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      Gordelkaarten in voorverkoop aan 3 euro bij: 
      
      Alfa solutions, Optiek Jan Vererfven, Veloods 
                                 en Ninovietje.   
   
     zondag 14 juli vanaf 7u30 op de Markt - 5 euro 
 

           

               om 16u30 gratis optreden op de Markt van coverband BAND 8g 

                               met medewerking van Stad Waregem 

                     www.waregemsegordel.be / info@waregemsegordel.be 

 

 

 

http://www.waregemsegordel.be/
mailto:info@waregemsegordel.be
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10de Zomerfeest Molenpark 

 

 

 

 

Zaterdag 13 juli 

 

 
APERITIEF  vanaf  18u.   

REUZENBARBECUE  tussen 19u en 21u30. 

 
A volonté : brochetten, worsten, kipfilet, beenhesp, 

 groenten, sauzen, frieten. 

 

Prijs  : Volwassenen € 15 

            Kinderen tot 12 jaar € 10   

      

Alle wijkbewoners en sympathisanten kunnen kaarten 

bestellen  

bij het bestuur, bij Kurt Crabbé en in café de Biest. 

 

!!! Kaarten enkel in voorverkoop !!! 

 

Aansluitend op de barbecue en vóór DJ Danny Van Vliet: 

 
Vlaamse ambiance met biestenaar Kurt Crabbé 

 

 

Zondag 14 juli 

     
 

Vanaf 10 u voor alle Molenparkbewoners en sympathisanten: 
 

MOLENPARKAPERITIEF m.m.v. Brouwerij BRUGSE ZOT 
 

Organisatie vriendenkring Hoogmolen : 
 

ALLE INFO OP   WWW.MOLENPARKFEESTEN.BE 

http://www.molenparkfeesten.be/
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De mannen van KWB de Biest gingen op bezoek bij hun ‘patroonheilige’ 
 
 

Wist U …                                                                               
 
-  dat de WTC De Nieuwenhove Spurters van erevoorzitter Kurt en pr-man 

Joseph met hun rally 'de Flanders Field Classic' de magische 

kaap van 2.000 deelnemers hebben overschreden ? Mede dank zij het 

goede weer en de perfecte organisatie werden op zaterdag 1.133 en op 

zondag 898 inschrijvingen genoteerd zodanig dat er exact 2.031 fietsers 

hebben deelgenomen... opvallende vaststelling is dat er ieder jaar 

meer fietsers van het vrouwelijke geslacht deelnemen, hetgeen de 

organisatoren enkel maar kunnen toejuichen. 

 

-  dat er zijn die op de burendag na het drinken van cava, schnaps, bes-

senjenever, amaretto en als afsluiter elexir verwonderd waren dat ze 's 

nachts en 's anderendaags met enkele 'technische problemen' te kam-

pen hadden... en dat ze bij hoog en bij laag blijven beweren dat het 

is van braadworsten te eten ? 

  
-   dat de ploegvoorstelling van Zulte Waregem begin juli  op de Biest door-

gaat bij een voorname sponsor ? 
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Leerlingen 6de leerjaar nemen  

afscheid van VBS Biest én hun lagereschooltijd 
 

 
 

Elodie Albers  

Ik vond Radio Biest super leuk, je kon lekker meeswingen op 

de muziek. Directeur Eddy stond altijd voor ons klaar met een 

glimlach. Het was leuk om meter te zijn van 2 schatten van 

peutertjes. Onze meester Peter wist ons altijd te helpen met 

goede raad. Samen met klas 6 hebben we er een mooi jaar van gemaakt. 

Volgend schooljaar begin ik vol goede moed en inzet aan mijn nieuw begin. 
 

Louis Casteur 

De leerkrachten waren heel leuk. De lessen waren tof en leer-

rijk. Ik ga volgend schooljaar naar het H. H.-College, richting 

‘moderne’. Hopelijk leer ik er heel veel nieuwe mensen ken-

nen. Ik deed dit schooljaar ook mijn H. Vormsel. Dat was zeer 

tof met veel moderne liedjes. Meester Peter was een zeer toffe meester. Ik zal 

de Biest hard missen. 

 

Laura Christiaens 

Ik vind de Biest een heel toffe school, die ik heel hard zal mis-

sen.  Het waren 9 toffe jaren op de Biest die ik nooit zal verge-

ten! Ook de leerkrachten en de vrienden van de klas zal ik 

missen. Maar ik ben er zeker van dat ik andere meisjes en 

jongens zal leren kennen die ook tof zijn. Ik vond de afscheidsdriedaagse een 

mooie afsluiter van mijn lagereschooltijd. Ik ga echt iedereen missen! 

 

Lies Cuvelier 

Wat ik nooit zal vergeten is Radio Biest. Het is super om eerst 

zelf te zitten kijken en nadien mee te doen en voor te dan-

sen. Ik keek altijd uit naar een volgend schooljaar, een nieu-

we klas, een nieuwe leerkracht. Meter zijn op school van 3 

kindjes maakt het nog moeilijker om afscheid te nemen. Volgend jaar zal ik 

Latijn volgen om misschien wel later dokter te worden.  Ons Vormsel was ook 

best spannend. Dit schooljaar was erg geslaagd, een toffe meester, geen ru-

zie, leuke activiteiten en nog véél meer! 
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Sarah Damman  

Na 9 jaar op de Biest is het plots voorbij. Het einde van mijn 

lagereschooltijd is aangebroken. Ik ga het hier echt missen! 

De leraren, de school en mijn vrienden. Het voorbije jaar de-

den we heel veel leuke dingen: Radio Biest, TV Biest, ons  

H. Vormsel,… Kortom, een heel jaar lang vol plezier en dat komt vooral omdat 

de hele klas heeft meegewerkt om er een leuk jaar van te maken. Het was hier 

super leuk. Ik kom zeker nog eens langs. 
 

Mathies Debrabandere 

Ik vond deze school de beste ter wereld. De leraren zijn van 

wereldklasse. Ik zal de Biest heel erg missen. Ook zal ik TV 

Biest, Radio Biest, de directeur, de zusters, de leerkrachten en 

nog zo veel meer van de Biest missen. Later zal ik blij terug 

denken aan mijn 9 jaar op de Biest. Volgend jaar ga ik naar het  

H.H.-College, richting Latijn om later ingenieur te worden. 
 

Thomas Defrenne 

Wat ik mij het meest ga herinneren is de afscheidsdriedaag-

se. Dat was leuk met vele activiteiten. Op de laatste dag 

waren er traantjes. Wat ik ook niet zal vergeten is Radio Biest 

met de vele leuke liedjes. En natuurlijk ook de toffe leerkrach-

ten. In september ga ik naar het H.H.-College richting ‘moderne’ en later wil ik 

evenementen organiseren of leerkracht worden. Dankjewel meester Peter 

voor het fijne schooljaar en de grappige momenten. 
 

Samuel Dehelt 

Ik vond deze school héél leuk. Er zitten veel enthousiaste 

leerkrachten. We gingen op afscheidsdriedaagse, een toffe 

afsluiting. In het 6de deden we veel leuke activiteiten: sport-

week, doe-aan-sportbeurs, Vakmansroute,… 

Volgend jaar is er voor mij een nieuwe start in het VTI van Waregem. Ik kijk uit 

naar de praktijk. 
 

Emma Dejaeghere 

Het leukste dit schooljaar vond ik dat we meter of peter 

mochten zijn van enkele peutertjes. Meester Peter was een 

toffe meester. Ik vond het echt supertof dit schooljaar. Ik ga 

volgend schooljaar naar het St.-Vincentiusinstituut te Anze-

gem. Ik wil graag verzorgster worden. Ook het H. Vormsel vond ik heel leuk. De 

afscheidsdriedaagse is een tof idee om afscheid te nemen van dit schooljaar. 

Ik ga deze school missen. 
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Michelle De Meyer 

Deze school was echt super! Ik vind het jammer dat ik deze 

school moet verlaten. Ik ken hier veel klasgenootjes die ik 

niet zo veel meer zal zien. Dit schooljaar was echt héél tof; 

veel uitstappen, H. Vormsel,… En iedere vrijdag was er heel 

veel pret met Radio Biest We beleefden ook een leuke afsluiter met onze klas 

en meester in Ronse. Dankjewel aan alle juffen, meesters en de directeur die 

ons hebben geholpen en die zoveel geduld met ons hadden. Deze school 

heeft echt een grote plek in mijn hartje. 
 

Lisa Denoulet 

Dit was het dan: exit Biest na 8 jaartjes. Het was hier super, 

eindelijk de oudsten op de Biest. Maar volgend jaar weer de 

jongsten in het grote H.H.-College. Ik heb fijne herinneringen 

aan het 6de leerjaar: ik was meter van 3 kleutertjes Cyriel, 

Pauline en Ryan. We maakten onze eigen versie van een 

liedje ‘de Bieststijl’, het H. Vormsel, de afscheidsdriedaagse, schoolbezoeken, 

de voorbereiding op volgend schooljaar,… Allemaal fijne herinneringen om 

nooit meer te vergeten! 
 

Arno Desplenter 

Ik ga volgend jaar naar het VTI. Later wil ik graag de richting 

mechanica volgen. Ik ga deze school hard missen, vooral 

ook de ambiance tijdens Radio Biest.  

Op vrijdagmiddag laat meester Peter allemaal toffe liedjes 

horen. Maar ook de andere meesters, juffen en de directeur 

ga ik missen. 

 

Pauline Destoop  

Deze school was voor mij heel belangrijk. Ik zal het missen, 

want ik heb er veel leuke herinneringen aan. In deze school 

heb ik leren omgaan met anderen. Ik ga naar het O.L.V.-

Hemelvaartinstituut met nog 3 andere klasgenoten. Ik koos 

voor de richting ‘moderne’. De leukste herinnering van de 

lagere school is de afscheidsdriedaagse van het 6de ljr. Dankjewel aan alle 

leerkrachten die ons deze jaren veel geholpen hebben op weg naar het se-

cundair! 

 

 

 

 

 

 



 7 

Catoo Deweerdt 

Ik ga deze school heel erg missen. Mijn leukste herinneringen 

zijn: Radio Biest, de playbackshow, TV Biest. Volgend school-

jaar ga ik naar het H.H.-College. En later wil ik graag kleuter-

juf worden. Hier was ik meter van 3 kleutertjes:  

Zhansaya, Amelie en Olivia.  Onze 6de klas kwam heel goed overeen! Ieder-

een speelde met iedereen. De driedaagse is een leuke herinnering.  

Het afscheidsfeestje was emotioneel, maar dat hoort er bij ! 

 

Lien Ervijn 

Eerst en vooral wil ik alle leerkrachten bedanken voor de 

tien leuke jaren. Zoveel fijne herinneringen, te veel om op te 

noemen: de boerderijklas in het 3de kleuter, de zeeklassen 

in het 1ste en 2de leerjaar en dit jaar de afscheidsdriedaag-

se. Het was hier megaleuk. Volgend jaar ga ik naar het H.H.-

College. Maar ik kom zeker en vast nog eens een bezoekje brengen. 

 

Simon Heytens 
Dit jaar is spijtig genoeg mijn laatste jaar op de Biest, het was 

een leuke tijd hier op de Biest. We gingen op boerderijklas in 

het 3de kleuter, op zeeklas in het 2de leerjaar, en in het 6de 

leerjaar gingen we op afscheidsdriedaagse. Dit zullen sa-

men de leukste momenten zijn samen met Radio Biest. Ik zal 

volgend jaar ‘Latijn’ doen in het H.H.-College. Dag Biest, ik zal je hard missen! 
 
 

Elhem Ouerghi 

Ik zal de Biest missen omdat ik er veel vrienden had. En als 

‘meter’ droeg ik ook goed zorg voor mijn metekindjes Marie, 

Liam en Rufin. Ze waren super tof en heel leuk. Op vrijdag 

was er Radio Biest samen met ‘Tambiejansetiem’ zorgden 

we voor dikke ambiance. De leraren zal ik ook hard missen, ze hielpen ons veel 

en leerden ons heel veel bij. Ik ga volgend schooljaar naar het St.-

Vincentiusinstituut te Anzegem, samen met Jana, Zoë en Emma. Ik zal de rest 

van de klas hard missen, maar zal er ook nieuwe vrienden kunnen maken. 
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Zoë Vancauwenberghe 

Ik vind deze school super! Mijn leukste herinneringen  zijn de 

afscheidsdriedaagse, ons H. Vormsel, de sportweek, veel 

met mijn vrienden spelen en de leuke juffen en meesters. We 

waren een supertoffe klas. Het presenteren en meedansen 

op Radio Biest vond ik ook heel leuk. Maar het meest van allemaal ga ik mijn 

vrienden en de school missen. 
 

Manon Vandemaele 

Deze school was super. Ik heb erg genoten van de laatste 

jaren. Mijn vele vrienden ga ik hard missen. Het leukste was 

Radio Biest en de playbackshow. Ik ga volgend schooljaar 

naar het O.L.V.-Hemelvaartinstituut. Ik zal deze school heel 

hard missen. Ook de directeur en de leerkrachten. 

 

Florian Vandenbogaerde 

Ik vond het super leuk op de Biest: de vriendelijke leerkrach-

ten, de leuke momenten met mijn vrienden,… Volgend 

schooljaar ga ik naar het VTI. Ik hoop dat ik mij daar ook su-

per amuseer en  veel bijleer. De afscheidsdriedaagse was 

een fijne manier om het lager onderwijs af te sluiten. 
 
 

Emile Vandenbroeke 

Ik ga deze school missen. Want ik ben hier negen jaar en 

heb veel vrienden. Ik ga volgend schooljaar naar het H.H.-

College en kies er voor de richting ‘handel’.  Maar ik moet 

eerst goede punten halen hier in mijn laatste jaar op de 

Biest. Ik ga misschien volgend jaar nog vrienden van dit jaar tegenkomen.  

Ik wens iedereen een fijne vakantie. 
 
 

Florian Vandenbroeke 

Het leukste in het 6de ljr. vond ik toen we een petekindje 

kregen. We konden er goed voor zorgen, mee spelen, troos-

ten,… We deden het hele jaar leuke activiteiten. Ik ga de 

Biest hard missen. Ik wil later graag webdesigner worden, 

maar eerst  ga ik naar het H.H.-College, waar ik koos 

voor de richting ‘Latijn’. 
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Jana Vandewiele 

Ik vind het jammer dat ik weg moet van deze school. Ik ga 

mijn kleutertjes Lara en Séve, de juffen en de meesters en 

mijn vrienden hard missen. Het leukste dit jaar vond ik de 

driedaagse en TV Biest. Volgend jaar ga ik naar het  

St.-Vincentiusinstituut te Anzegem. Ik hoop dat het er even leuk is als hier, maar 

dat zal wel zeker? Ik ga deze school hard missen. 
 

Margot Van Kildonck 

Het O.L.V.-Hemelvaartinstituut, dat is mijn volgende school. 

Ik heb er zin in, maar ik zal deze school ook heel hard missen. 

Vooral Radio Biest, het zorgen voor mijn kleutertjes Maxime 

en Lone, TV Biest en nog zoveel meer. Later wil ik graag apo-

theker of kinderverzorgster worden. Het H. Vormsel dit jaar 

was een hele toffe belevenis. Deze school was echt de max met heel vele 

vrienden. Nu is mijn lagereschooltijd voorbij. Het was een erg fijne tijd! 
 
 
 
 

Vakantiefoto’s met Biesteneirke 
 

Neem op vakantie eens een Biesteneirke mee en maak een vakantiefoto 

waarop je ’t Biesteneirke toont op de plaats waar je bent.   

Dit kan je doen waar je ook bent : aan de andere kant van de wereld, ge-

woon in je eigen tuin of … bij je buur. 

Je mailt de foto samen met een beetje uitleg naar biesteneirke@boss.be  

en je verschijnt misschien in het volgende nummer.   

           Wie stuurt de origineelste foto ?   

 Ook foto’s zonder ’t Biesteneirke erop zijn toegelaten. 

 

Je zal wel eventjes moeten wachten op 

de publicatie, want ook wij nemen vakantie. 

 

Het volgende Biesteneirke ontvang je begin oktober 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:biesteneirke@boss.be
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Waar : op en rond De Biest,  rolstoel- en kinderwagenvrien-

delijke tocht, een afstand van 5 km met start  

aan het S.O. De Roose – Smedenstraat   8790 Waregem. 
 
Wanneer : inschrijven kan per e-mail of telefonisch  vanaf 

3/06/13 tot 30/06/13. 

De wandelzoektocht kan gestart worden als u in het bezit 

bent van de nodige formulieren.  

                  Kostprijs : 3 euro per formulier. 

De formulieren moeten binnen zijn ten laatste tegen 18/08/13 op het in-

zameladres Bieststraat 32.       
 
Inschrijven per e-mail. 

Schrijf  3 euro per deelnemingsformulier  over op onderstaande  rekening.  

Daarna stuur je een e-mail, vermeld de na(a)m(en) van de deelnemers  

( voornaam + familienaam). Na 8 dagen ontvang je per mail het aantal 

deelnemingsformulieren. 
 
Inschrijven per telefoon.  

Schrijf 3 euro per deelnemingsformulier over op onderstaand rekening-

nummer.   Bij een telefoontje naar het onderstaand telefoonnummer  ver-

meld je de na(a)m(en ) van de deelnemers ( voornaam + familienaam).  

Na 8 dagen mag je het aantal deelnemingsformulieren afhalen op het af-

haaladres. 
 
Praktische proeven:    

Ludieke volksspelen gaan door op zaterdag 28 september tussen 14 en 17u   

in en om het S.O. De Roose.  

Vanaf 19 u gezellig samenzijn met mededeling van de uitslag. 
 
Wat is er te verdienen: 

Gezelligheid, leute, familiale samenhorigheid, een geschenkje, sociale con-

tacten, pintje of een koffietje drinken, mensen ontmoeten. 
 

e-mailadressen: debiestkwb@skynet.be    alainww@telenet.be 
 

tel.  0478244811 - afhaaladres: Tjollensstraat 32 Waregem (na 17u) 
 

rekeningnr KWB de Biest BE78 9793 3696 6786 
inzameladres: Bieststraat 32  8790 Waregem 

 

mailto:kwbdebiest@skynet.be
mailto:alainww@telenet.be
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Nieuws uit de gemeenteraad  

Vernieuwen inrit Vredestraat (t.h.v. Rooseveltlaan) 

Tijdens de gemeenteraad van 4 juni 2013 werd het 

dossier "overlagen met slijtlaag 2013" goedgekeurd.  In dit dossier zal in 

Groot-Waregem 7600 m² asfalt vernieuwd worden.  Op de Biest zal de inrit 
Vredestraat (ter hoogte van de Rooseveltlaan) gerenoveerd worden.   

De aanbesteding gaat door op 16 juli.  Pas daarna kan het schepencollege 

de aannemer aanstellen en afspraken maken met betrekking tot de uitvoe-

ring van de werken. 

Bart Kindt, Schepen stad Waregem 

 

 

 

 

ARNOLD LAVAERT, jarenlang trouwe medewerker  

van ’t Biesteneirke, is overleden op 27 mei 2013.   

Arnold werd 73 jaar. 

Langs deze weg bieden we de familie ons medeleven aan. 

 

 
 
 
 
 

 
 

De Gaverke Gazette 
 

Ook op het Gaverke verscheen een nieuw wijkblad : 

  We wensen de initiatiefnemers veel succes toe. 
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Vrijdag 31 mei was het weer zover … 

Gezellige bijeenkomsten onder buren … 

Een sfeerbeeld van onze dag van de buren in de Stijn Streuvelsstraat.  

In het begin van de avond genomen, foto's van later op de avond enkel  

op aanvraag te verkrijgen ... 

 

 
 

Aan ‘de beke’ in de Bieststraat maakte men het ook gezellig. 
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De Vlasbloemers gingen natuurlijk ook weer ‘buurten’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaan de Boeversstraat … met alles erop en eraan … 
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Naar jaarlijkse gewoonte verzamelden ook de buren van één van de vele 

pijpenkoppen in de Kuipersstraat op de laatste vrijdag van mei.   

Een gesloten partytent behoedde ons tegen de kille wind.  Iedere buur 

bracht lekkers mee, zodat een hele avond kon gegeten en gedronken wor-

den. Zoals iedere keer was het een leuke bijeenkomst, die volgend jaar 

zeker zal herhaald worden. 

 

 

 

 

 

Als wij, om iemand lief te hebben 

wachten tot deze persoon helemaal beantwoordt aan onze wensen  

en verwachtingen, dan zullen wij nooit in staat zijn van iemand te houden. 

Wij moeten het elkaar gunnen beperkte, ontoereikende wezens te zijn. 

 

anoniem 
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Dirk Callens, duiveltje doet al bij RC Waregem ! 
 

RC Waregem kijkt – nadat het zakte van 

derde naar vierde klasse – met bijzon-

der veel goesting uit naar het volgende 

voetbalseizoen. Dirk Callens – destijds 

stadionomroeper van Zulte Waregem – 

vervult nu deze taak in het Mirakelsta-

dion en is tevens een van de drijvende 

krachten bij de ‘Rassing’. RC Waregem, 

een ploeg waar de jeugd zich in de toe-

komst zal kunnen ontplooien ! 

 

Dirk, hoe werd je stadionomroeper bij Zulte Waregem ? 

Jan Vererfven heeft me destijds gevraagd om stadionomroeper te worden. 

Het was nog bij het voormalige SV Waregem. Geen gemakkelijke opdracht 

om een monument als Herman Vercaemst op te volgen. 

 

Sinds enkele tijd beoefen je deze functie bij RC Waregem. Vanwaar 

die overstap ? 

Na 2 jaar niks doen in het voetbal werd ik gebeld door Hendrik Lasuy om 

deze taak waar te nemen op de ‘Rassing’. Ik wilde wel maar hunkerde 

meer naar terug op het veld te staan. Daar de U17 toen nog geen trainer 

had en mijn hart altijd bij de jeugd lag kwamen we er vlug uit. Trainer van 

de U17 waarmee ik direct de eerste kampioen in Waregem werd in de nati-

onale reeksen. Een viertal matchen voor het einde van het seizoen waren 

we al zeker. En dat seizoen hanteerde ik ook voor het eerst de micro in het 

Mirakelstadion. De geschiedenis herhaalde zich want in mijn eerste seizoen 

bij SV Waregem werd ik ook kampioen met de miniemen. 

 

Welke is momenteel je functie bij de ‘Rassing’ ? 

Op het einde van het jaar heb ik afgehaakt als trainer omdat ik daar eigen-

lijk met mijn job geen tijd meer voor heb. 3 trainingen in de week, op za-

terdag match en op zondag de micro. Het was van het goede te veel. Toen 

heeft de jeugdwerking me gevraagd om jeugdcoördinator te worden van de 

bovenbouw. Dat was beter te combineren omdat je dan enkel op zaterdag-

namiddag verplichtingen hebt en de rest van de job doe je als het past. 

Ook was ik de verbinding tussen jeugd en eerste elftal. Zo was het plezie-

rig werken met Kristof D’Hollander en Rik Vandevelde. Beiden stonden 

open om met de jeugd te werken en dat geeft een boost als je jonge man-

nen ziet doorschuiven naar de eerste ploeg. Alleen was het natuurlijk door 

de omstandigheden. 
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RC Waregem heeft een turbulent 

seizoen achter de rug en zakt 

naar vierde klasse…  

Het werd een rotseizoen. Alles wat 

kon tegenzitten deed dat ook. Een 

administratief foutje deed ons ten-

slotte de das om. Het kostte ons 6 

punten en die kwamen we net te 

kort om ons te handhaven in derde. 

De laatste 4 wedstrijden heb ik nog 

als T1 in de dug-out gezeten waar ik 

meteen trainer nr 4 van het seizoen werd. Van het goede te veel. Gelukkig 

hebben we het seizoen nog met een enigszins goed gevoel kunnen afslui-

ten door nog 4 op 6 te halen. 

 

Klopt het verhaal dat er (even) werd overwogen de boeken toe te 

doen ? 

Het verhaal van de boeken neerleggen werd nogal uit zijn context gerukt. 

Vooral een paar ploegen van het omliggende hebben niet nagelaten om gif 

te spuwen en van de situatie gebruik te maken om via tal van media ons in 

een slecht daglicht te stellen. De ‘Rassing’ zou failliet gaan en de boeken 

neerleggen. Het ergste in deze is dat de ‘Rassing’ een voorbeeldige koers 

heeft gevaren en zelfs een appeltje voor de dorst heeft in tegenstelling tot 

de clubs die ons zwart maakten en die met hun lippen al een beetje onder 

water zitten. Maar aan polemieken doen we niet mee ! De ‘Rassing’ is een 

gezonde club die na een rampjaar eens aan vernieuwing toe was. Vooral de 

mensen van de beheerraad die bij wijze van spreken bijna zelf de lijnen 

moesten trekken en voor alles de kastanjes uit het vuur halen, waren toe 

aan nieuwe hulp. Deze hulp hebben we met een aantal mensen uit de 

jeugd aangeboden. Joost Poulain, Tony Vangheluwe, Dirk Tack, Toon Ver-

caemst en ikzelf hebben de draad opgepakt en zijn bezig om samen met de 

beheerraad een nieuwe structuur op te zetten waar de ‘Rassing’ nog jaren 

kan op teren. De reden hiervoor moet je niet ver zoeken. Het is een mooie 

club met een fantastische jeugdwerking en dito ambiance. 

 

Voor het volgende seizoen wordt – zoals de laatste wedstrijden vo-

rig seizoen trouwens – volop de kaart van de jeugd getrokken. Dat 

valt toe te juichen ! 

Volop de jeugd trekken gaan we zeker doen ! Alleen moeten we opletten 

dat we geen Diksmuide-verhaal schrijven. We hebben een zeer goede lich-

ting bovenbouw waaruit we zeker zullen kunnen putten. Maar in het voet-

bal kan en mag je niks forceren. Daarom hebben we een degelijke basis 

met ervaren spelers die aangevuld wordt met tal van jonge spelers. De 
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meesten uit onze jeugdwerking maar ook jongeren uit onze streek. Uit on-

ze eigen jeugd worden Dries Mergaert, Thibault Demets, Arnold Vanden-

borre, Maxim Goeminne, Glenn Maddens en Ewoud Waelkens direct opge-

nomen in de kern. Daarnaast zullen Thomas Declerck (19), Jarne Deganck 

(17), Jonathan Verstraete (18) en Jonas Defraeye (19) meetrainen met het 

eerste elftal om al eens te proeven. Met Foeke Blauwblomme (18), Lyon 

Desmet (17) en jeugdinternationaal Nicolas Ducatteeuw (19) haalden we 

jonge gasten uit de streek die ook een kans krijgen om hun neus aan het 

venster te steken. Dit zijn allemaal tieners ! 

 

Welke spelers verlaten de club en komen jullie versterken ? 

Nieuw bij de club zijn Kim Vanbrabander, Glenn Labie, Nas Hariti, Aaron 

Malisse, Stijn Mahieu, Giovanni Sandra en Mathias Wullaert. Sören Dutoit, 

Denzel Vanfleteren, Dries Bernaert, Niels Peers, Marco Gbarssin, Pieter 

Vangheluwe, Thomas Coopman, Thomas Cornelis en Mory Antrope verlaten 

de club. 

 

Er wordt met Andy Vervenne en Francky Cieters gekozen voor een 

duo dat het trainerschap op zich zal nemen. Hoe zie je die samen-

werking verlopen en wat mag de ambitie zijn van de Rassing voor 

het komende seizoen ? 

Andy Vervenne was vorig jaar trainer bij Racing Waregem van de U19 

waarmee hij kampioen speelde. Een man die met jeugd kan werken en ui-

terst ambitieus is ! Met Francky Cieters zien we ook iemand terug die al 

met onze jeugd heeft gewerkt. Op dat gebied zit het dus snor ! De ambitie 

volgend seizoen is duidelijk : een goede ambiance creëren en altijd in de 

linkerkolom staan. De ervaren spelers die het opnemen voor de jonge gas-

ten en hopen op de doorbraak van een paar jonge mannen. Dan is de basis 

gelegd voor een nieuwe generatie spelers uit eigen streek waar we hopen 

lange tijd mee door te gaan ! 
Koen Christiaens 

 
 

 

Het is zo belangrijk voor een mens dankbaar te kunnen zijn. 

Het leven wordt zo anders wanneer niets meer vanzelfsprekend is 

en alles ons toekomt als een geschenk. 

Dankbaarheid maakt de geest open en helder 

en ontsluit een weg naar steeds nieuwe ontdekkingen. 

 
Libert Vander Kerken 
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KAMPIOENSCHAP VINKENZANG OP 30 JUNI IN WAREGEM. 

 

Het 53e kampioenschap van België vinkenzang 

Avibo van de gewesten A, B en C gaat op zondag 

30 juni om 9u door in Waregem. Biestenaar én 

medewerker Hubert Geldhof,  tevens secretaris 

van de Waregemse Molenzangers, vertelt er ons 

alles over. 
 

Ik heb in het verleden zeker al 25 kampioenschappen 

meegemaakt, enkel vorig jaar in Houthulst was ik er niet bij. Het is een 

van de makkelijkste zettingen : je kan je parkeren bij je nummer, je moet 

niet wachten op je prijs want het geld wordt opgestuurd naar de gewestlei-

ders en er is vooral de sfeer. De inschrijving op zaterdag (van 13u30 tot 

19u) is in dat verband al speciaal. Die inschrijving gebeurt via de compu-

ter, de liefhebbers moeten enkel hun bondskaart afgeven. Het beste resul-

taat dat ik ooit haalde op een Belgisch kampioenschap was in Aalter met 

vogel Tom en 502 liedjes. Dit jaar is mijn hoogste getal 585 met vogel Pa-

tron, hij haalde begin juni op het kampioenschap van West-Vlaanderen in 

Aarsele ook al 481 liedjes. Ik ben voor dit BK de afgevaardigde van de Mo-

lenzangers. Sinds vorig jaar in november zijn er vergaderingen, eerst dan 

iedere maand en recent om de twee weken. Er waren ook twee vergade-

ringen met de vaste medewerkers die er ieder jaar bij zijn.  De dag zelf zijn 

er ongeveer 300 medewerkers, per 100 vogels staat er een seingever. Er 

wordt gestart met regelnummer 1 op de Expressweg aan de Gamma; on-

der de spoorwegbrug zitten we aan regel 460 en laten we een eerste gat 

omdat het er te donker is, er zijn er 5 in totaal ; ook aan de J. Dut-

hoystraat, aan de H.Lebbestraat zitten we aan regel 900, aan de Verbin-

dingsweg (nr.1060) veranderen we van kant voor de zon en wordt opnieuw 

gestart aan de blikvanger. Regelnummer 1580 is aan winkels zoals de In-

termarché en Kevin Shoes, maar die zullen pas om 10u30 open gaan als 

alles opgeruimd is. Er zullen hoogtewerkers staan aan het Jeugdcentrum 

en de Verbindingsweg, dat zijn de hoofdstarters. Ook in 1994 en 2006 ging 

het BK door in Waregem; in 1994 waren er nog 1985 deelnemers. Aange-

zien het in Waregem is reken ik toch op 

1500 vinken. Er zijn al 350 parkeerplaat-

sen aan Waregem Expo, je kan ook je 

wagen kwijt aan het Regenboogstadion. 

In de 3 gewesten A, B en C zijn er toch 

tegen de 700 liefhebbers, al hebben 100 

hiervan verplichtingen de dag zelf.  

Ikzelf ook want ik blijf in de zaal in Ware-

gem Expo samen met Bart De Bels die dit 
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gewoon is van met Dwars door Vlaanderen. Ik ben verantwoordelijk voor 

de horeca. Er komt daar veel bij kijken: een vat aanleggen, glazen opha-

len, dranken bestellen. Er zijn daar 30 garçons en 8 tappers, 10 personen 

voor de frisdranken en 6 afwassers die louter dit doen. 

Inschrijving en prijsuitreiking gaan door in Waregem Expo. 
 

Koen Christiaens 
 

Evenementen in Szekszárd 
 

Wijn- en sportliefhebbers mogen zeker de Borvidéki Félmaraton (een halve 

marathon in de wijngaarden) in de meimaand niet missen. Deze uitdaging 

is enig in zijn soort : hij loopt door de wijngaarden en de stad. 
 

Het festival met Pinksteren biedt de bezoekers een programma voor kinde-

ren, kermis en amusement te samen met culinaire mogelijkheden, bier 

standjes en ’s avonds bals en concerten. Gemenc Nagydíj (grote prijs Ge-

menc) is een internationale wielerwedstrijd die traditioneel plaats vindt in 

het pinksterweekend. Ook voor de getrainden is het een challenge om in de 

heuvels rond de stad rond te rijden.  
 

In juni is er het naamfeest van de patroon van de stad Sint Laszlo (Szent 

László Napok). Dit brengt de sfeer van de vroege middeleeuwen naar het 

stadscentrum. De gasten genieten van ridderspelen, narren en middel-

eeuwse muziek. Tijdens deze dagen is er ook Szekszárdi Bor és Pörkölt 

Ünnepe (wijn en pörkölt festival van Szekszárd) . Pörkölt is een typisch 

Hongaars stoofpotgerecht  . Families en vrienden koken samen pikante ge-

rechten in hun bogrács (pan die gebruikt wordt om boven een vuur te ko-

ken). 
 

In het sportcentrum van Szekszárd vinden in juli de nationale atletiek 

kampioenschappen plaats, met deelname van Olympische spelers. 
 

Het meest populaire evenement is Szekszárdi Szüreti Napok (oogstdagen 

van Szekszárd). Het is een multicultureel evenement : een sterke combina-

tie van wijn, gastronomie, cultuur en traditie. Het festival verwelkomt zijn 

gasten met concerten, een oogstparade, folklore programma’s en een 

kunst- en ambachtenfoor. 

Blikvanger is Ízek Utcája (Straat van smaken) : een ruim aanbod van regi-

onale gerechten en veel meer. En dit alles vier dagen lang ! 
 

In november verwennen de wijnkelders en de wijnhuizen hun bezoekers 

gedurende de Márton-napi Borünnep (wijnfestival van Sint Marton) met 

een gastronomisch programma.  

 
Geert Vermeulen (met dank aan Judit Csanko)



Activiteitenkalender  
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke                  juli-augustus      Cecile Dhaluin  0474 926568 
     september         Rik Verhaeghe  0474 926568 
  

SOB gesloten van 22 juli tot en met 15 augustus 
 

 
  

 

   donderdag   19 sept    19u30 redactievergadering 
   donderdag   26 sept    19u00 algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten oktobernummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 16 sept 
 

     Info    0496 23 94 68 
 

   maandag    8 juli  14u00 kaarting in 'De Roose' 
   dinsdag  20 aug  14u00 kaarting in ‘OCN’ 
   dinsdag          3 sept  14u00 hobby in 'De Roose' 
   maandag    9 sept  14u00 kaarting in 'De Roose' 
   dinsdag  24 sept  14u00 kaarting in ‘OCN’ 
 
 
 
   woensdag      10 juli      14u00      kaarting in 'De Roose' 
   woensdag     28 aug             14u00              kaarting in 'De Roose' 
   woensdag     11 sept    14u00              kaarting in 'De Roose'    
   woensdag     25 sept    14u00              kaarting in 'De Roose' 
 

       Waregemse Gordel       14 juli     zie pag. 1  
 

       Molenparkfeesten           13 en 14 juli     zie pag. 2 
     

         Fotozoektocht                                             zie pag 10 

 
 

                                   Info    056 60 39 37 kaarting    

                                   Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


