vernomen dat ik weer op wedstrijd wou gaan en zo is de bal aan het 

rollen gegaan.  Ze zei dat paralympisch toch een meerwaarde zou zijn.  In 2009 

was mijn eerste EK waar ik al zilver pakte voor België. Hard trainen, doorzetten 

en erin geloven zijn 3 ingrediënten die je nodig hebt, ook in het dagelijkse 

leven. Ik denk dat dit ook een boodschap kan zijn naar de medemens. 

 

Welke impact heeft jouw letsel tot het leveren van je uitzonderlijke 

prestaties ? 

Ik heb nog dagelijks last van zenuwpijnen. Maar ’t is allemaal hoe je ermee 

omgaat. Klagen en zagen brengt niets bij maar wel wat je ermee doet. Je moet 

het zien in mogelijkheden en opportuniteiten. Ik heb me aangepast en 

probeer er telkens het beste van te maken. Ik ben ongelooflijk blij dat ik die 

mobiliteit terug heb. 

 

Net als in Londen 2012 pakte je nu in Tokio 2x goud. Dat had je wellicht 

niet durven dromen ? 

Nee, Londen 2012 waren mijn 1ste Paralympische Spelen waar ik in de 

bakermat Engeland 2x goud pakte. Ook dat had ik niet verwacht. Dan was er 

Rio 2016 waar ik goud en zilver nam en dat was een bevestiging van Londen 

voor mij en nu kwam ik met een nieuw paard , terug 1ste keer de Spelen, naar 

Tokio. 2x goud was weer onverwacht omdat een atleet - vind ik - moet kunnen 

terugkomen. Bovendien, een moeilijke periode met Covid, zeer weinig 

wedstrijden; het paard had nog nooit gevlogen; dat zijn allemaal factoren die 

je niet kan in rekening brengen. Ik weet wel wat ik aan Best of 8 heb en wat ik 

kan verwachten; maar om zoiets  te realiseren op vrij korte tijd, is uitzonderlijk. 

We hebben ze aangeschaft met de optiek van “dit wordt de opvolger van 

Rainman” maar om dit neer te zetten was de kers op de taart. Het blijven 

dieren, het is dagelijks trainen. Ik vertrek hier iedere morgen en voordat ik mijn 

job als zelfstandige uitoefen, zit ik al te paard en doe ik mijn stal. Er komt daar 

heel veel inspanning bij kijken zowel in het materiële, emotionele als het 

fysieke. Dat het zijn vruchten heeft afgeworpen was een ongelooflijk mooi 

moment en een bevestiging dat we goed gekozen hebben én dat het werk 

loont. 
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Vertel eens wat over de onderdelen waarin je goud pakte, de individuele 

test en de  freestyle… 

Als wij op een kampioenschap zijn hebben wij 3 proeven, dat zijn 

vooropgelegde proeven. De 1ste proef individueel is meteen een medailleproef. 

De 2de proef op  dag 2 is een teamtest. Dat is een test die het resultaat bepaalt 

voor een land, voor een team, in mijn geval 3 ruiters. Het team met de beste 

punten wint dit onderdeel. En dan heb je de freestyle: dan krijg je opgelegde 

oefeningen, die je niet moet uitvoeren in een vast stramien. Je hebt 6, 7, 8 

rubrieken die je moet uitvoeren, oefeningen die je moet tonen maar je mag de 

choreografie zelf kiezen en je moet er zelf muziek op zetten. Dus er zit een 

groot deel artistiek bij.  De combinatie die de mooiste choreo heeft in 

combinatie met het technische, die wint de proef. 

 

Op 3 september werd je 

verwelkomd door de 

burgemeester Kurt Vanryckeghem 

en enkele schepenen op het 

Blosocentrum. Hoe voelt het om 

meteen ereburger te zijn van 

Waregem ? 

De burgemeester heeft me meteen 

gebeld toen ik landde op Zaventem. 

Dat voelt heel warm aan, ik had dat 

zeker niet verwacht. Hij heeft me 

eerst gefeliciteerd en dan gezegd “Je 

zou me een groot plezier doen 

moest je ereburger worden”.  Mijn 

antwoord was volmondig “Ja !”. 

 

Waar haal je de inspiratie tot die 

mooie namen Rainman en Best of 8 ? 

Die heb ik zelf niet gekozen, de paarden worden geboren en de fokkers  geven 

de namen. Rainman was goed gekozen want het was een moeilijk paard met 

een autistische trek en was zeer moeilijk af te richten.  Rainman heeft me doen 

uit mijn rolstoel klauteren. De merrie Best of 8 is een zeer atypisch paard, veel 

temperament, een prinses. Rainman heeft mij die rugzak meegegeven om met 
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haar te kunnen rijden en de naam Best of 8 is supergoed gekozen.  Als je je 

selecteert om de freestyle te rijden:  stel aan de start van de competitie zijn er 

20 ruiters; dan zijn het enkel de 8 beste die mogen naar de freestyle gaan. Dat 

is eigenlijk een selectie die je moet rijden. Zij was dan nog de beste van die 8, 

daar is zeer mooi over nagedacht.  

 

Hebben de Paralympiërs eindelijk de erkenning gekregen die ze 

verdienen ? 

Ik denk dat we naar een ander niveau aan het tillen zijn. Ik ben een beetje de 

ambassadrice van de Paralympische Sport en we mogen de pers een warm 

hart toedragen. Als ik vergelijk tussen Londen en Tokio hebben we een 

ongelooflijke kaap overschreden. De media aandacht is enorm gegroeid, de 

sport wordt alsmaar professioneler en dat is ook nodig. We krijgen de nodige 

erkenning. De mensen worden zich meer en meer bewust: we zijn sporters 

maar ik nodig mensen uit: om met mij met een lichte beperking een week mee 

te fietsen en mijn dagplanning vol te houden. Ik denk dat er veel na 3 dagen 

geen goesting meer zullen hebben. 

 

Is de drukte voor jezelf qua media al wat gaan liggen ? 

Ik ben bij ministers Somers en De Croo geweest en ook naar het Koninklijk 

Paleis. Ik word van links naar rechts gesmeten, het is heel druk. Het is ook 

goed, wel vermoeiend voor de atleten zelf maar het is goed dat er veel 

visibiliteit komt bij kijken en we hebben dat ook nodig voor de sport. Dat mag 

eens hé, na een jaar van corona en overstromingen, een beetje positiviteit is 

welgekomen. 

 

Slotvraag Michèle. Hoe lang wil je nog dat topniveau aanhouden ? 

Ik ben nog jong, 47. Ik heb Parijs zeker in het vizier, ik hoop dat mijn paard 

gezond blijft en dan volgt Los Angeles, dan zijn we 7 jaar verder. Dat zijn nog 2 

grote doelen voor me. 
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Burendag in de Peirdewijk 
tekst en foto: Bart Degroote 

 

De redactie ontving onderstaand bericht van een aantal buren uit de 

Galopstraat: 

 

Na alle inhoudingen van evenementen afgelopen 2 jaren was het eindelijk 

terug mogelijk om in onze wijk Feest van de buren te organiseren. 

 

De Peirdewijk heeft van in zijn vroege jaren de historiek een zeer hechte groep 

te zijn.  De ene buur komt even kort, maar de overgrote meerderheid komt 

quasi van in begin van de avond en blijft tot laat.  Van een glaasje drinken 

samen, tot anekdotes ophalen, tot even overleggen wie waarmee bezig is,.. en 

later op de avond wat meer swingen. 

 

Het was duidelijk dat iedereen terug de behoefte had bij te praten, even 

samen te grappen en vooral het glas te heffen op deze mooie zonnige 

zomeravond. 

Iedereen nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid, dessertjes te bakken,  

goede babbels en vooral de ambiance ! 
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Hannah Mahieu fietst haar 

allereerste wedstrijd op de Biest 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

Na afloop van de individuele tijdrit voor 

recreanten op de Memorial Igor Decraene, 

had ik een gesprekje met de 19-jarige 

Waregemse Hannah Mahieu. 

 

Hannah woont op een boogscheut van de 

Biest, aan de rand van Nieuwenhove.  De 

liefde voor de koersfiets is pas enkele 

maanden geleden ontstaan tijdens (en dankzij) de lockdown. 

 

Hannah, was je altijd al sportief ? 

Tot vorig jaar heb ik aan competitie zwemmen gedaan.  Een schouderblessure 

heeft ervoor gezorgd dat ik hier na 12 jaar mee moest stoppen.  Door de 2de 

lockdown begin dit jaar kon ik me eigenlijk maar weinig sportief bezighouden 

en heb ik mij in februari een koersfiets gekocht. 

 

Hoe vaak train je ? 

In de vakantie was dat toch bijna dagelijks.  Per week stond er toch een goeie 

400 km op de teller.  Uiteraard is dat ook afhankelijk van het weer en de zin.  

Meestal ga ik fietsen in de Vlaamse Ardennen of net ten zuiden ervan, bij de 

Waalse buren. 

 

Ben je aangesloten bij een wielerclub ? 

Ik zit nog niet bij een officiële koersploeg, de club waarmee ik rij zijn de 

wielertoeristen KSV Deerlijk, waarmee ik vaak op zondag ga rijden.  De overige 

dagen train ik meestal alleen of soms met een vriend. 

 

Ben je tevreden met jouw resultaat vandaag ? 

Wel, ik had gehoopt minstens 32 km/uur te halen.  Groot was dan ook mijn 

verbazing toen ik te lezen kreeg dat ik het parcours van 10,6 km aan een 

gemiddelde van 34,44 km/uur heb gefietst.  Na 18’27” bolde ik dan ook 

voldaan over de aankomststreep.  
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Het is jouw eerste deelname aan een wedstrijd.  Hoe is jouw kijk erop ? 

De organisatie van de Memorial Igor Decraene is top !  Alles was goed 

geregeld op voorhand, ik werd voldoende gebrieft.  Ook het parcours stond 

tijdig online en dat was een pluspunt voor mij.  Zo heb ik het parcours maar 

liefst 3x op voorhand gefietst: 1x alleen, 1x met de wielertoeristen en 1x met 

een vriend die me vooral geleerd heeft snelheid te maken en bochten juist in 

te schatten. 

 

Aankomsttijden deelnemende Biestenaars – recreanten duo’s:  

 

3 Bouwfirma Deleersnyder 14:32 43,74 km/u gemiddeld 

12  Birger en Thijs 16:30 38,53 km/u gemiddeld 

14  Team Koen en Michael 16:42 38,07 km/u gemiddeld 

15  Pluimvee Vanneste 16:46  37,90 km/u gemiddeld 

27  Tuinen Dewulf 18:47 33,85 km/u gemiddeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wist je dat…  

 

… Vincent Baert op Waregem Koerse een kinderdroom verwezenlijkt zag ? Zijn 

paard Kantucky T behaalde immers de 2de plaats in de Horse Race 4Brain. 

4Brain is een non-profitorganisatie die mensen wil informeren over hoe men 

de hersenen gezond kan houden, bewust wil maken van de verschillende 

hersenaandoeningen die er bestaan en die de levenskwaliteit van mensen met 

een hersenaandoening wil verbeteren 

… sportreporter Koen Christiaens de oudste deelnemer was op de Memorial ? 

Meer foto’s van de 

Memorial vind je op de 

website 

www.biesteneirke.be 

 

 
foto: Biestenaar Krist Himpe (rechts) van 

team Bouwfirma Deleersnyder 
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Don Boscoschool start het nieuwe schooljaar met nieuwe 

gezichten 
tekst en foto’s: Eddy Nuyttens 

 

1 september 2021 was niet alleen voor sommige kinderen een 

opmerkelijke datum.  Ook een aantal leerkrachten stapten op de eerste 

dag van de herfstmaand een nieuwe schoolpoort binnen. 

 

Mijn naam is Haze Pauwels. Ik ben 23 jaar 

en woon in Desselgem.  

In 2019 ben ik afgestudeerd als leerkracht 

lager onderwijs aan de 

Arteveldehogeschool in Gent. Ik werd 

tijdens mijn opleiding geboeid door de 

leer- en ontwikkelingsstoornissen die bij 

jonge kinderen in de lagere school 

kunnen voorkomen. Ik besloot om twee 

jaar verder te studeren om kinderen met 

deze problematieken zo goed mogelijk te 

kunnen ondersteunen.  Tijdens mijn 

verdere studies Orthopedagogie heb ik twee jaar interims gedaan voor De 

Wegwijzer.  

In mijn vrije tijd ga ik veel wandelen met mijn hond. Andere hobby’s zijn 

zwemmen, breien en reizen. Tijdens het weekend ga ik graag op uitstap met 

mijn vriend en ook met mijn vriendinnen ga ik regelmatig weg.  

Met heel veel enthousiasme kan ik vertellen dat ik klasleerkracht ben van het 

vijfde leerjaar B. Ik sta met heel veel liefde voor de klas en probeer de talenten 

van elk kind zo goed mogelijk te ontwikkelen.    

Ik heb het geluk dat ik mag werken in een geweldig team dat zeer goed 

samenwerkt en veel steun verleent. De eerste weken van het schooljaar zijn 

dan ook voorbij gevlogen met een grote glimlach op ons gezicht.  

Onderwijs is niet het vullen van een emmer, 

maar het aansteken van een vuur 
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Mijn naam is Jelka Labeeuw. In 2015 ben ik 

afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent 

als kleuteronderwijzeres. Ik ben 28 jaar en woon 

samen met mijn vriend in Heule. Mijn hobby’s zijn 

wandelen, lopen en lezen. Tijdens het weekend of 

vakanties gaan we graag op reis of maken we 

rondritten met de moto.  

Daarnaast is samen de wereld ontdekken met 

kinderen al 7 jaar lang mijn passie. Dit schooljaar 

heb ik een gevarieerde functie. In VBS Zulte en VBS Nieuwenhove mag ik 2 

dagen in de week in het kleuter lesgeven. In VBS Biest-Jager mag ik 

ondersteuning geven in het 2de en 3de kleuter en ook in het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar. Tijdens de voorbije weken ging ik samen met de klasleerkracht op 

zoek waar de noden van de kinderen liggen. Samen gaan we hier aan de slag 

om hen zo goed mogelijk verder te laten groeien.  

 

Mijn naam is Sissy De Wintere, 23 jaar en woonachtig te 

Zulte. Ik ben sinds kort afgestudeerd aan de 

Arteveldehogeschool als leraar lager onderwijs. Daarvoor 

behaalde ik mijn diploma orthopedagogie aan 

Hogeschool Gent. Tijdens mijn studies orthopedagogie 

deed ik ervaring op in een residentieel 

behandelingscentrum voor kinderen met autisme en/of 

psychotische stoornissen. Heel interessant, maar de droom om leerkracht te 

worden bleef. Daarom besliste ik om mijn droom na te jagen en nu sta ik hier, 

in VBS Biest-Jager als leerkracht. Je kan mij vooral vinden op de Jager in het 2de 

leerjaar en als hulpjuf bij het 3de en 4de leerjaar. Op De Biest kom ik in het 4de 

en 6de leerjaar en help ik nog in het 2de en 5de leerjaar.  

Naast mijn job ga ik heel graag hardlopen, bootcampen en wandelen. In het 

weekend ga ik graag eens eten of op uitstap met mijn vriend en vrienden. De 

reismicrobe heb ik ook te pakken, een reis naar Zuid-Afrika staat daarom 

bovenaan op het lijstje. 

Alles wat men met liefde aandacht geeft, groeit… 
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Schooljaar 2021-2022 ga ik met veel goesting, gedrevenheid en passie 

tegemoet. Kinderen zien glunderen, groeien en vooral zichzelf zien 

ontwikkelen vind ik het mooie aan deze job.  

 

 

Mijn naam is Thomas Bruyneel, 22 jaar en 

heb dit jaar mijn diploma leerkracht lager 

onderwijs behaald op hogeschool Vives in 

Kortrijk.  

Mijn vrije tijd spendeer ik vooral met mijn 

vriendin en door te sporten. Ik ga naar de 

fitness, ga boksen en geef bootcamps aan 

jongeren en jongvolwassenen. 

Ik kan vol blijdschap melden dat ik deel mag 

uitmaken van het team binnen De Wegwijzer! 

Ik sta momenteel in het 3de leerjaar tot na de kerstvakantie en ik heb nog 

geen seconde getwijfeld aan mijn keuze! Het is een fantastisch schoolteam en 

de school geeft je écht een warm gevoel!  

Het voelt super om nu eindelijk in het werkveld te staan, een beetje een eigen 

klas te hebben en de kinderen iedere dag iets bij te leren. Als leerkracht bij De 

Biest kan je er ook iedere dag bijleren, van elkaar en de leerlingen. 

Een kind is als een vlinder in de wind. 

De ene vliegt hoog, de ander vliegt laag, maar 

ieder doet het op zijn eigen manier. 

Het leven is geen competitiestrijd. 

Ieder kind is anders. Ieder kind is speciaal. 

Ieder kind is mooi. 

De kunst van lesgeven is de kunst van het helpen ontdekken 
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Okra Biestkaarters 
tekst en foto: Willy Godefroid 

 

  
 

Eindelijk kan het weer… 32 OKRA kaarters bij nieuwe start in De Roose.   

Rekening houdend met de huidige coronamaatregelen kwamen op woensdag 

8 september 32 kaarters opdagen voor een nieuwe start. 

Willy Messiaen, verantwoordelijke in opvolging van Jan Toye, verwelkomde  

iedereen en legde kort maar duidelijk uit wat de toekomstige verwachtingen 

zijn.  De namiddag werd gestart met een taartje en daarna natuurlijk, waarvoor 

ze gekomen waren,  een kaartje leggen. 

 

Telkens de 2de en 4de woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur in het OC De 

Roose. 

 

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

Kom gerust een kijkje nemen. Altijd welkom.  Meer info ? zie 

activiteitenkalender achteraan in dit Biesteneirke. 
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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 5de etappe 

afwerkten. We vertrokken aan de Moulin du Cat Sauvage in Ellezelles. Het dorp 

dat misschien wel de geboorteplaats is van de bekende Belgische detective 

Hercule Poirot (feit of raadsel ?). We maakten kennis met de heksenfolklore van 

Ellezelles aan het atelier van kunstenaar Jos De Smedt. Daarna trokken we 

langsheen het jaagpad van de Dender richting eindbestemming Ath. Ook daar 

viert folklore hoogtij met de jaarlijkse Reuzenstoet (de Ducasse van Ath). 

Vandaag  trekken we richting de provinciehoofdstad van Henegouwen: Bergen 

(Mons). 

 

etappe 6: Ath - Bergen (37 km) 

 

Vandaag staan we voor één van de 

langere etappes van de GR129. In 

totaal moeten we 37 kilometer 

overbruggen. We pikken in op de 

route vlakbij het station van Ath. 

Een interessant weetje, vanuit dit 

station vertrok op 20 december 

1966 de laatste stoomtrein voor 

reizigersvervoer. Deze gebeurtenis 

werd destijds plechtig gevierd met 

veel toeschouwers en een fanfare. De eindbestemming van de 

stoomlocomotief was Denderleeuw. Wij gaan vandaag echter een heel andere 

richting uit… 

De GR-route stuurt ons onmiddellijk richting het water. We wandelen 

langsheen het Kanaal Blaton – Ath. Deze waterweg werd gegraven in het 

midden van de 19de eeuw. Vandaag de dag ligt het er zeer rustig bij, maar na 

de Eerste Wereldoorlog was dit een zeer druk bevaren kanaal. Dat had alles te 
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maken met de mijnindustrie in de Borinage en het transport van steenkool via 

de waterwegen. Het verhaal is echter gekend. De mijnbouw hield niet stand. 

De laatste mijn van de Borinage sloot in 1976. Tegenwoordig is het 

goederentransport over deze waterweg bijna nihil. 

Een sluisbrug brengt ons naar de overkant van het kanaal. We worden een 

smal oeverpadje ingestuurd. Op een aantal plekken komen we tot heel dicht 

bij het water. Bij grote regenval lijkt ons deze plek eerder te mijden, maar 

vandaag is het hier aangenaam wandelen. We stappen richting de voormalige 

steengroeve van Maffle. 

Reeds sedert de 

Middeleeuwen werd op 

die plek blauwe steen 

ontgonnen. De 

steengroeve kende zijn 

hoogdagen voornamelijk 

in de 19de eeuw. Vandaag 

valt hier niet veel meer van 

te merken. De ontginning 

stopte rond het jaar 1960. 

Het domein werd 

inmiddels omgevormd tot natuurgebied, met succes als je het ons vraagt. De 

ondergelopen steengroeve is bovendien zelfs toegankelijk voor duikers. 

Vandaag zullen we het grondgebied van heel wat kleine dorpjes doorkruisen. 

Ideaal om onze geografische kennis bij te spijkeren. Van Arbre gaat het naar 

Attre naar Mévergnies. Een eerste pauze houden we in Brugelette. We nemen 

plaats op een bankje onder een flinke boom. Een beetje schaduw doet ons 

goed. De naam Brugelette doet bij sommigen misschien wel een belletje 

rinkelen. Op dit grondgebied bevindt zich namelijk dierentuin Pairi Daiza. 

Reeds 3 jaar op rij (2018-2020) verkozen tot beste Dierentuin van Europa en 

deel van het imperium van een zekere Marc Coucke. We zien de oude 

abdijtoren opduiken. Wist je dat in de Middeleeuwen op de site van Pairi Daiza 

geen panda’s, maar monniken woonden ? De heilige Bernard van Clairvaux 

stichtte in 1148 op die plek een cisterciënzerabdij, één van de meeste 

welvarende in Henegouwen. De abdij bleef bestaan tot 1789. De abdijtoren is 

helaas één van de weinige overblijfselen die herinnert aan die bijzondere 

geschiedenis. 
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Wij laten de toeristische trekpleister letterlijk links liggen en worden een aantal 

mooie veldwegen ingestuurd. Deze brengen ons naar het dorpje Lens, niet te 

verwarren met zijn naamgenoot uit Frankrijk. We wandelen voorbij het fraaie 

gemeentehuis. Qua kilometers zijn we al over halfweg. Het gaat goed vooruit. 

Het mooie weer zal er ook wel iets mee te maken hebben. Ook de dorpjes 

Erbaut en Erbisoeul  mogen we inmiddels van ons lijstje afkruisen. Het brengt 

ons tot aan de rand van het bos van Ghlin. Een mooie groene long, waar je in 

het voorjaar kan genieten van een blauwpaars tapijt van boshyacinten. Bij onze 

passage is daar helaas niets meer van te zien. 

Eenmaal uit het bos treffen we het dorpscafeetje Le Mouligneau. De horeca is 

terug open. We kunnen de beentjes even laten rusten en genieten van een 

lekker koffietje. Het café ligt vlakbij de kapel Notre Dame du Mouligneau, een 

bekend bedevaartsoord in de streek. In 1615 werd de streek rond Bergen 

zwaar getroffen door de pest. De inwoners van Ghlin zochten hun heil bij de 

kapel ter verering van de Heilige Maria. Ze bleven wonder boven wonder 

gespaard. Als dank voor deze redding en ter nagedachtenis van deze 

gebeurtenis wordt jaarlijks op 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) 

nog steeds een religieuze processie gehouden in Ghlin. 

Wij zetten inmiddels ook onze processie verder. Eerst volgt er nog een passage 

door het Bois Brûlé. We wandelen door een mooie dreef van hoge beuken. 

Hier heerst nog rust en stilte, maar de drukte die bij een grootstad als Bergen 

hoort, is reeds dichtbij. Om het stadscentrum te bereiken, moeten we nog een 

paar drukke verkeerspunten over. Via een brug worden we over de E19/ E42 

geleid. In de verte zien we al een aantal torens van de stad Bergen opduiken. 

Iets verderop steken we ook de Route de Wallonie over. Vervolgens worden we 

via een smal padje omhoog (bijna dichtgegroeid door de struiken eromheen) 

op een spoorwegbrug gebracht. 

Onder ons stroomt het kanaal 

Nimy - Blaton – Péronnes. Een 

gedenkplaat aan de brug 

herinnert aan de slag bij Mons 

tijdens WOI. De Duitse soldaten 

gebruikten deze spoorwegbrug 

om aan de overkant van het 

kanaal te geraken en verder 

terreinwinst te boeken. Twee 
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Britse soldaten slaagden er echter in - met een zware mitrailleur - om de 

vijandelijke troepen lang genoeg af te houden zodat hun strijdmakkers zich in 

veiligheid konden brengen. Voor de 2 soldaten in kwestie liep het echter 

minder goed af. De ene soldaat sneuvelde bij de vijandelijkheden, de andere 

werd krijgsgevangen genomen. Beide soldaten werden later gehonoreerd met 

het Victoria Cross (voor Britten de hoogste militaire onderscheiding). 

Via het jaagpad van het kanaal komen we aan bij Le Grand Large, een groot 

kunstmatig meer. Het blijkt een populaire plek te zijn voor recreatievelingen. 

Verschillende wandelaars en fietsers kruisen ons pad. Het lijkt ons een 

aangename plek om te vertoeven en dit op slechts 2 kilometer van het 

stadscentrum. Hier bevindt zich ook een mooi zwembadcomplex. 

Onze eindsprint is nu helemaal ingezet. Langs de rivier La Haine (een zijrivier 

van de Schelde) wandelen we richting het centrum van Bergen. Via een paar 

drukke verkeersaders - het is duidelijk te merken dat we in stedelijke omgeving 

zijn – bereiken we het historische hart van de stad. Ons eindpunt voor vandaag 

is gelegen aan de Sint-Waltrudiskerk. De eerste indrukken van de 

provinciehoofdstad zijn alvast veelbelovend. Vandaag hebben we echter al 

genoeg kilometers op de teller. We houden de verkenning van de stad voor 

onze volgende etappe. Wordt vervolgd… 

 

Beelden van onze zesde 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 

zesde etappe, kunt u volgende URL gebruiken: https://youtu.be/a80YjO0hi7w. 

 

 

Wist je dat…  

 

… wielrenner Michiel Stockman de 2de plaats behaalde op 5 september tijdens 

de rit Mortegilano-Pordennone in de Italiaanse Giro Del Friuli Venezia en op 4 

seconden van een Oostenrijker strandde ? Bovendien wist hij ook de  

puntentrui te veroveren 

… de jaarlijkse kippenbillenkaarting, ten voordele van de Kerstloop op de Biest 

op 5 december, doorgaat op vrijdag 22 oktober ? Dit in het Koninklijk 

Atheneum, aanvang vanaf 17 uur 
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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 oktober: Frank Tant – 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 13 en 27 oktober 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 643 374 - waregem@samen-na-kanker.be 

 iedere donderdag van 14 tot 15 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 28 oktober: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 269 – november ‘21 

 teksten novembernummer binnen vóór 21 oktober, bij voorkeur via e-mail  

 

 

De revolutie van schoonmaken met water 
 

OPENDEURDAGEN: 
30 en 31 oktober - 27 en 28 november 

van 10 tot 17 uur 
Stijn Streuvelsstraat 41 

 


