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De Biest en vooral de Kleithoekstraat vierden hun lokale held. 

 PROFICIAT IGOR ! 

 

BIESTENAAR IGOR DECRAENE 

WERELDKAMPIOEN TIJDRIJDEN BIJ DE JUNIORES ! 

 
Op 24 september veroverde Igor Decraene in het Italiaanse Firenze 

goud op het WK tijdrijden voor juniores ! Onze Biestenaar, als voor-

laatste gestart, was de enige van de 75 deelnemers die de 21,75 

km aflegde in minder dan 27 minuten en hiermee de Deen Krig-

baum en de Amerikaan Zeke achter zich hield.  
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Igor reed aan een gemiddelde van 49,25 km/u. Stel je maar eens 

voor dat je van Waregem naar Kortrijk rijdt (18,6 km) en steeds 

diezelfde snelheid kan aanhouden…  Die andere Belgische WK 

deelnemer Nathan Van Hooydonck eindigde 17e. Voor Igor de ul-

tieme bekroning van een puik seizoen waarin hij al nationaal en 

provinciaal kampioen tijdrijden werd en in Tsjechië, op het Europe-

se kampioenschap in deze discipline, enkel de Rus Nikolay Cher-

kasov moest laten voorgaan met één luttele seconde.  Cherkasov 

eindigde op het WK trouwens pas negende op vijftig seconden van 

Decraene. Dit is een heel mooi verhaal : een nuchtere boerenzoon 

die weet wat werken is en samen met de broers Thybo, Birger, Ra-

oul en Merijn een handje toesteekt op de boerderij van vader Ste-

faan. Vanwege de redactie van ’t Biesteneirke en zijn lezers een 

welgemeende PROFICIAT aan Igor maar ook aan de rest van de 

familie !!!! 

 

Igor werd na het behalen van de regenboogtrui geleefd : de ceremonie in 

Firenze, de Brabançonne, de talloze interviews… Een mooi moment was 

ook de euforische commentaar van de speaker aan de aankomst die die 

Vlaamse naam moeilijk kon uitspreken en het had over Decrain, Decrain… 

he’s coming… Now he throws his wheel over the line, the Belgian !  Boem, 

the fastest time !  Bij de terugkeer op woensdag in Zaventem stonden TV-

stations, vrienden, familie, klasgenoten en verantwoordelijken van de Tielt-

se rennersclub  Igor op te wachten. Toen hij rond 18u op de Biest aan-

kwam zag hij vlaggen met de nationale driekleur wapperen en werd hij aan 

hoeve Decraene opgewacht door zijn supporters waaronder vele buren. 

Een halfuurtje later afspraak in het SOB waar alles in allerijl werd georga-

niseerd om Igor, ouders en broers te huldigen en in de bloemetjes te zet-

ten : het buurtcomité onder leiding van Nico Rigolle sprak onze wielerkam-

pioen toe. Ook burgemeester Kurt Vanryckeghem (“na Briek Schotte en 

Dirk Baert opnieuw een Waregemnaar wereldkampioen, dit pakken ze jou 

nooit meer af, we zijn blij dat je niet voor de klarinet maar voor de fiets 

koos”) kwam Igor op het podium feliciteren net als de mensen van de KLJ 

waarvan Igor lid is. Ook aanwezig was een fiere directeur Eddy Nuyttens 

die alle vijf de Decraenes kende van op de schoolbanken (“op sportief ge-

bied stak hij er toen nog niet bovenuit “), de Tieltse rennersclub en circa 

250 fans. Ondertussen bleven reporters van Het Wekelijks Nieuws, Het 

Nieuwsblad, Radio 2 en Het Laatste Nieuws in het SOB vragen afvuren op 

ons idool. Igor bedankte zijn supporters : ”Ik ben aangenaam verrast dat 

jullie hier met zo veel aanwezig zijn én santé !”. 

 

Na het vorige succesvolle seizoen met daarbij als laatstejaarsnieuweling 

zeven overwinningen bevestigde Igor ook dit seizoen bij de juniores. 
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“Het was een overstap die ik goed verteerde”, aldus Igor, die dit jaar voor 

het eerst met een tijdritfiets fietst. 

Hij behaalde dit seizoen acht overwinningen : één op de weg in Haringe en 

zeven zeges in de tijdritdiscipline : in Angreau, Opoeteren, Neerpelt, de 

tijdrit ‘in de Keizer der Juniores’ in Wulpen, het provinciaal kampioenschap 

in Ruddervoorde, de nationale titel in Maldegem en als grootste uitschieter 

het WK in Firenze.  

Igor : :”Ik weet niet wat ik allemaal meemaak nu. Op het moment zelf had 

ik enorm veel pijn aan mijn benen. Ik had nooit gedacht dat ik met de 

kampioenentrui naar huis zou gaan”, zei onze Biestenaar in een eerste re-

actie na de wedstrijd. “Ik ben snel vertrokken en daarna heb ik gewoon 

niet vertraagd.  Ik heb me op de best mogelijke manier kunnen voorberei-

den op dit WK. Ik trof hier een parcours op mijn maat : volledig vlak met 

op het einde nog wat bochten. Ik had gehoopt bij de beteren te zijn maar 

het niveau lag hier nog een stuk hoger dan op het EK. Ik ga me zeker blij-

ven focussen op het tijdrijden. Voorlopig bekijken we het stap voor stap. Ik 

wist me al rond het BK verzekerd van een plaatsje voor het WK. Op vraag 

van bondscoach Carlo Bomans en Dirk Onghenae was ik al op stage ge-

weest in Stoumont om specifiek te trainen op het tijdrijden. Carlo Bomans 

had me gezegd op voorhand niet te fixeren op een bepaalde plaats maar 

met een zo goed mogelijke conditie af te reizen naar Firenze”. 

Patrick Lefevere, CEO van Omega Pharma-Quick Step, had voor het WK 

een specialised-tijdritfiets ter beschikking gesteld. ”Die fiets was perfect”, 

wist Igor.  

Ook de ouders van Igor, Stefaan en Caroline, waren van zondag tot 

woensdag in Italië aanwezig. Igor was een dag eerder vertrokken en werd 

in Italië aangemoedigd door vijf fans : 

Caroline : ”We zijn enorm 

gelukkig. Die regenboogtrui is 

het mooiste dat er is. Hij 

heeft hier echt naartoe ge-

werkt. Onze telefoon kon na 

afloop de vele berichtjes naar 

het thuisfront niet meer aan.” 

Stefaan : ”Dit hadden we 

niet verwacht. We hoopten op 

een top tien plaats. Op het EK 

had hij het al goed gedaan 

maar op wereldniveau is nog 

altijd iets anders.”  Ik heb 

nog niets van krantenartikels 

gezien, laat staan Igor al veel kunnen spreken.” zei Stefaan daags nadien. 
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Ook prof Jan Bakelants was vol lof over Igor : ”Ik heb achteraf met Igor 

aan tafel gezeten. Hij heeft indruk op mij gemaakt. Die jongen heeft cha-

risma. En wat hij klaarspeelt had ik op zijn leeftijd nooit gekund.” 

Björn Leukemans stelde dat de ‘druk van de ketel was’ voor de nationale 

ploeg. Het mooiste compliment kwam misschien wel van sportjournalist 

Hugo Coorevits uit Ingooigem : ”Igor Decraene is als eerstejaars een on-

versneden diamantje. Hij lijkt wel de Briek Schotte van deze tijd. Zijn ver-

haal vertoont opvallend veel gelijkenissen met dat van de Flandrien der 

Flandriens. Decraene is eveneens een boerenzoon die weet hoe de stiel van 

zijn vader in elkaar zit. Vooraleer hij ’s ochtends met de fiets naar het Hei-

lig Hartcollege vertrekt heeft hij, net als de overige vier broers, al geholpen 

op het melkveebedrijf.” 
 
Igor, vertel eens iets over de nationale driekleur in Maldegem ? 

“In Maldegem was de afstand 29 km, een parcours met veel bochten. Ik 

was er snel gestart. We moesten twee ronden afleggen en na de eerste 

ronde had ik al 40 seconden voorsprong op Van Hooydonck. Brent Luyckx  

(derde in de uitslag) moest vóór mij rijden en eerst dacht ik hem niet te 

kunnen inhalen, wat uiteindelijk toch lukte. In Maldegem werd ik ook aan-

gemoedigd door veel collega’s renners en veel familie.” 
 
Een straffe prestatie haalde je ook een maand eerder op het Euro-

pees Kampioenschap tijdrijden waar je op nauwelijks één seconde 

strandde van de Rus Cherkasov en zilver haalde voor ons land ! 

“De wedstrijd werd gereden in Tsjechië, in 

Olomouc, een tamelijk grote stad. Toen 

was de afstand 24 km. Het was één recht 

stuk grote baan heen en terug. Ik hou wel 

van omlopen met niet zo veel bochten. Die 

Rus moest achter mij rijden ; ik was ge-

start als 13e op circa 70 deelnemers. Van 

tussentijden of zo was ik niet op de hoogte. 

Ik behaalde een gemiddelde van 48 km/u. 

Toen ik aankwam stond ik meteen eerste. 

Ik dacht eerst dat er nog een tiental ren-

ners beter zouden eindigen maar raakte 

steeds meer overtuigd van mijn scherpe 

tijd en uiteindelijk was enkel Cherkasov beter. Mijn ouders waren toen niet 

aanwezig maar ik heb het schitterende nieuws meteen doorgebeld. Toen 

mochten we met drie Belgen starten, dus ook met Luyckx en Van Hooy-

donck. De wegrit heb ik dan ook nog mogen rijden maar kende daarin veel 

pech want na een grote valpartij reed ik een gat toe maar viel later ook 

nog lek.” 
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Durf jij al eens dromen van een profcarrière ? 

“Ik heb daar wel al aan gedacht maar er zijn zo veel goeie renners en 

steeds minder van hen kunnen een profcontract tekenen.” 
 
Je behoort tot de Tieltse rennersclub. Je voelt je daar goed ? 

“Het voordeel bij de club is dat ik zélf mijn programma mag uitstippelen 

wat bij grotere clubs anders is. Aan de grote koersen doe ik sowieso mee. 

Dit seizoen werd ik zo onder meer derde in het eindklassement van de Ster 

van Zuid-Limburg en behaalde de witte trui. Ook in de Omloop Mandel Leie 

Schelde presteerde ik onlangs goed. In juni heb ik meer dan een maand 

stilgelegen omwille van mijn studies. Ik zit in het zesde jaar Economie-

Wetenschappen in het Heilig Hartcollege te Waregem. Ik heb ongeveer 25 

koersdagen achter de rug dit seizoen.” 

Een fiere voorzitter Bart Planckaert van de Tieltse rennersclub na het 

WK: ”Hij voelt zich goed bij ons ; het is een eer dat hij ook volgend seizoen 

voor ons zal rijden. Als mens schatten we hem heel hoog in. Wie hem een 

drinkbus aanreikt krijgt een welgemeend dankwoordje. Het is een goede 

gast.” 
 
Igor, heb je dan nog tijd genoeg om te trainen ? 

“Dagelijks ga ik anderhalf uur trainen, op woensdag is dat van drie tot vier 

uur, de duurtrainingen. Meestal is dat alleen, anders met Emiel Planckaert 

en Gianny Baten. Tijdens de winter ga ik dan meer gaan lopen.” 
 
Er is een profrenner die zijn trainingen altijd hier in de buurt start 

namelijk in de Waregemse Industrielaan en dan zijn broer gaat op-

zoeken. Ik heb het over Sep Vanmarcke.  Kent hij jou al ? 

“Ik kom hem wel eens tegen en steek mijn hand op; hij doet dat terug 

maar ik weet niet of hij mijn prestaties volgt en mij kent.” 

(door de wereldkampioenentrui zal ook Sep Vanmarcke intussen Igor ken-

nen)… 
 
Igor, dank voor dit gesprek. Ik zou zeggen voor de toekomst : blijf de 

prachtige persoon die je al bent, leg jezelf geen druk op en veel succes in 

je verdere carrière ! 
 

Koen Christiaens 
 

 

Met al die drukte rond Igor zouden we bijna vergeten dat er op de Biest 

nog jonge wielrenners het voorbije jaar hun beste ‘wieltje’ voorzetten … 

denken we maar aan Bern Himpe, Igor’s ploegmaat bij de Tieltse Renners 

en de broers Abram en Michiel Stockman die bij de ploeg KSV Deerlijk-

Gaverzicht-Matexi aantraden.  We vergeten hierbij wellicht nog andere 

sportieve Biestenaars … laat maar komen ! 
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VBS Biest en het nieuwe schooljaar 
 

 

Of je nu 3, 6 of 10 bent, of ouder, oma, opa, buur, directeur of leer-

kracht,… die eerste schooldag blijft altijd spannend. Op 2 september was 

het weer zo ver, de start van het nieuwe schooljaar. Sommigen waren 

nog een beetje onwennig, veel anderen zagen we dan weer met een blij 

gezicht de schoolpoort binnenwandelen. Klaar voor de frisse start van een 

nieuw, boeiend, leerrijk schooljaar.  

Enkele weetjes:  

 

 Aantal kinderen: VBS Biest: kleuters: 88, lager: 151  

(VBS Jager kleuters: 55 en lager: 80). We startten dus dit school-

jaar met in totaal 374 kinderen. Vooral op de Biest is de stijging van 

het aantal kinderen het grootst: 12 nieuwe leerlingen in het lager 

komende van andere scholen is dit toch wel heel goed nieuws !  

Zo telt onze Don-Boscoschool 5 kleuterklassen en 6 lagere klassen.  

We zijn dan ook erg blij en dankbaar dat heel veel ouders voor onze 

school kiezen. 
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 Infrastructuurwerken: de werken aan onze gymzaal gaan goed 

vooruit en zouden moeten klaar zijn tegen januari-februari 2014 

(planning: september: chappe en pleisterwerk – oktober: vloeren, 

sportvloer en binnenschrijnwerk – november: binnenschrijnwerk en 

afwerking – december tot februari: schilderwerken en afwerking).  

Tijdens de werken krijgen de kleutertjes bewegingsopvoeding in de 

rechterkant van de kerk (2 halve dagen/week). Met dank aan de 

pastoor! De gymlessen van het lager organiseren we tijdelijk in het 

SOB (volledige dag op dinsdag en vrijdagvoormiddag). Met dank 

aan het SOB-bestuur! 

Speelplaats kleutertjes: ook de verfraaiing van de kleuterspeelplaats 

Biest is voorzien voor dit schooljaar.  

De speelplaats op de Jager wordt ook volledig vernieuwd (start sep-

tember 2013). 

 

 Externe audit: het eindresultaat van onze school (de schooldoor-

lichting door de inspectie) was prima en toonde aan dat wij hard in-

zetten op de zorgwerking op onze school en dagdagelijks werken 

aan de onderwijskwaliteit en interne kwaliteitszorg en dit alles in het 

belang van de kinderen. 

 

 Leermethodes: dit schooljaar startten we op onze school met 2 

nieuwe leermethodes: Nederlands en muzische opvoeding. 

 

 Zuster Vianney: ook voor Zuster Vianney was de eerste schooldag 

speciaal, op 2 september werd ze immers 91 jaar ‘jong’. 

 

 Veilige schoolomgeving: dankjewel om in onze schoolbuurt mee 

te werken aan een veilige(r) schoolomgeving: ‘minder snel, dankje-

wel’- zone 30, voetgangers voorlaten bij het oversteken van de weg 

aan het zebrapad, correct parkeren in de schoolbuurt, opletten voor 

fietsers,… 

 

 En nog véél meer: tijdens dit nieuwe schooljaar zetten we de vele 

kwaliteiten van alle kinderen extra in de kijker met het jaarthema: 

‘Zet je talent in de verf!’. Maar is er ook bijvoorbeeld: de ‘ruziewij-
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zen’ die helpen bij het oplossen van de kleine akkefietjes op de 

speelplaats, leerlingen van het 6de leerjaar die meter/peter zijn 

voor de kleinste ukjes van onze school, het 5de leerjaar met de uit-

leendienst ‘spelkoffers’ over de middag, tandemlezen met leerlingen 

van het 2de en het 5de ljr., Radio Biest, TV Biest, Tutti Frutti (ge-

zond fruit op woensdag), leeruitstappen, film, toneel, zeeklas, avon-

turenklas, boerderijklas, afscheidsdriedaagse,… en nog véél meer! 

 

In de loop van dit schooljaar vind je regelmatig een verslag over onze 

activiteiten op de basisschool Biest terug in ’t Biesteneirke. 

 
Peter – VBS Biest 

 

Zaterdag 30 november  
16e Wijkfeesten “De Korenbloem” 

editie 2013 
 

Beste wijkbewoners, 
 
Daar de verlofperiode en andere festiviteiten in Waregem heel dicht bij 

mekaar kwamen werd er geopteerd om dit jaar voor een andere formule te 

kiezen.  
  
Onze 16e editie wijkfeesten “De Korenbloem” zal dit jaar doorgaan op  

zaterdag 30 november 2013 en dit in het Jeugdcentrum te Waregem.  

Dit jaar werd gekozen voor een kaas- en wijnavond.  

Hou deze datum alvast vrij!  
 
Hierbij willen we ook beroep doen op de kookkunsten van onze wijkbewo-

ners voor het dessert. We nodigen iedereen uit om bv. een taart, cake, 

chocolademousse,…. te maken en mee te brengen. Hiermee zetten we dan 

een dessertbuffet op. Wie hier wil aan meewerken kan dit laten weten aan 

Veronique Van Ackere, Koetsierstraat 1. 
 
De comitéleden komen bij jullie langs voor de kaartenverkoop.  
  
We rekenen op een talrijke opkomst! 

 

Ter info : je bent ook welkom in de facebookgroep van onze wijk: gewoon 

even zoeken naar "wijk de korenbloem".   

Reeds 47 bewoners (jong en minder jong) zijn lid van onze groep ! 

 

Het wijkcomité 
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  Lidy’s tip 
 

Pompoen-aardappelsoep 
 
Een grote ajuin, 600 gr pompoenvlees,  
250 gr aardappelen, 2 lepels olijfolie,  
1 liter groentebouillon, 1 koffielepel mosterd,  
een beetje room, peper, pompoenpitten.  
 
Snij de ajuin, de pompoen en de aardappelen in stukjes. Fruit de ajuin en het 
pompoenvlees in de olie en voeg nadien de aardappelen toe. Schep de groen-
tebouillon erbij en laat het geheel, op een zacht vuurtje, een half uur koken. 
Pureer de soep, voeg de mosterd en de room toe, dien op met wat pompoen-
pitten in een voorverwarmd bord. 

         Lidy 
 
 

 

Nieuws uit de gemeenteraad 
 

Bedrijvenzone Groenbek 

 

De intercommunale Leiedal kocht het leegstaand gedeelte van circa 15ha 

van de site Bekaert Textiles gelegen tussen de Deerlijkseweg en de Hoog-

molenstraat.  Leiedal wenst deze site te herontwikkelen tot KMO-zone. Het 

terrein was vroeger louter geschikt voor de huisvesting van één bedrijf en 

dient aangepast te worden aan de hedendaagse normen door aanleg van 

nieuwe wegen, gescheiden riolering, waterbuffering, nutsvoorzieningen, 

groenaanleg.  

  

Er werd een ontwerpdossier opgemaakt „Aanpassingswerken bedrijvenzone 

Groenbek” met een totale raming van 3,4 miljoen euro. Het aandeel van de 

stad Waregem bedraagt 0,2 miljoen euro. 

  
Meer info : http://www.waregem.be/nieuws/site-bekaert-textiles-wordt-groenbek 

 

Bart Kindt, schepen openbare werken en waterbeheersing 

 

 

 

http://www.waregem.be/nieuws/site-bekaert-textiles-wordt-groenbek
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Wat gebeurde er zoal deze zomer ? 
 

Albert nummer twee hield het voor bekeken.  20 jaar op de troon : onze 

goedlachse koning geraakte uitgeput, tijd dus voor opvolging.  Op 21 juli, 

de nationale feestdag van België, zette Albert zijn handtekening onderaan 

op de ontslagbrief en gaf een hartelijke knuffel aan zijn zoon Filip.  Een 

uurtje later legde deze heel trots de eed af als staatshoofd.  Mathildeke 

glunderde.  Albert twee vormt nu met paus Benedictus en koningin Beatrix 

het clubje van ‘afgetreden grootheden op pensioen’.  Ze wachten op een 

vierde man om te kunnen kaarten.  Op Elisabeth van Engeland kunnen ze 

nog lang wachten, die wil eerst honderd jaar worden.   

Of zou Patrick Decuypere ook bij dit clubje horen ? 

 

Hier op de Biest was er nogal beroering toen bleek dat de CEO van            

’t Biesteneirke een akkoord gesloten had met de burgemeester van Ant-

werpen om voortaan ’t Biesteneirke in Antwerpen uit te geven.  Ter com-

pensatie zou  ‘het gazetje van Oostende’ op de Biest verdeeld worden.  En 

voor Oostende zouden ze wel een andere troostprijs verzinnen.  Gedaan 

dus met het ronddragen van ’t Biesteneirke in Boterbloem-, Kleithoek- of 

Gareelstraat.  Voortaan zouden de medewerkers mogen opdraven naar de 

Meir, de Keyserlei of de Groenplaats om hun Biesteneirkes aan de man te 

brengen.   Gelukkig zegevierde het gezond verstand en kwam er van dit 

voorstel niets in huis. 

 

In het Midden-Oosten zit het ook niet pluis. In het ene land wordt de presi-

dent zomaar afgezet, in een ander wil de president niet wijken.  Dood en 

ellende, miljoenen op de vlucht, een land wordt kapot geschoten, een ge-

neratie is verloren.  Beseffen we hoe goed we het hier hebben ?  Walen en 

Vlamingen zijn het ook dikwijls oneens, maar alles wordt verbaal uitge-

vochten. 

 

Onze regering ging natuurlijk ook op vakantie.  Toch hadden ze nog de 

moed om toch één knoop door te hakken : de benoeming en de vergoeding 

van de topmannen van overheidsinstellingen.  Maandenlang hebben ze ge-

lobbyd om een evenwichtige oplossing te vinden.  Het werd een ongeziene 

stoelendans waarbij de partijkaart bepalend was voor wie welke job kreeg.  

En nieuw !  Niemand mag meer verdienen dan Elio, onze premier.  Of deze 

beperking ook geldt voor de medewerkers van ’t Biesteneirke is nog niet 

heel duidelijk. 

 

In Waregem kwamen 45.000 mensen kijken naar de jaarlijkse hoeden-

défilé op de hippodroom.  In de vele VIP-tenten vloeiden de sprankelende 
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dranken in overvloed.  De VIP’s werden ‘in de watte’ gelegd en er werd 

voor gezorgd dat hij/zij zoveel mogelijk kon zien en gezien worden.  De 

bookmakers deden gouden zaken en ze zorgden ervoor dat  de portemon-

nee’s iets lichter werden.  En ja, ‘k was het bijna vergeten, tussendoor 

mochten ook de paarden aantreden. 

 

Waar ook veel volk naar toe kwam is de Waregemse Gordel.  Aangenaam 

weer, een perfecte organisatie, opbrengst voor het goede doel en op de 

koop toe nog gezond voor geest en lichaam !  Wat wil je meer ?  Zomaar 

5.000 euro konden ze aan diverse goede doelen schenken.  En weet je dat 

de initiatiefnemers en de drijvende kracht achter dit evenement twee Bies-

tenaars zijn ?  Een pluim voor Rik en Renate ! 

 

Wat onthouden we verder nog van deze zomer ?  Zeer mooi weer met een 

hittegolf bovenop.  SV die, na een mogelijke verhuis en na ambras met de 

kapiteinsband, op het veld toch schitterend presteerde en zelfs Anderlecht 

met 4-3 naar huis stuurde. En hier op ’t kerkplein was het rustig.  ‘k Stond 

hier dikwijls heel alleen.  ’t Jonge volkje van Don Bosco kwam pas op 2 

september terug opdagen. ‘k Ben blij dat ze terug zijn, ‘k hou van wat le-

ven hier op ’t plein. En ik heb de indruk dat het er weeral meer zijn dan 

vorig jaar. Misschien weer een klas meer ?  En tussen al die jeugd zie ik 

voorwaar ook nog de zusterkes lopen.  Zuster Vianney mocht onlangs nog 

91 kaarsjes uitblazen en ze ziet er nog goed uit ! 

 

De zomer was pas gedaan en ik mocht van mijnheer pastoor  

feestelijk de klokken luiden.  Niet de klokken waren terug uit 

Italië met paaseieren maar wel Biestenaar Igor Decraene, met 

de regenboogtrui ! Een ongelofelijke prestatie !  De rest van de 

wereldelite stond erbij en keek ernaar.  Dat vader Stefaan ge-

zonde melk levert wisten we wel, maar Igor bewees nu dat je 

er ook snel kan van koersen. Heel Waregem en vooral de Biest 

is fier op Igor !  

 

Groetjes van 
de roddelende klokkentoren 

 

Wist u ? 
 

 dat het Biesteneirke zeer gegeerd is ?  In de inkomhal van het SOB 

werden de bladzijden 4 tot 9 van het vakantienummer, met daarop 

de schoolgroeten van de laatstejaars, netjes verwijderd.   

De duimspijkers werden ongemoeid gelaten. 
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Zaterdag 13 en zondag 14 juli 2013 

MOLENPARK ZOMERFEEST 
 

Onze tiende editie was meteen onze allerbeste ooit.  Op donderdag 11 juli 

kwam het bestuur met enkele vrijwilligers samen vanaf 17u om de tent te 

zetten.  Door enkele jonge sterke krachten was het pas 19u toen de tent er 

al stond.  Op vrijdag 12 juli werd de tent ingericht zodat we op zaterdag 

alleen nog de afwerking moesten doen voor ons zomerfeest.  Op zater-

dagmorgen waren de bestuursleden aanwezig zodat we tegen 11u het eer-

ste vat konden beginnen. Toen wisten we al dat het een zwoele dag ging 

worden, de temperatuur toonde al 23 graden aan en onze voorverkoop aan 

kaarten was de beste ooit geweest. Vanaf 18u kwamen de buurtbewoners 

en sympathisanten in de tent aan en er waren er veel ! We hadden 250 

zitplaatsen voorzien maar onze Gerrit mocht direct enkele tafels en stoelen 

toevoegen zodat iedereen kon zitten waar en bij wie hij/zij wou.  Onze gar-

çons toonden hun kwaliteit zodat iedereen vlot van drank werd voorzien.   

Naar jaarlijkse gewoonte zorgde traiteur Patrick Baert voor een uiterst ver-

zorgde barbecue à volonté; tussen 19u30 en 21u00 deden zich ruim 260 

mensen te goed aan brochetten, worsten, hesp, kipfilet, groentebuffet en 

frieten.  Nadat de magen voldaan waren werd het tijd voor het muzikale 

gedeelte.  Omdat het onze tiende editie was opteerden we uiteraard op-

nieuw voor onze huis-DJ  Danny Van Vliet aangevuld met onze zanger van 

de Biest, Kurt Crabbé.  Danny Van Vliet had onmiddellijk heel de tent mee 

en Kurt Crabbé viel in en nam iedereen op sleeptouw.  Heel de tent, inclu-

sief ons toogpersoneel, zwaaide mee met Kurt zijn hits en ook bij de polo-

naise waren bijna alle stoelen vrij.  Kurt deed er nog een schep bovenop 

door enkele lokale vedetten te laten meedansen en meezingen (merci Do-

nald).   Nadat Kurt Crabbé het beste van zichzelf had gegeven was het DJ 

Danny die nog tot in de vroege uurtjes de aanwezigen entertainde.  Op 

zondag was er opnieuw ons molenparkaperitief, de meeste aanwezigen 

hadden kleine oogjes en schorre stemmen.  Tegen 17u konden we de tent 

leeg en volledig opgekuist achterlaten.  Naar jaarlijkse gewoonte organise-

ren we een ‘after-party’ voor de bestuursleden, dit jaar was dit op het ter-

ras van de Heerlijkheid waar opnieuw werd verbroederd met enkele aan-

wezigen van de avond ervoor, alsook met zanger Kurt Crabbé. 

Besluit van het zomerfeest was : alles perfect verlopen en alle aanwezigen 

hebben zich geamuseerd, dus een geslaagde editie. 

 
Xavier Wyckhuyse, voorzitter vriendenkring Hoogmolen 
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Een vakantiefoto met ’t Biesteneirke in ’t Biesteneirke 

 

Ter gelegenheid van haar verjaar-

dag trakteerde oma Roos Kindt haar 

kinderen en kleinkinderen op een 

reis naar het mooie Valmeinier (ski-

gebied in de Franse Alpen).  

Met 23 trokken ze voor een weekje 

de bergen in en  ’t Biesteneirke ging 

mee op reis. 

 

 

Vijf Biestenaars maakten een reis 

doorheen gans Polen.  Ook zij 

namen ’t Biesteneirke mee. 

 

Biestenaars Rik en Renate gingen 

op vakantie bij onze bovenste beste 

buren.  Een tocht met de fiets in 

Nederland kon daarbij niet ontbre-

ken. 

 

 

Na een schitterende Waregem 

Koerse hebben ze in het Molenpark 

niet veel nodig om er nog een klein 

feestje bij te bouwen. FORZA SV, 

na de overwinning in Apoel op 

donderdag 27.08 om 21u30 in café 

'Aan den toog' in de Vlasbloem-

straat bij Sef en Linda. 

Met dank aan onze sympathieke 

wijkfotografe van dienst, Rana.                                                    Johan K. 
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BK Vinkenzang in Waregem 

 
Hebt u ook gemerkt hoe heerlijk rustig het was op zondagmorgen 30 juni ?  

Geen gevroem van voorbijrazende auto’s of vrachtwagens op de Expres-

weg, Verbindingsweg en Ring.  Tussen 9 en 10u kon je op bovenstaande 

wegen slechts 3 dingen waarnemen: voetstappen van nieuwsgierige bur-

gers, vermengd met de gekende suskewiets en af en toe het geklik van 

een digitaal fototoestel.  De meeste vinkeniers zaten er al even versteend 

bij als op de foto’s.  Het Belgisch Kampioenschap Vinkenzang ging op de 

laatste dag van de rozenmaand door in Waregem. 

 

Biestenaars Hubert Geldhof en Pol Lowie 

zaten beiden in de organisatie van dit grote 

eendagsevenement.  ’t Biesteneirke zocht 

hen op. 

 

Hubert en Pol, jullie waren van bij het 

begin bij de voorbereiding. Hoe verliep 

die ? 

Hubert: Eigenlijk startte die al meer dan 2 

jaar geleden.  Toen werd de aanvraag voor 

het BK gericht aan Avibo (Algemene Vinkeniers Bond).  Daarna volgden 

maandelijkse vergaderingen.  Naarmate 30 juni naderde werd 2-wekelijks 

vergaderd om de laatste puntjes op de i te zetten.  Maar liefst 9 Waregem-

se vinkenmaatschappijen werkten mee aan het welslagen van dit BK.  Als 

dank voor hun vrijwillige inzet vond op de laatste dag van augustus een 

bedankingsfeest plaats voor 180 medewerkers.   

 

Wat was jullie functie binnen de organisatie ? 

Hubert: Ik was verantwoordelijk voor het hele horecagebeuren.  Kort ge-

zegd wil dit zeggen dat ik de leiding had over 40 kelners en 4 bars in Wa-

regem Expo.  Aan die bars stonden dan nog telkens 4 personen voor het 

tappen, schenken, afwassen, enz.  Doordat de briefing voor al deze mede-

werkers doorging vóór 9 uur ’s morgens heb ik geen enkele vink gezien.  

Na de zetting kwamen bijna 2000 vinkeniers, partners, sponsors en geno-

digden opdagen. 

Pol: Mijn taak bestond erin om de witte bollen te schilderen op het par-

cours.  Velen zullen dit wel opgemerkt hebben in de dagen voor het BK.  

Trouwens zullen die bollen er nog wel een aantal maanden staan voor ze 

weggesleten zijn van het asfalt.  Daarnaast moest ik er ook voor zorgen 

dat iedere vinkenier een regel (de zwarte lat waarop het aantal liedjes op 

aangeduid wordt, nvdr) en krijt ter beschikking had. 
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Hoeveel latten heb je zo moeten klaarleggen, Pol ? 

Pol: Er kwamen 1542 deelnemers 

opdagen, dat waren er 183 meer 

dan het BK vorig jaar in Houthulst.  

In totaal konden maar liefst 2200 

vinkeniers deelnemen, in dat geval 

zou ook de Ooster- en Noorderlaan 

ingepalmd worden en zou de laatste 

vink zijn liedje zingen ter hoogte van Colora. 

Hubert: Het volledige parcours was zo’n 4,5 km lang.  De eerste vinkenier 

kon plaatsnemen op de Expresweg t.h.v. de Gamma.  De grote invalswe-

gen (Jozef Duthoystraat en Henri Lebbestraat) werden open gelaten.  Ook 

werd, om begrijpelijke redenen, een zone vrijgehouden onder de spoor-

wegbrug.  Het lint slingerde zich voort over de Verbindingsweg naar de 

Zuiderlaan waar nummer 1542 kon plaatsnemen net vóór Kevin Shoes. 

 

Er kon ingeschreven worden voor het BK op zaterdagnamiddag.  

Met ruim 1500 deelnemers betekent dit dat er om de 15 seconden 

iemand moest ingeschreven zijn.  Ging dit vlot ? 

Pol: Het inschrijven verloopt altijd zeer vlot, omdat vinkeniers van eenvoud 

houden, zeker? Iedere speler heeft een pas met daarop zijn persoonlijke 

gegevens en de naam van de vink.  Zo wordt ook toegelaten dat inge-

schreven wordt met het pasje van een bevriende vinkenier.  Wie een eindje 

moet rijden vooraleer hij in Waregem aankomt, komt dan ook vaker met 

meerderen in 1 auto of met meerdere pasjes. 

 

Ik was zelf ter plaatse en was verwonderd dat alles zeer snel opge-

ruimd was na het beëindigen van de wedstrijd.  Zijn vinkeniers een 

gedisciplineerd volkje ? 

Hubert: Vóór aanvang van de wedstrijd weet iedere vinkenier de plaats 

waar hij moet staan.  Zo vermijdt de organisatie dat iemand van Deerlijk 

het ganse centrum door moet om aan de Oosterlaan plaats te nemen.  De-

ze persoon zal streepjes plaatsen t.h.v. de Henri Lebbestraat, de invalsweg 

uit Deerlijk.  Ook het feit dat de vinkenzetting doorgaat op brede wegen 

biedt enorme mogelijkheden.  De vinkeniers kunnen hun auto daar plaat-

sen en de verkeersafwikkeling verloopt zeer vlot.  Op veel andere plaatsen 

hebben we het vaak anders geweten. 

Pol: Het verliep zo vlot dat er praktisch geen auto meer wild geparkeerd 

stond om 10.20 uur.  Om 10.40 uur werd het parcours terug vrijgegeven 

aan het autoverkeer, hoewel we tot uiterlijk 11.00 uur de tijd kregen om 

dit af te handelen.  
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Om 10 uur stipt was de wedstrijd afgelopen, maar voor velen volg-

de dan nog een immens werk.  Hoe werd dat aangepakt ? 

Hubert: Onmiddellijk nadat afgevlagd werd gingen maar liefst 45 personen 

de regels tellen.  Gelukkig noteerden de meeste vinkeniers het aantal ge-

zongen liedjes op het asfalt, zodat niet iedere regel moest geteld worden.  

Dàt zou pas een werk zijn !  Die persoon belde het nummer van de vink en 

het aantal liedjes door naar het secretariaat via gsm.  Ook op het secreta-

riaat zat een legertje vrijwilligers klaar om dit alles te noteren.  Daarnaast 

was er ook nog een persoon die de uitslag op computerlijsten noteerde.  

Een 3de medewerker noteerde het aantal liedjes op het inschrijvingsbriefje.  

Belangrijk hierbij was dat die 3 mensen allemaal onafhankelijk van elkaar 

werkten.  Enkel indien er onenigheid in de getallen optrad werd de regel 

herteld.  Gelukkig komt dit zelden voor. 

 

 

Wie mocht uiteindelijk het meeste aantal liedjes op zijn naam 

schrijven ? 

Pol: Jaco, de vink van oud-Waregemnaar Ignace Deweer, nu wonende in 

Markegem, heeft 1010 keer van zich laten horen tussen 9 en 10 uur.  Dat 

betekent dus dat mijnheer om de 3 ½ seconde zijn keel opengezet heeft.  

Doe dat maar eens na.  Het gemiddelde aantal liedjes ligt rond de 420, wat 

bijna 1x om de 9 seconden is. 
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Gingen Jaco en Ignace Deweer met een immense geldprijs naar 

huis ? 

Hubert: Zeker niet.  Voor het BK werd het prijzengeld voor de winnaar wel 

gevoelig opgetrokken.  Ignace ontving als Belgisch kampioen 25 euro.  Bij 

een gewone vinkenzetting is dat 5 euro voor de winnaar.  De inzet bij de 

meeste zangwedstrijden is 1,50 euro en daarvoor krijgt iedere speler 

meestal wel een bloemetje na afloop.  Rijk word je er dus zeker niet van, 

je moet het uit liefde voor de dieren doen.   

 

Uit liefde voor de dieren gesproken: af en toe gaan stemmen op om 

het vinkenzetten af te schaffen omdat dit dierenmishandeling zou 

zijn.  Hoe kijk jij ernaar ? 

Hubert: Diegenen die dit dierenmishandeling noemen hebben duidelijk 

geen kaas gegeten van vinkenzetten.  Mijn 5 vinken worden op en top ver-

zorgd.  Zo krijgen ze iedere dag vers water en worden ze doorheen de rui 

geholpen met vitamines.  Twee vinken zijn momenteel in opleiding, één 

vink mag in de week zijn ding doen en nog twee andere hebben elk een 

dag van het weekend om hun beste pootje voor te zetten. 

 

Hubert, als ik hoor welke tijd er in de verzorging van de vinken 

kruipt, heb je dan nog tijd om op vakantie te gaan ?  

Hubert: Jawel hoor, maar dan enkel buiten het vinkenseizoen dat loopt van 

april tot eind augustus.  Mijn vinken zitten dan in een volière.  Gelukkig 

heb ik een meelevende buurman die iedere dag langskomt om de vinken 

vers eten en drinken te bezorgen. 

 

Hubert en Pol, bedankt voor dit boeiende interview. 
Rik Verhaeghe 
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                              Waregemse Gordel                            

               
3200 deelnemers dankzij stralend zomerweer 
Op zondag 14 juli ging de 12de editie van de Waregemse Gordel door.  Dat 

het een topeditie zou worden stond vast want de ingrediënten waren alle 

aanwezig: weinig wind, zon, wat mooiweerwolkjes en een aangename 

temperatuur.  Bovendien hadden bijna alle voorverkooppunten hun volledi-

ge voorraad Gordelkaarten (1000 stuks!) uitverkocht.  Ook de Biestenaars 

waren terug van de partij: zoals voorgaande jaren was ongeveer 6% van 

de deelnemers afkomstig van deze wijk. 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren kwamen de deelnemers over de gan-

se dag gespreid inschrijven op de Markt.  Hierdoor werd de klassieke piek 

in de namiddag vermeden.  Vermoedelijk hadden veel wielerfanaten de 

voorkeur gegeven om de mooie Ventoux-rit in de Ronde van Frankrijk op 

het scherm te volgen.  
 
Dit jaar werd voor het eerst samengewerkt met wandelclub De Mirakel-

stappers uit Nieuwenhove en wandelfederatie Aktivia. En dit legde de orga-

niserende vzw zeker geen windeieren: maar liefst 429 wandelaars genoten 

van 1 of meerdere van de 3 tochten. Dit is 1/3 meer dan alle voorgaande 

edities. 
 
Bijna 4 op 10 fietsers gaven de voorkeur aan de groene route van 30 km, 

nog steeds de populairste afstand.  1 op 4 koos voor de 50 km. 
 
Band 89 sloot deze zonnige editie af met een geslaagd optreden voor eigen 

publiek.  Tenslotte werden nog heel wat waardevolle prijzen verloot onder 

de deelnemers.  
 
Alle 3 200 deelnemers hebben een aardige duit gefietst, gewandeld of ge-

dronken.  “De organiserende vzw Waregemse Gordel heeft van bij de 1ste 

editie gesteld dat de opbrengsten naar investeringen en goede doelen 

gaan.  Zo kan ik al meedelen dat we de inschrijvings- en drankprijzen de 

komende editie op hetzelfde niveau kunnen behouden.  Tevens kijken we 

er naar uit om een aantal extra’s voor de sportievelingen te voorzien.  Ge-

zien de zeer succesvolle editie hebben we met het bestuur besloten om een 

aantal Waregemse goede doelen een bijkomend steuntje te geven”, zo ver-

telt voorzitter Rik Verhaeghe. 
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Oigo Waregem (Opgeven Is Geen Optie) ontvangt 1000 euro.  De vereni-

ging heeft tot doel een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen 

kanker en dit met alle nodige middelen en alle nodige initiatieven. 

Voedselafhaalpunt ’t Kelderke krijgt ook 1000 euro.  Mensen die onder de 

armoedegrens leven of die tijdelijke hulp nodig hebben kunnen aanspraak 

maken op een gratis voedselpakket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 
                                                                                                                              Foto vzw Waregemse Gordel 

 

Het vooropgestelde goede doel, de Ziekenhuisclowns, ontvangt 3000 euro. 

De ziekenhuisclowns leveren in o.a. de O.-L.-Vrouw van Lourdeskliniek van  

Waregem schitterend werk door een glimlach te toveren op het gezicht van 

zieke kinderen. 
 
De bedragen werden aan de vertegenwoordigers overhandigd op het jaar-

lijkse bedankingsetentje voor de vrijwilligers dat doorging op vrijdag 6 sep-

tember in het SOB De Roose op de Biest.   
 
Door het financieel steunen van deze 3 instanties wil de vzw Waregemse 

Gordel niet enkel haar sportieve karakter onderstrepen, maar ook het soci-

ale gebeuren in de kijker zetten.   

“De volgende editie dopen we de ‘gelukseditie’ gezien deze 13de uitgave zal 

doorgaan op 13 juli.  Zoals ieder jaar zal het bestuur ervoor zorgen dat de 

deelnemers verrast worden”, aldus de tevreden Biestenaar. 
Foto’s zijn te bekijken op http://picasaweb.google.com/waregemsegordel/waregemsegordel2013

http://picasaweb.google.com/waregemsegordel/waregemsegordel2013


 

Activiteitenkalender  
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
 verantwoordelijke                   oktober          Frank Tant           0474 926568 
       november        Frank Moerman        0474 926568 

 
 
  

 

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

teksten novembernummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 21 okt 
 

     Info    0496 23 94 68 
 

   dinsdag          1 okt  14u00 hobby in 'De Roose' 
   zaterdag    5 okt                      dag chronisch zieke mensen in 'De Roose' 
   maandag  14 okt  14u00 kaarting in 'De Roose' 
   dinsdag  22 okt  14u00 kaarting in ‘OCN’ 
 
 
 
 
   
   woensdag        9 okt      14u00 kaarting in 'De Roose' 
   woensdag     23 okt          14u00              kaarting in 'De Roose' 

 

                     Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

 
woensdagen 2-9-16-23-30 okt                 wandelen - start om 18u30 aan de kerk 
dinsdag         15 okt 19u00              koken voor mannen 
 

 

                                   Info    056 60 39 37 kaarting    

                                   Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


