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Het stadsbestuur 

van Waregem, 

 
in samenwerking 

met het bestuur van 'De Roose', 
 

nodigt alle Biestbewoners uit op de 
 
 

 
OP ZONDAG 6 JANUARI 2013  

 
van 11u tot 13u30 

in ‘De Roose’,  
Smedenstraat, Waregem 

 
 

 

’t Biesteneirke wenst zijn lezers : 
 

Het allerbeste voor het nieuwe jaar, 

geluk in grote en in kleine dingen 

maar bovenal : gelukkig met elkaar ! 
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Dag lieve kindjes 

 

Zoals ieder jaar ontving ik een brief van het OC De Roose in Ware-

gem om een bezoekje te brengen samen met Sinterklaas en die an-

dere zotte Zwarte Piet.  Natuurlijk konden we dit niet overslaan en 

zo stonden we op zaterdag 1 december, iets na vieren, aan de deur 

van het ontmoetingscentrum in de wijk.  Nog maar net binnen viel 

het me op dat de hulppiet vermist was.  Waar zat hij… ?  Paniek bij 

schooldirecteur Eddy die onmiddellijk hulp kreeg van de aanwezi-

ge kindjes om de verloren gelopen Piet terug op te sporen.  Groot 

was de vreugde bij iedereen toen bleek dat hij aan de schuifdeur 

de grote zaal kon binnenkomen.  Had Zwarte Piet nog een schiet-

gebedje gepreveld in de kerk of genoot hij van een trappist in het 

nabijgelegen café ?  Het zou de kinderen worst wezen zolang ze 

maar konden genieten van het lekkers dat hij meegebracht had. 

 

Samen met mijn grote meester Sinterklaas mocht ik op het podium 

de kinderen ontvangen.  En jawel hoor, ook op de Biest zijn er geen 

stoute kinderen.  De kleuters kregen liefst het eenvoudige speel-

goed, gaande van een pop tot een speelgoedtrein.  Een enkeling 

vroeg ook een brandweerwagen.  En dan durft de Sint nog vragen 

in welke kleur dat voertuig moet !?  Tja, hij wordt ook een dagje 

ouder hé.  De beginnende tieners durfden al eens een iPad of MP3-

speler vragen, waarop de Sint al helemaal niet meer wist waar de 

klepel hing.  Terwijl iedere (b)engel bij de goedheilige man werd 

ontvangen konden de ouders genieten van lekkere sinterklaaskoe-

ken. 

 

Na 41 brave kindjes en dubbel zoveel minuten in een warme zaal 

konden Sinterklaas, de hulppiet en ikzelf terug op weg.  De wensen 

van de kinderen werden via een beveiligde 4G-verbinding doorge-

stuurd naar Spanje alwaar de hulpsinten alles in het werk stelden 

om iedereen op zijn wenken te bedienen.  En wij… wij hadden nog 

een lange nacht voor de boeg.  Heel wat kindjes gelukkig maken op 

zondagmorgen, of op maandagmorgen, of op dinsdagmorgen, of…   

 

Tot volgend jaar !   

Zwarte Piet 
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Kampioenenviering OKRA BIESTKAARTERS 2012  
 

Op 12.12.12, een merkwaardige datum op de kalender, hielden de Okra 

Biestkaarters, die met zowat 72 actief kaartende leden zijn, hun jaarlijkse 

kampioenenviering in OC De Roose.  Dit is hun thuishaven waar maande-

lijks twee manillen kaartingen georganiseerd worden, telkens in de namid-

dag vanaf 14u tot 17u. 

De kampioenen ‘2012’ werden in de bloemen gezet en met een prijs be-

dacht tijdens een feestelijke maaltijd met 87 aanwezigen en in aanwezig-

heid van schepen Bart Kindt, die de kampioenenbekers uitreikte.  Dit jaar 

werd de 1ste plaats ingenomen door een dame ! 

Luc Verleyen, die de technische administratie van de kaarting op zich 

neemt, berekende de uitslag als volgt : 

 

Plaats  Kaarters   Aantal gewonnen ‘bomen’ 

   1  Paula Declercq   42 

   2  Bertrand Segaert   40 

   3  André Missiaen   38 

   4  Luc Lowie    38 

   5  Gilbert Vandeputte   38 

De pers kwam ook opdagen om de winnaars, samen met het bestuur, op 

de gevoelige plaat vast te leggen.   
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Zonder dit bestuur, dat een bijzonder goed team vormt, is de organisatie 

van deze kaarting gewoon niet mogelijk. 

Daarom wens ik ook de volgende medewerkers van harte te danken voor 

hun maandelijkse inzet en hun extra inspanning op deze vieringsdag : Am-

pe Christiane, Elie De Clercq, Ria Dejonghe, Roland Denoulet, Thérèse De-

waele, Jozef Follens, Willy Godefroid, René Maes,  Marie-Rose T’Jollijn, 

Christine Vanden Bulcke, Monique Van der Straeten en  Luc Verleyen. 

Mijn dank gaat ook uit naar het bestuur van het OC De Roose en naar onze 

sponsors. 

 

Het feest werd afgerond met een heerlijke taart, koffie en pousse-café, én 

een ontspannende kaarting.  Het was een groot succes !  Alle kaarters kre-

gen ook een kerst- en nieuwjaarsattentie mee naar huis als blijk van waar-

dering voor hun trouwe aanwezigheid. 

 

Met veel interesse kijken we uit naar het seizoen 2012-2013, maar alvo-

rens dit aan te vangen bied ik iedereen nog mijn beste wensen voor het 

nieuwe jaar aan en wens ik allen een zalig Kerstmis en vreugdevolle einde-

jaarsfeesten toe. 
Jan Toye, Voorzitter Okra Biestkaarters 

 

 

Lydy’s tip 
 

IJspralines 
 

Nodig : 
 

150 gr chocolade zwart of bruin  

bloemsuiker  

50 gr cocosvet (verkrijgbaar in natuurwinkel) 

 

Bereiding : 
 

De chocolade en het cocosvet smelten ‘au bain-marie’ of in de microgolf 

lage stand. 

Als het gesmolten is, een halve eetlepel bloemsuiker bijvoegen en goed 

roeren. 

In kleine papieren vormpjes gieten of in doosjes van ijsblokjes.   

2 uur in de diepvriezer plaatsen en klaar voor gebruik. 

 
Lidy 
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En waar de sterre bleef stille staan… 

Reeds 20 jaar staat Luc Putman uit de Hoogmolenstraat jaar na jaar paraat 

om onze klokkentoren mee te versieren ter gelegenheid van de kerstda-

gen. Dit gebeurt door het plaatsen van de ster.  

Zaterdag ll. ging hij voor de laatste keer op de toren … dit omdat hij vol-

gend jaar de pensioenleeftijd heeft bereikt bij onze Waregemse brand-

weer. Ieder jaar opnieuw was hij er om de toren te doen schitteren in de 

kersttijd. Zijn opvolger staat al klaar, namelijk zijn 

zoon Pedro die ook reeds enkele jaren deel uit-

maakt van het Waregemse brandweerkorps. Dit 

jaar was hij ook al voor de eerste keer mee, dit ter 

vervanging van Benito, die door zijn ongeval bij 

een interventie is uitgevallen en tot op heden nog 

steeds aan zijn revalidatie werkt. 

Luc, het was fijn dat we elke keer opnieuw op je 

vrijwillige hulp mochten rekenen, zelfs ook in on-

gunstige weersomstandigheden. Maar steeds weer 

schitterde de ster op de kerktoren van de Biest. 

 

Luc alvast bedankt !!! 
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Molenpark kerstfeest 2012 
Op zondagmorgen 16.12.2012 om 1.00 u nam onze erevoorzit-

ter pen en papier in de hand, bestelde een glaasje witte wijn en 

begon dit verslag te schrijven over het kerstfeestje van ons wijkje. 

Zoals we van Lagaiske gewoon zijn was alles tip top in orde met de kal-

koenpavee; lekker mals,  goed warm, champignonsaus met een pe-

persmaakje en frietjes met veel of weinig zout, meer moet dat niet zijn.  

De cava als aperitief is ook in de smaak gevallen en blijkbaar dient hij ook 

nog goed als digestief ! 

De stemming zat er al goed in van bij het begin want interim Kurt van 

dienst had zijn nieuwste computermuziekprogramma meegebracht en daar 

zat veel muziek in uit vervlogen tijden, zelfs Eddy Wally heeft zijn 74ste 

comeback gemaakt ! Wat mij ook is opgevallen is dat er hier en daar een 

madammeke zat die nog vrij (?) was… moest ik 30 jaar jonger geweest 

zijn,…dan was ik er nu 35…… 

Een pluspunt voor voorzitter Johan die ons de zaal in de voormiddag heeft 

doen klaarzetten, zodat we (het bestuur) al bij voorbaat in de namiddag 

konden inlopen (?). Ook een pluim voor de mensen van de brandveiligheid 

die tot de laatste man zijn gebleven en wel met 6 personen onder leiding 

van commandant Bertrand Bluspulle. De kerstman had deze keer zijn beste 

kostuum aan en zelfs Linda liep ‘vernibbeld’ om ne keer op zijne schoot….. 

te mogen zitten. ’t Was wel nie Walter Capiau maar Sef Capoen ! 

De zaal zat schoon vol want we waren met meer dan 70 man/vrouw en we 

hebben een mooie avond gehad. Ik moest mee naar huis mee mijn Maria 

rond 3 uur maar da was niet erg want de wortegemsen was toch op. 

Groetjes en tot volgende keer  

O ja, zoals altijd: de afwezigen……enz 
Free lance voor ’t Biesteneirke, Ferdy 
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Marino Vervaeke, enthousiaste ploegleider van  

CT Drogenboom. 

 
Marino Vervaeke uit de Boterbloemstraat werd het wielrennen met 

de paplepel ingegeven. Via vader Ivan – wielerjournalist en daar-

door wielerkenner bij uitstek – raakte Marino verzot op de koers.  

Sinds enkele jaren is Marino immers ploegleider van CT Drogen-

boom en heeft wielrenners onder zijn hoede voor zowel de weg als 

in het veld en is daardoor ieder weekend op pad om zijn renners 

aan het werk te zien. 

 

 

 
 

Veldrijders Dylan Vercruysse(links) en Jonas Bouckhuyt 

geflankeerd door hun ploegleider Marino Vervaeke 

 

Marino, hoelang ben je al ploegleider ? 

 

In januari 2009 ben ik daarmee gestart. In feite had ik de stap al eerder 

moeten zetten, zeker omdat het reglement in 2010 veranderde waardoor 

je geen transfers meer mocht doen en ik van mijn 4 startende renners er al 

meteen weer 3 kwijt was. Tegen de grote clubs kan je niet opboksen. Ieder 
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jaar moet ik 300 Euro betalen omdat ik geen jeugdclub ben. Om te voldoen 

als jeugdclub heb je 3 miniemen (8-11 jaar), 5 aspiranten (12-14 jaar) en 

5 nieuwelingen nodig. Binnen 2 jaar zou ik twee interclubs kunnen rijden 

bij de nieuwelingen want dan heb ik zeker 7 nieuwelingen, wat betekent 

dat ik dan ook met een wagen van de club mag volgen. 

 

Hoe kwam je terecht bij Feestcomiteit Drogenboom ?  

 

Je hebt een stamnummer nodig en in Waregem zijn er 2 inrichtende orga-

nisaties, namelijk Waregem Vooruit en Drogenboom. Ik denk dat ze bij 

Waregem Vooruit niet happig waren op mijn voorstel en zo kwam ik uit bij 

de mensen van de Drogenboom die jaarlijks een veldrit in januari en een 

wegkoers voor juniores in mei organiseren. Ik heb dan bij Noel Demeu-

lenaere aangeklopt en gevraagd om sponsoring. Ook ben ik zelf met mijn 

vader op stap gegaan, maar in Waregem is het moeilijk want quasi alle 

sponsors kiezen voor het voetbal. Nochtans vraag ik slechts 200 à 500 Eu-

ro op jaarbasis en dit dan voor een periode van 3 jaar. Ik heb voor het ko-

mende jaar 6 sponsors. 

 

Welke zijn jouw bekendste renners en hoe presteerden ze reeds ? 

 

Anja Nobus – die na het opdoeken van het GKV Cycling Team op zoek 

moest naar een nieuw team – eindigde als 16e in Dwars door Vlaanderen 

als vierde Belgische renster. De eliterenster kan voor behoorlijk wat publi-

citeit zorgen. Zij eindigde in 2012 ook als 2e en 3e. Dan is er Bryan Ver-

cruysse die het voorbije seizoen bij de aspiranten 4e en 5e finishte. Jonas 

Bouckhuyt behaalde bij de nevenbond LRC al 5 overwinningen in het veld-

rijden. Het is een jongen die voor bakker leert, bijgevolg op internaat zit in 

Brugge en daardoor weinig kan trainen. Bij de aspiranten reed hij toch 10 

van de 15 koersen uit. Mocht hij meer kunnen trainen dan zou hij een gro-

te belofte kunnen worden. Op heden heb ik voor 2013 14 renners onder 

mijn hoede. Bij mijn team zitten jongeren die afgeschreven worden bij gro-

te ploegen waar het meer prestatiegericht is. Ik zou ook graag eens een 

goede coureur hebben. Ik vraag géén lidgeld wat alle andere clubs wel 

doen. Ik betaal hun vergunning op voorwaarde dat ze ongeveer 20 koersen 

rijden. Aan de Beker van België mag ons team niet meedoen. 

 

Met welke kleuren rijden de jongens en meisjes van CT Drogen-

boom rond ? 

 

In 2013 hebben we nieuwe truitjes met geel en blauw zoals de kleuren van 

Saxo-Tinkoff. De renners krijgen van mij 2 korte broeken, 2 truitjes,  
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1 thermosvest, 1 lange koersbroek, 1 trui met lange mouwen en 1 vestje 

zonder mouwen. De veldrijders krijgen daar nog wat bij. 

 

Over het veldrijden gesproken. Op zondag 6 januari is er de jaar-

lijkse veldrit die door Feestcomiteit Drogenboom wordt ingericht. 

 

Op 6 januari organiseert Feestcomiteit Drogenboom om 13u de Beker van 

België KBWB voor nieuwelingen en om 14u voor juniores. Deze wedstrijden 

vonden vroeger plaats in Eeklo, maar omdat in het derde weekend van 

februari al de wegwedstrijden (clubkampioenschappen) beginnen werd 

gekozen voor Waregem. Misschien heeft dat te maken met het BK 

veldrijden dat in 2014 in Waregem doorgaat. Van mijn team is het vooral 

uitkijken naar Dylan Vercruysse die in de Vlaamse Cyclocrosscup op een 6e 

plaats staat in het klassement. Hij woont in de streek (Ingooigem) en zal 

dus op een pak supporters mogen rekenen. Voor hem is Waregem een be-

langrijke cross. Het is een zwaar parcours en als het regent wordt het een 

echte loopcross. Ook Spencer Tack zal starten in Waregem. 

 

Ik vermoed dat je in de toekomst graag nog wat nieuwe renners bij 

je team ziet aansluiten ? 

 

Met Spencer Tack, Wout Verriest, Justin Laevens en Balder Allaert heb ik 

voor 2013 al 4 nieuwe namen. Ik heb een budget voor 20 à 25 renners. Ik 

geef ook ieder jaar een eetfestijn dat doorgaat in juli. De laatste keer 

kwamen 250 mensen opdagen. Ik geef dan ook een tombola. Ook de ren-

ners zijn dan met hun familie present. Ik wil op de weg een degelijk figuur 

slaan met mijn team. Maar een goede verstandhouding met de renners, 

hun ouders en supporters vind ik even belangrijk. 

 

De CT Drogenboomploeg voor 2013 : aspiranten Jensy Tremmerie (Else-

gem), Bryan Vercruysse (Ingooigem), Justin Laevens (Zwevegem, veldrij-

den), Balder Allaert (Sint-Eloois-Vijve); nieuwelingen Jonas Bouckhuyt 

(Oostrozebeke, veldrijden), Jari Vandevoorde (Beveren-Leie), Wout Ver-

riest (Beveren-Leie), Dylan Vercruysse (Ingooigem, veldrijden); miniem 

Jakov Beirlaen (Waregem); junior Spencer Tack (Avelgem, veldrijden); 

vrouwen elite Katleen Fraeye (Roeselare), Anja Nobus (Waardamme) en 

Jolien Verschuere (Kruishoutem) en master Dirk Dekeerle (Roeselare). 

 

Wie de prestaties van het team wil volgen kan terecht op blog-

gen.be/cyclingteamdrogenboom.   

 

Koen Christiaens 
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2013 komt eraan ! 
 

Jullie klokkentoren wenst voor ieder 

 die op de Biest woont, er gewoond heeft of er werkt ; 

 die lang en mager is, kort en mollig of iets tussenin ; 

 die vrouw is of die man is ; 

 die ongehuwd, gehuwd, gescheiden, samenwonend, we-

duwnaar of weduwe is ; 

 die een job heeft, werkloos is of reeds op pensioen is ; 

 die nog jong is, reeds een dagje ouder of iets tussenin ; 

 die in God gelooft, in Allah of in helemaal niets ; 

 die op het Molenpark woont, in de Paardenwijk of ergens tussenin ; 

 die nog niet naar school gaat, er nu gaat of er ooit geweest is ; 

 die voor het industrieterrein aan de Blauwpoort is of ertegen is ; 

 die voor de CD&V stemde of voor NVA, SP.A, Open VLD, Groen of 

Vlaams Belang ; 

 die blij was met de uitslag of ontgoocheld was ; 

 die er warmpjes inzit of krap bij kas zit ; 

 die voor Zulte-Waregem supportert of voor Racing Waregem ; 

 die ten noorden van de E17 woont of ten zuiden ; 

 die actief is in een vereniging of liever solitair is ; 
 

kortom, voor alle ‘Biestenaars’ :  
 

het beste voor 2013 : een goede gezondheid, een toffe 
familie, veel vrienden en geen financiële zorgen ! 

de roddelende klokkentoren 

Gezellig kerstfeest bij KWB 

Gezinswerking bij KWB – van heel jong tot oud(er) op het kerstfeest. 



  Activiteitenkalender  
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
verantwoordelijke                   januari      Roos T’Jollyn             0474 926568       
                         
                                               februari     Bart Withoeck                0474 926568 
² 

 
  

 

   donderdag  24 jan    19u30 redactievergadering 
   donderdag  31 jan    19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten februarinummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 21 jan 
 

      Info    0496 23 94 68 
 

   dinsdag    8  jan   14u00 hobby in  ‘De Roose' 
   maandag       14  jan   14u00 kaarting in  'De Roose' 
   dinsdag  22  jan   14u00 kaarting in ‘OCN’ 
    

    
 
 
   woensdag        9  jan      14u00 kaarting in 'De Roose' 
   woensdag       23 jan      14u00 kaarting in 'De Roose' 
  

    

                       Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

  
   woensdagen     9-16-23 en 30 jan           avondwandelen – start 18u30  aan de kerk 
   donderdag     24 jan  19u00 koken voor mannen 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nijverheidsstraat 143A                                              8791 Waregem (Beveren-leie) 
 

info@van-de-velde.eu 
 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                      Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    

 

mailto:info@van-de-velde.eu

