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Ten huize van … 
 
‘Ons here moet er van elk zijn getal hebben’ 

hoor ik mijn grootmoeder zaliger nog zeggen. 

Welnu, van de soort die nu voor deze maand 

in onze praatstoel zit heeft hij er duidelijk te 

weinig op deze wereld gezet.  

Deze maand is onze praatgast Jeannette 

Destoop die ik graag de Waregemse moeder 

Teresa noem. 
 
How, how rustig aan, niet te veel lof. ‘k Weet dat er nog veel mensen uit 

het goeie hout gesneden zijn, ik zal het er later nog over hebben. 
 
Jeannette, je bent sterk verbonden met ‘t Kelderke. 

Welke organisatie is dat eigenlijk ? 
 
Ik zal maar de woorden uit onze brochure gebruiken: 

we zijn een groep vrijwilligers die voedselpakketten 

samenstellen en verdelen aan de minderbedeelden 

van groot-Waregem.  We beperken ons tot voedsel. 
 

Vanwaar je engagement ? 
 
Met de paplepel meegekregen zeker? ‘k Weet dat ik als kind door mijn va-

der nog de straat ben opgestuurd om wat eten te gaan afgeven aan min-

derbedeelden. Och, wat voelde ik me gegeneerd. Toen ik als kleuterleidster 

afgestudeerd was en ik niet onmiddellijk werk vond speelde het idee in 

mijn hoofd om naar het buitenland te trekken en daar wat humanitair werk 

te verrichten. Wat ga je ginds verrichten, zei mijn vader, meiske toch, trek 

eens je ogen open en kijk rond in de straat, dan zul je zien dat er hier ook 

nog veel werk te doen is. Toen ik dan uiteindelijk voor de klas stond werd 

ik meermaals  geconfronteerd met kinderen die het duidelijk  minder breed 

hadden. Ja, van dan af is alles wel in een stroomversnelling gegaan. 
 
We leven in een harde wereld, ieder voor zich.  Is armoede iets wat 

men zichzelf aandoet …  eigen schuld dikke bult ? 
 
Ik laat me niet op stang jagen door een dergelijke uitspraak en ’t is trou-

wens niet de eerste keer dat ik zoiets moet aanhoren. ’t Is duidelijk een 

uitspraak van iemand die er niet mee geconfronteerd wordt of wil worden. 

Ken jij iemand op aarde die er voor kiest om in armoede en met honger te 

leven? Dat bestaat niet, meneer.  Een groot deel van de hedendaagse ar-

moede kan je onderbrengen onder de noemer ‘generatiearmoede’. Je wordt 

maar in een dergelijk nest geboren. Een goede thuissituatie is echt belang-
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rijk, waar jongeren gestimuleerd worden om goede schoolresultaten te be-

halen, een sociaal engagement meekrijgen, het goede voorbeeld zien. De 

realiteit leert ons dat het vaak anders is,  het is verdomd moeilijk om dan 

uit die vicieuze cirkel te kunnen stappen. Weinigen slagen daarin. Anderen 

hebben het dan weer moeilijk omdat ze geconfronteerd worden met een 

ziekte. ‘k Zeg het vaak, maar ziekte maakt arm. Een klein rekeningske … 

een gezin, 2 kinderen, één verdiener, huishuur 600 €, je valt ziek, je valt 

terug op een uitkering van 60% van je maandloon, zonder de ziekenhuis-

factuur, dokters en medicatie en de normale levensnoodzakelijke onder-

houdskosten in rekening te brengen.  
 
Wie komt er in aanmerking voor een dergelijk voedselpakket ? 
 
Er zijn twee aspecten : ten eerste het traceren en dan later het kanalise-

ren. Het traceren gebeurt langs diverse instanties zoals dokters, thuisver-

pleegkundigen, poetsdiensten of scholen die het melden.  Dit kan bij ons of 

via het OCMW. De sociale dienst van deze laatste instantie onderzoekt dan 

wat de reële noden zijn. Komt men in aanmerking dan krijgt men een 

groene kaart en kan men een voedselpakket afhalen. Na verloop van drie 

maanden wordt er een evaluatie gehouden en indien nodig bijgestuurd. 

Wees gerust, wie geen recht heeft op hulp, wie niet over ‘een groene kaart’ 

beschikt kan bij ons niet terecht. 
 
’t Kelderke ontvangt financiële steun. 
 
Dankzij vele serviceclubs kunnen we onze organisatie draaiende houden. 

Met deze clubs zitten we driemaandelijks aan tafel en geven we een inzage 

in de uitgaven van onze vereniging die op dat vlak een zeer open beleid 

voert. Centen zijn belangrijk maar ook helpende handen. Zo steken heel 

wat vrijwilligers wekelijks de pakketten samen.  Op de voedselbank (pro-

vinciaal niveau) maar ook op heel wat lokale handelaars kunnen en mogen 

we een beroep doen. In de 

volksmond hoor je al eens 

vertellen dat de versheids-

datum van het voedsel 

komende van de voedsel-

bank verstreken is. Wel 

nu, in eer en geweten mag 

ik zeggen dat dit niet zo is. 

Onze pakketten bestaan 

uit vers materiaal, zie zelf 

maar, loop de rekken 

maar gerust af. 
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Hoe staat het met de armoede in Waregem ? 
 
Het verergert. Een confronterend antwoord misschien. Maar meer en meer 

mensen hebben het moeilijk om de spreekwoordelijke touwtjes aan elkaar 

te knopen. Op vandaag hebben we in groot-Waregem een honderddertigtal 

gezinnen die wekelijks een beroep doen op onze diensten. Iets in mij zegt 

dat er nog eens zoveel zijn waar we geen weet van hebben. Een groep die 

onderschat wordt zijn gepensioneerden. Hoe kan dat nu vraag je je wellicht 

af. Vergeet niet dat ieder mens zijn trots heeft, in welke situatie je ook ver-

toeft. Het vraagt veel moed, héél veel moed om toe te geven dat je hulp 

nodig hebt, dat je honger hebt, dat je hulpbehoevend bent.  
 
Jeannette, wil jij er nooit de brui aan geven ? 
 
Ik kan gewoonweg niet, ik heb een zeer sterke, persoonlijke relatie met die 

mensen die ook sterk op hun privacy gesteld zijn. Kan jij je voorstellen 

welk gevoel je zou hebben als je iemand recht in de ogen moet kijken om 

een voedselpakket aan te nemen? Het houdt ook nooit op, integendeel, 

daar kan ik me soms wel aan ergeren. ‘k Wil zeker ook niet te sterk morali-

serend overkomen maar ‘k wil me toch langs deze weg eens richten tot de 

schoolgaande jeugd die soms gewild of niet het gemunt heeft op klas- of 

schoolgenoten die het minder breed hebben. Het pesten over een broek die 

wat uit de mode is, schoenen die dringend aan vervanging toe zijn, geen 

melk of choco drinken of een extra koek voor tijdens de onderbreking. Jon-

geren kunnen hard zijn terwijl het voor de gepeste overmacht is.  
 
 
Jeannette, bedankt dat je in je drukke bestaan toch even tijd hebt 

gemaakt om ’t Biesteneirke te woord te staan. 
 
Mag ik langs deze weg iedereen die z’n steentje of steen bijdraagt aan onze 

vereniging héél hartelijk danken voor het gedane … en het nog komende 

werk ? 

      De reporter en fotograaf 

 

 

Rechtzetting 

 

Alhoewel bij ons ook alles elektronisch verwerkt wordt, is er in ons vorig 

nummer toch een zetduiveltje geslopen. 

 

Op de lijst van de gedoopten stond Arthur Mahieu.   

Hij is de zoon van Jo en Lieselot Simaeys. 
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Aan de whiskyliefhebbers 
 

Op vraag van veel enthousiaste whiskyliefheb-

bers willen we nog eens samenzitten om een 

aantal lekkere malt whisky’s te proeven met de 

nodige tekst en uitleg. 
 
Dit jaar gaan we weer de Schotse whisky’s 

proeven.  Op zoek naar oude toppers of jonge 

parels of … dat komen jullie wel te weten.  

Zoals vorige jaren zullen een 7-tal verschillende whisky’s onze smaakpapil-

len verwennen.   

Tijdens het proeven wordt er samen een proefformulier ingevuld met als 

doel de beste whisky voor jullie in kaart te brengen.   

Tijdsduur ± 2,5 à 3 uur. En zoals ieder jaar hebben we tijdens de pauze 

een lekker hapje voorzien.    

 

 

Vrijdag 22 maart om 19u stipt 
    in het OC De Roose (op de Biest). 

  
Leden  KWB €17,  niet-leden €24. 

 

De BOB’s mogen mee voor €5  (1 drankje voorzien). 

 

 

Inschrijven bij : debiestkwb@skynet.be  of John H. 0497843431 
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Yvan Vanhoucke,  

persverantwoordelijke voor Dwars door Vlaanderen 
 
Met start te Roeselare en aankomst op de Verbindings-

weg te Waregem wordt op woensdag 20 maart de 68e 

editie van Dwars door Vlaanderen gereden. Een mini 

Ronde van Vlaanderen die met een opeenvolging van 

hellingen uit de Vlaamse Ardennen de ideale aanloop 

betekent naar Vlaanderens Mooiste. Biestenaar Yvan 

Vanhoucke neemt bij het organiserende KSV Waregem 

Vooruit het persgebeuren voor zijn rekening. 

  

We hadden hierover een interessante babbel met Yvan. 
 
Yvan, hoelang ben je al persverantwoordelijke bij Waregem Vooruit ? 

Bij het begin van het nieuwe millennium was ik er op 22 maart 2000 voor 

het eerst bij. Dat was de 54e editie van Dwars door Vlaanderen want toen 

werd ook Dwars door België met de steun van Vlaanderen omgedoopt tot 

Dwars door Vlaanderen. De start was toen op de Grote Markt van Kortrijk. 
 
Je vervulde deze taak in het verleden bij een nog grotere organisatie 

als de Ronde van Vlaanderen. Dit was niet te vergelijken ? 

Ik ben inderdaad meer dan dertig jaar betrokken geweest bij de organisa-

tie van de Ronde van Vlaanderen. Eerst reed ik met de wagen waarin bui-

tenlandse journalisten zaten van onder meer Italië, Spanje en zelfs Ameri-

ka. Dan heb ik ook nog enkele jaren met de tourdokter in koers gezeten en 

dan ben ik definitief overgestapt naar de administratie waar ik eveneens 

alles wat met de pers te maken had, van aanvragen tot het samenstellen 

van de volgerscaravan, voor mijn rekening nam. Uiteraard kan je de op-

dracht bij Dwars door Vlaanderen niet vergelijken met deze meer internati-

onaal getinte klassieker. Maar ik heb toch heel wat ervaring opgedaan. 
 
Wat is jouw taak gedurende het jaar én de dag zelf ? 

Het opvolgen van de binnenkomende vragen in verband met alles wat met 

de pers te zien heeft. Naar het einde van het jaar wordt ook gestart met de 

voorbereiding van de persconferentie (4 maart). Ook het versturen van de 

uitnodigingen voor deze persconferentie, meestal in het stadhuis van Wa-

regem, maar we hebben ook reeds een persbabbel gehouden in Roeselare, 

met de regionale en nationale pers. Ook de uitnodiging naar de genodig-

den, sponsors en sympathisanten behoort tot mijn takenpakket. De dag 

voor de koers, op dinsdag dus, hebben we onze eerste uitreiking van de 

accreditaties in het stadhuis van Waregem. Op woensdag begint alles ’s 

morgens in het stadhuis van Roeselare met het uitreiken van de persaccre-

ditaties plus de vergadering met de fotografen. Op de middag vertrek naar 
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het Regenboogstadion te Waregem want daar verwachten we reeds vanaf 

13 uur de persmensen voor de voorbereiding van hun verslagen. Daarna 

begint de rechtstreekse TV-uitzending en een kwartiertje na de aankomst 

is er de persbabbel met de winnaar in de perszaal. Als alles goed meezit 

kan ik omstreeks 20 uur misschien genieten van de receptie in Waregem 

Expo. 
 
Hoeveel persmensen zijn de dag zelf aanwezig en vanwaar komen die 

zoal ? 

De perszaal die gelegen is in het Regenboogstadion, is bijzonder goed ge-

vuld. Er staan twee grote TV-schermen zodat iedereen de wedstrijd recht-

streeks kan volgen. De journalisten krijgen eveneens broodjes met beleg, 

koffie, frisdranken, wijn of een pintje. De accreditaties van vorig jaar waren 

de dagbladen Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen, Het Nieuws-

blad, Het Nieuwsblad website, De Morgen, Krant van West-Vlaanderen, La 

Dernière Heure, Le Soir, Sudpresse, L’Equipe, La Voix du Nord, Algemeen 

Dagblad, De Telegraaf, GPD/BN De Stem, NRC Handelsblad, Brabants Dag-

blad en De Volkskrant. 

De websites/agentschappen/magazines : www.cyclingnews.com, 

Sport/Voetbalmagazine, Sport Info Sports, OMPP, Roularta/De Streekkrant, 

Embrocation Magazine, Photocycling en Persbureau Marc Van Landeghem. 

En dan zijn er nog de fotografen met motor : ISPA Photo Agency, Photo-

news, Belga en Photopress en fotografen VDB Fotoagentschap, webmaster 

Waregem Vooruit, Stad Waregem, G.Max, François Lenor, Laurent Dubrule, 

TDW Sport, Cyclo Sprint en Reuters. 
 
Op hoeveel TV-stations is de wedstrijd live te zien ? 

Voor dit jaar verwachten we nog het juiste aantal via Flanders Classics. 

Vorig jaar kwam onze wedstrijd live op VRT Sporza en RTBF en op radio 

VRT Sporza alsook RTBF en waren er highlights op VTM en WTV-Focus. 
 
De bestuursleden van Waregem Vooruit zijn verdeeld in werkgroepen. 

Is het zo makkelijker om bepaalde taken af te werken ? 

Uiteraard. We tellen een dertigtal bestuursleden in het comité. Door de 

verdeling in de verschillende werkgroepen krijgt iedereen zijn eigen pakket 

te verwerken. Vergeet niet dat naast mijn afdeling van het persgebeuren er 

enerzijds in het PR-comité voor o.m. het zoeken van de sponsors en ander-

zijds de horecagroep en de technische groep ook heel wat werk op te 

knappen valt. 
 
Dwars door Vlaanderen promoveerde tot ‘hors catégorie’ waardoor 17 
Pro Tour Teams aan de start mogen komen. Welke impact heeft dit op 

het budget en bijkomende voorwaarden van het UCI ? 

De normale kostprijs van de voorbije jaren plus 30.000 Euro.  

Door het UCI zijn er geen speciale voorwaarden opgelegd. 

http://www.cyclingnews.com/
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Hoeveel Pro Tour ploegen komen aan de start ? 

We zijn momenteel zeker van 14 Pro Tour teams die hebben toegezegd : 

Orica Greenedge, Lotto-Belisol, Omega Pharma-Quick Step, Team Saxo- 

Tinkoff, Euskaltel - Euskadi, Movistar Team, AG2R La Mondiale, Sky ProCy-

cling, Astana Pro Team, Radioshack Leopard, Katusha Team, Team Argos-

Shimano, Vacansoleil-DCM Pro Cycling en Team Garmin Sharp. Ook 8 pro-

continentale ploegen liggen vast namelijk Accent Jobs–Wanty, Crelan-

Euphony, Topsport Vlaanderen-Baloise, Cofidis, Team Europcar, Vini Fanti-

ni, Iam Cycling en het continentale Ann Post Sean Kelly. 
 
Welke zijn de voornaamste deelnemers ? 

Naargelang hun conditie zouden Mark Cavendish en Tom Boonen aan de 

start komen. De winnaar en de tweede van de vorige editie, Niki Terpstra 

en Sylvain Chavanel zijn van de partij. Andere namen van wie we op dit 

ogenblik zeker zijn : Haussler, Hulsmans, Nuyens, Eeckhout, Degenkolb, 

Kittel. Meer namen kan ik voorlopig (16/2)  nog niet geven. 
 
Door het overaanbod met Harelbeke twee en Gent-Wevelgem vier da-

gen nadien laten bepaalde teams – ondanks de promotie - Waregem 

links liggen. Ik denk aan Blanco Pro Cycling (met Vanmarcke) en BMC 

(met Gilbert en Van Avermaet)… 

Klopt inderdaad, het is een beetje te veel van het goeie; vooral met Mi-

laan-San Remo dat nog eens naar zondag verhuisde. 
 
Bestaat de kans dat Dwars door Vlaanderen daardoor ooit uitwijkt naar 

een andere datum ? 

Never say never. 
 
Wat wordt de inbreng voor Waregem Vooruit voor het BK veldrijden in 

januari 2014 ? 

Het stadsbestuur heeft gekozen voor het uitschrijven van een offerte waar 

men op zoek gaat naar een firma of organisatie die het volledige pakket 

voor haar rekening neemt. Wij van Waregem Vooruit, die via onze voorzit-

ter Carlo Lambrecht nochtans mee aan de basis lagen van de beslissing het 

BK in Waregem te laten plaatsvinden werden in ieder geval niet speciaal 

aangesproken. Misschien kan dit nog komen. We wachten af. 
 
Voor meer info betreffende het parcours en de definitieve deelnemerslijst 

kan je terecht op de website van Flanders Classics. 
 
Naast Dwars door Vlaanderen is er op 20 maart ook de 2e GP Stad Ware-

gem voor dames. Op zaterdag 9 maart is er de derde Dwars door Vlaande-

ren Cyclo waardoor je zélf het parcours kan rijden. 

 
Koen Christiaens 
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Nieuws uit de gemeenteraad 
 

Enige wetenswaardige info voor ’t Biesteneirke in 

verband met de bevolkingscijfers van Waregem. 
 

Op 1.1.2013 waren we met 36.952 Waregemnaars : 

 18.221 mannen 

 18.731 vrouwen 

Per deelgemeente : 

 Waregem   22.887 

 Beveren-Leie    5.113 

 Desselgem    5.233 

 Sint-Eloois-Vijve    3.719 

In 2012 zijn er 210 mensen bijgekomen :  

-    349   door overlijden 

+   365   door geboorte 

+ 1605   nieuwe mensen die in Waregem kwamen wonen 

-  1411   Waregemnaars die onze stad verlieten. 

Onze wijk, de Biest, telt 2155 inwoners en 844 woningen. 
Xavier Wyckhuyse, gemeenteraadslid 

 

   

           

          Zondag 17 maart 2013  
 

  In OC Nieuwenhove  Kerkhofstraat 30 
 

          vanaf 11u00 aperitief 

        vanaf 12u00 maaltijd 

 

   volwassenen €13 – kinderen €7 
 
       Kaarten te verkrijgen bij: 
    

      Rita Coucke  056603229 

     ritacoucke@yahoo.com 
      Luc Goethals  056605686 
     Jozef Vanden Broucke 056606365 
 

 

 

 

 
 

  

 

         

               Solidariteitsmaal federatie 

mailto:ritacoucke@yahoo.com
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Ook Sint Pieter volgt de actualiteit 
 

 Dag Sint-Pieter. 

 Dag Roger, welkom in de hemel. 

 Zeg Sint-Pieter, waar vind ik mijn Maria hier ergens ? 

 Amaai, zo gehaast !  Hier gaat alles niet zo rap : geen stress en 

overhaasting meer zoals daar beneden.   

 En wat staat er hier op het menu : is dat nog altijd rijstpap ? 

 Jazeker.  En nu met een recept van Jeroen Meus, dat is de dagelijk-

se kost hier in de hemel. Of zou Lidy nog een beter recept hebben ?  

Vertel eens : niets nieuws op aarde ? 

 Je weet toch al dat je opvolger het voor bekeken houdt ?  Er is een 

vacature in het Vaticaan. 

 Dat heb ik gehoord.  En Maria Magdalena is al aan het lobbyen om 

eens een vrouw als paus te benoemen. Dat zou pas nieuws zijn dat 

inslaat als een bom. 

 Ja, inslaan als een bom of als een meteoriet.  Beginnen jullie de 

aarde nu te bekogelen met meteorieten ? 

 Nee, Roger, zo is het niet gebeurd.  Jezus zei : “laat de kleintjes tot 

mij komen”.  Er zijn er heel wat toegekomen en daar moet Hij nu 

voor zorgen.  Onlangs waren ze hier aan het voetballen met meteo-

rieten.  Een hard schot op doel vloog naast en hier over mijn poort 

naar de aarde toe.  De gevolgen kennen ze ondertussen in Rusland.  

We wilden de schuldigen hier als straf terugzenden naar de aarde 

maar door een procedurefout gaan ze vrijuit en mogen ze verder 

met meteorieten voetballen. 

 Bij ons kunnen ze tegenwoordig ook goed voetballen.  Den Essevee 

staat immers tweede ! 

 Ja maar, hebben ze geen paardenvlees gegeten ?  Met vlees van 

geslachte koersepaarden kan je een stuk sneller lopen.  Of zouden 

ze bij dokter Fuentes op bezoek zijn geweest ? 

 Nee, Sint-Pieter, dat geloof ik niet ! 

 En wat doen de kaarters op de Biest zoal om het meeste ‘bomen’ te 

winnen ? 

 Bij ons heeft elk zijn eigen recept om goed te presteren.  Sommigen 

eten een droge worst, liefst gepeld, anderen verkiezen een glaasje 

zelf gemaakte Wortegemsen, voor anderen gingen Maria en ik naar 
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de markt van Oudenaarde om speciale koekjes te kopen en voor 

nog anderen zetten we een cornet klaar in een glas. 

 Dat doet me eraan denken dat er een zekere Achiel hier 

een tijd geleden toegekomen is.  Hij zit op jou te wach-

ten om ook hier een kaartersclub op te richten.  Zoek 

hem maar eens op. 

 Zal ik met veel plezier doen, maar eerst zoek ik Maria, 

’t was onlangs Valentijn en ‘k heb ze toen niet gezien. 

 

Dit gesprek werd exclusief voor ’t Biesteneirke afgeluisterd 

door 

de roddelende klokkentoren 
 
 

Lidy’s tip 
 

Stampies 
 
1 l karnemelk, 750 g aardappels bintjes, 1 lepel boter, 

peper, zout, nootmuskaat en een beetje zurkel (indien 

gewenst). 

 

Kook de aardappels en pureer deze.  Voeg de karne-

melk toe en breng het geheel al roerend aan de kook.  Als het kookt, het 

geheel nog eens mixen, de gebruinde boter opgieten, peper, zout, noot-

muskaat bijdoen. Voeg er eventueel enkele fijngesneden zurkel blaadjes 

aan toe.  Smaakt goed met een bruine boterham met kaas of een licht ge-

kookt eitje.  

 
         Lidy 

 
 

 

 

ROGER VAN ASSCHE, jarenlang trouwe medewerker  

van ’t Biesteneirke, is overleden op 9 februari 2013.   

Roger werd 86 jaar. 

Langs deze weg bieden we de familie ons medeleven aan. 

 



Activiteitenkalender  
 
 

  OC ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke             maart             Sylvie Baert                    0474926568 
 april       Erik Vercruysse    0474926568 
  
 
 
  

 
 

 donderdag   21 maart  19u30 redactievergadering 
 donderdag   28 maart  19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten aprilnummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 18 maart 

 

    Info    0496 23 94 68 
 

dinsdag    5 maart  14u00 hobby in ‘De Roose’ 
maandag    11 maart  14u00 kaarting  in ‘De Roose’                          
dinsdag  26 maart  14u00 lentefeest  in ‘OCN’ 

  
 
 
 
 

woensdag  13 maart  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 
woensdag  27 maart  14u00 kaarting in ‘De Roose’ 

 

                      Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

 
woensdagen  6-13-20 en 27 maart          wandelen - start om 18u30 aan de kerk 
vrijdag          22 maart  19u00 whiskydegustatie in ‘De Roose’ zie pag 5 
 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                    Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


