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’t Biesteneirke is een gelimiteerd commercieel 

maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt 

op 1 070 exemplaren voor en door de bewoners 

van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden 

meer dan 340 exemplaren digitaal verstuurd. De 

volledige organisatie wordt gedragen door 

vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen 

Christiaens, Elian Coussement, Carine 

Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Marianne Verstaen en 

John Vervaecke.  Daarnaast telt ’t Biesteneirke 

tientallen losse medewerkers.  De redactie kan 

niet verantwoordelijk gesteld worden voor de 

inhoud  

van artikels die door derden aangereikt worden, 

doch behoudt zich het recht om (bepaalde) 

inhoud ervan te censureren of te weigeren.  Dit 

en vorige Biesteneirkes zijn tevens te raadplegen 

op www.biesteneirke.be.  Wil je meehelpen of 

heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar 

redactie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke 

uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 

Waregem 

 

 
foto: www.plakhet.nl 

 

Beste Biestenaar 
 

De lockdowns vorig jaar hebben wat teweeg 

gebracht.  Maar liefst 5 baby’s werden de 

afgelopen maanden geboren. Niets bijzonders, 

ware het niet dat al hun wiegjes op nog geen 200 

meter van elkaar in dezelfde straat staan.  

Directeur Eddy van de school mag zijn tekenpen 

voor de uitbreidingswerken boven halen. 
 

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Ten huize van… Marjaatje van den Duc 
tekst: Marnix Pruvoost – foto: Cherly Vanbecelaere 

 
We zijn eindelijk nog een keer op pad geraakt, de fotograaf en de reporter. 

Niet bij een verdienstelijke sporter, maar deze keer bij een doodgewone 

bewoonster van onze wijk met name… Marjaatje van den Duc. Bij de 

ouderen onder ons gaat allicht een lichtje branden en voor de jongsten 

onder ons gaat Maria het een en ander verduidelijken. 

 

Maria Waelkens, je bent op de Biest 

beter gekend als Marjaatje van den 

Duc.  

Eigenlijk is dat niet moeilijk hé.  Dat komt 

omdat mijn man en ik indertijd 

zaakvoerder waren van het café De 

nieuwen Duc. Het café was gelegen in de 

Lebbestraat (waar zich nu Fietsen Filvan 

bevindt, nvdr).  

 

Welke omschrijving zou je op vandaag 

geven, over het café van vroeger? 

Ja, wat moet ik daar nu op antwoorden, 

wat een café was dat ?  Een café gelijk een 

ander zeker, een plaats waar Jan en allemaal binnenkwam, rijk en arm door 

elkaar, geen onderscheid. De ene kwam over de vloer om een klapke te doen, 

een ander voor een pintje te drinken en de jonge gasten kwamen waarschijnlijk 

voor ons dochter, voor wat gaat een mens op café ?  ‘k Moet wel zeggen dat 

het er af toe héél druk kon zijn.  We hadden de vinkeniers die bij ons een 

onderkomen hadden, de kaartersclub, de spaarkas, supporterslokaal van onze 

zoon Marnix die aan motorcross deed, een feestzaal waar tal van activiteiten in 

doorgingen, een voetbalploeg en als ze gewonnen hadden… ‘k Hoef daar 

waarschijnlijk geen tekeningske bij te maken wat er toen gebeurde.  Ja, het was 

plezant, maar we hebben veel moeten werken hoor !  Als ik op zaterdagavond 

rond 4 uur de laatste klant uitgeleide deed dan kuiste ik steevast de hele zaak. 

Jaja, het moest proper zijn want op zondagmorgen om 7 uur ging de deur 

weeral open.  
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Maria, over welke eigenschap moet een herbergierster beschikken ? 

“Het moet proper zijn”, gelijk dat men zegt in Waregem … ge moet van de vloer 

kunnen eten en natuurlijk een goed pintje kunnen tappen. Goed in de omgang 

met mensen zijn, gelijk de 3 aapjes, kende dadde… horen, zien en zwijgen, zeer 

belangrijk.  En liep het dan eens uit de hand dan schrok ik er niet voor terug om 

iemand eruit te zetten. Als ze ambras maakten trok ik eerst de deur open, 

stektige ze bij uldere coljee en buiten ermee !  (”Heb ik nog met eigen ogen 

gezien”, beaamde schoondochter lief).  

 

Een traditioneel vraagje: Maria, ben jij een geboren en getogen 

Biestenaar ? 

Ik ben geboren in Anzegem, meer bepaald op den Heirweg. Er waren bij ons 

vier meiskes en twee knecht’n. In het jaar ’55 zijn we getrouwd en in de 

Kollebloemstraat hier op de Biest komen wonen. We waren wel beginnen 

bouwen het jaar vóór we trouwden. Van opleiding ben ik naaister.  Ik heb nog 

school gelopen in de Guido Gezellestraat bij de nonnekes. 

 

Je bent geboren in 1931…  

Jaja, ‘k hoor u al af komen op kousenvoeten, straks gaan er negentig kaarsen op 

de verjaardagstaart staan. Dat zijn d’er wel veel hé. ‘k Weet niet of ik ze allemaal 

in ene keer ga kunnen uitblazen. We kunnen maar proberen zeker ? 

 

Maria, wat is jouw geheim om oud te worden? 

Geheim, geheim ? D’er is daar geen geheim aan volgens mij, ik peins dat je 

sjanse moet hebben, gespaard blijven van ziektes, meer is ’t niet.  Ja maar ja, ik 

moet wel toegeven dat ik een bezige bij ben, stille zitten dat kan ik niet. Twee 

maal per dag moet ik naar buiten, een toerke wandelen, vroeger met mijn 

hondje maar dat is nu ongelukkiglijk komen te overlijden. En… iedere avond 

rond een uur of zes - alhoewel dat ik moet toegeven dat het regelmatig meer 

vijf uur is - drink ik ne goeie  porto. Neenee, ne goeien, geen bucht want weet 

 

Horen, zien en zwijgen ! 

Maria, caféhoudster op rust 
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je, er is daar veel verschil in. Weet je, zelfs toen de corona er was kon ik ook niet 

in mijn kot blijven, maar wel met de mondmasker op.  Pas op: ‘k deed wat ik 

moest doen.  

 

Maria, je hebt de Biest zien evolueren? 

Alles evoleert, den tijd sta niet stille, maar ’t is daarvoor niet altijd goed.  

Akkoord, we kunnen en zullen het niet kunnen tegenhouden. Kijkt hier bij ons… 

waar is de beenhouwer, den bakker, ’t winkeltje, het café,…?   Ga naar ’t groot 

warenhuis hoor ik u peinzen, maar als je een dagje ouder wordt is dat niet meer 

zo van zelfsprekend.  Sjanse dat de schoondochter mij regelmatig komt ophalen 

voor de commissies. Waar is de tijd dat er hier op het kerkplein grote tenten 

stonden, d’er was hier toch altijd iets te doen, maar nu… ze hebben zelfs 

verdomme nu nog de kerk gesloten op de koop toe. 

 

Vloeken, Maria? 

Joak als ge Onze Lieven Here zijn voornaam weglaat kan dat geen kwaad, maar 

ja ik ben kwaad en schrijf dat maar gerust in ’t Biesteneirke.  

Wie heeft er dat nu in zijnen kop gehaald om onze kerk zelfs overdag te sluiten ? 

Ja ge moogt het weten, ik ging daar tweemaal per dag binnen en pas op ik was 

daar nooit alleen, ge zoudt zelfs verschieten wie daar overdag een voet binnen 

zette. Biestenaars van wie dat je het niet zou verwachten dat ze een moment 

van stilte opzoeken of een kaarsje ontsteken. Of moet ik nu een afspraak met 

de belbus regelen die mij naar Waregem Ploatse  zal voeren voor een kaarsje te 

branden? Maar ja … we hebben het er juist over had niet,  dat heeft ook te 

maken met de vooruitgang van den tijd zeker…?  Of zou het, het begin van den 

ondergang zijn ? Weet je wat … peinst daar eens over. 

 

Weet je wat Maria, je bent vooreerst bedankt voor het onthaal en de warme 

babbel en namens de lezers van ’t Biesteneirke… een dikke proficiat met je 

verjaardag en de piepers ga je tegoed moeten houden voor na de corona. 

 

Oproep !  

Maria viert haar 90ste verjaardag op dinsdag 14 december.  Wie 

stopt een kaartje in haar brievenbus ? Maria woont in de 

Bieststraat 61, dat is het appartement naast café De Heerlijkheid 

links van de kerk.    
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Sint-Jozefkerk is plots niet meer open tijdens de week 
teksten: ontvangen op de redactie van ‘t Biesteneirke 

 

 
 

Bovenstaande droge mededeling hing op 9 november plotseling aan de 

glazen inkomdeur van de kerk.  Een mededeling die heel wat commotie 

teweegbrengt in de anders zo rustige wijk.  ’t Biesteneirke ontving heel wat 

misnoegde reacties.  Ze zeggen dat… 

 

 … men de Sint-Jozefkerk gesloten houdt uit schrik voor asielzoekers 

 … het beter is om de kerk te sluiten om het coronavirus buiten te houden 

 … er teveel stikstof vrijkomt in de kerk door het branden van een kaarsje 

ter ere van Sint-Jozef en om die reden gaat men nu onze kerk vroegtijdig 

sluiten 

 … je altijd, in de Sint-Jozefkerk welkom bent, in ‘het huis van de Heer’ 

vergeet alleen zijn voornaam niet ? 

 … er groten ambras is tussen Sint-Jozef en Sint-Michiel. Om de overlast 

naar de buren toe te beperken houdt men liever de kerk overdag gesloten 

 … de Sint-Jozefkerk, vroeger een ontmoetingsplaats voor eender wie was, 

op vandaag moet je beschikken over de sleutel 

 … als er een dief is in ’t land, sluit men de Sint-Jozefskerk op voorhand 

 … “’t Is beter te vroeg dan te laat”, zei Michiel tegen Jozef en hij hield zijn 

deur overdag gesloten 

 … Sint–Pieter de sleutel van den hemel heeft, maar dat de Biestenaars 

hiervoor bij Sint-Michiel moeten zijn 

 … wie overdag de kerk binnen wil, dient te beschikken over een app 

 … het jammer is dat iemand van buiten de Biest die beslissing op zijn 

eentje kon nemen, hopelijk komt hij nooit meer in onze Biestkerk !! Voor 

ons is hij voorzitter af... En toen werd het stil... 
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Babyboom in de Bieststraat 

tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Het jaar 2021 loopt stilaan ten einde.  Voor velen in de Bieststraat is dit jaar een 

nieuw begin.  Maar liefst 5 baby’s zagen het levenslicht, waarvan hun huis op 

nog geen 200 meter van elkaar verwijderd is.  ’t Biesteneirke bracht de jongste 

Biesttelgen en hun mama’s samen. 

 

 

(° 17 augustus 2021) 

 zoontje van Jelle Dutoit en Stefanie Desmet 

 Bieststraat 30 

 broer van Aude (° 3 juni 2018) 

 

(° 29 juli 2021) 

 zoontje van Alexander Coppenolle en 

Sophie Cocheteux-Depraeter 

 Bieststraat 27 

 

(° 9 juli 2021) 

 zoontje van Yorick Delmeiren en Eglantine 

Cambier 

 Bieststraat 2a 

 broer van Cilou (° 17 juli 2019) 

 

(° 13 april 2021) 

 zoontje van Jorn en Sofie  

 Bieststraat 

 zus van Lars (° 27 augustus 2019) 

 

(° 8 januari 2021) 

 dochtertje van Kevin Windels en Charlotte 

Clays 

 Bieststraat 24 
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 Géraud Igor Jérôme Lotte Juliette 

 

Huldiging kampioenen De Torenzangers 
tekst: secretaris Luc Dhuyvetter - foto: Willy Godefroid 

 

In de vernieuwde kleine zaal van het oc De Roose werden de kampioenen 

gehuldigd van vinkenmaatschappij de Torenzangers, die hun wedstrijden 

afwerken ter hoogte van de Mottestraat. Op de foto herken je  bij de 

voormiddagkampioenen koning Koen Christiaens (vogel Berahino); kampioen 

Luc Dhuyvetter (vogel Tsjenne) en kleine kampioen Jacques Vroman (vogel 

Lucas). Bij de namiddagkampioenen haalde Shakira Vercruyssen (vogel Diatta)  

het van Herman Ragolle (vogel Jo). Ze worden omringd door bestuursleden van 

de maatschappij, die iedereen willen bedanken die zich tijdens 2 moeilijke jaren 

door corona, belangeloos hebben ingezet.  
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Merel Vandenbogaerde zet zich in voor Somival  
tekst en foto: Elian Coussement 

 

Eind oktober ontving Merel Vandenbogaerde (17) haar attest als 

begeleider bij Somival. Dit is een sportclub die sport en ontspanning 

aanbiedt aan mensen met een handicap. De Waregemse tiener zit in haar 

laatste jaar Humane Wetenschappen op Campus Hemelvaart in Waregem. 

“Ik weet nog niet wat ik volgend jaar zal studeren”, zegt ze. “Ik hoop in 

ieder geval dat ik bij Somival kan blijven.” 

 

Jonge mensen die zich aanbieden als begeleider voor gehandicapte mensen, je 

hoort het niet vaak. Merel is nog maar zeventien, maar ze is er al lang bij. “Toen 

ik mijn vormsel deed, gingen we naar Somival in De Treffer”, begint Merel. “Op 

dat moment wist ik totaal niet wat deze organisatie was. Ze gaven wat uitleg en 

ze vertelden dat ze vrijwilligers waren voor mensen met een beperking. Na deze 

activiteit mochten we meehelpen en ik was meteen verkocht.” 

De leeftijdsgrens om bij Somival begeleider te worden, is zestien. Merel was al 

eerder geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk, maar ze was nog te jong om 

erkend te worden als een volwaardige begeleidster.  “Ik was er al van mijn 

twaalfde bij. Dat is nog te jong 

en volkomen normaal dat ik 

dan nog geen echte 

begeleidster mocht zijn. Ze 

stelden me wel voor om 

aspirant-begeleidster te 

worden. Dat komt er op neer 

dat mensen onder de zestien 

wel mogen begeleiden, maar 

ze staan dan zelf nog onder 

begeleiding van een ouder 

persoon. Dit was een mooie kans voor me en ik nam die uitdaging meteen aan. 

Zo begon ik eerst als aspirant-begeleidster bij Somival.” De meeste 

hulpverleners zijn ouder dan Merel. “Toen ik juist begon, waren we maar met 

twee jonge begeleiders”, zegt ze. “Ik merk dat er momenteel meer en meer 

zestienjarigen de stap richting Somival hebben gezet om begeleider te worden. 

Dit zie ik graag gebeuren. Normaal kom je als tiener niet in aanraking met zulke 
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mensen en dit zorgt ervoor dat onze kijk op de wereld wat verandert, wat goed 

is.” 

Corona gooide roet in het eten voor tal van activiteiten. Zo ook voor de 

diploma-uitreiking van Merel vorig jaar. “Normaal was het de bedoeling dat ik 

mijn erkenning vorig jaar kreeg”, herinnert ze zich. “Toen was ik zestien, maar er 

was ook corona en daardoor werd het uitgesteld. Gelukkig kreeg ik het wel een 

aantal weken terug. Het was een kleine ceremonie in het bijzijn van de 

burgemeester, de schepenen en enkele leden van Somival. Een leuke dag.” 

Op de vraag wat Merel nu zo leuk vindt aan Somival was ze meteen duidelijk. 

“Het maakt me blij om deze mensen gelukkig te zien. Ik help bij het zwemmen 

in De Treffer en je ziet dat die mensen er telkens van genieten. Ze zijn blij om 

eens een uurtje van hun rolstoel verlost te zijn en zich vrij te voelen in het water. 

Hen hierbij te kunnen helpen, brengt een lach op mijn gezicht.”  

Jaarprogramma 2022 wijk Korenbloem 

➢ vrijdag  4 februari nieuwjaarsreceptie vanaf 18.30 uur 

➢ vrijdag 20 mei (o.v.) dag van de buren 

➢ vrijdag 19 augustus après congé 

➢ zaterdag 15 oktober wijkfeest 

Wist je dat…  

 

… Sofie Steelandt een fotoshoot had voor Libelle en deze verschijnt op 2 

december ? 

… er een nieuwe rubriek is op de website www.biesteneirke.be ?  Onder In de 

media vind je heel wat krantenartikels waarin ’t Biesteneirke vermeld wordt 

… de Kerstloop op het Biestplein op zondag 5 december, zeker doorgaat ? Dat 

kon organisator Vincent Baert ons bevestigen 
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Herinrichting Franklin Rooseveltlaan 
tekst: stad Waregem – illustratie: Waze 

 

Op 22 november startten de werken voor de volledige herinrichting 

van de Franklin Rooseveltlaan. Het gaat om de Watergroep die in een 

viertal maanden een nieuwe toevoerleiding aanlegt, van de watertoren tot aan 

de Holstraat. 

 

Midden 2022 beginnen dan de werken voor de volledige heraanleg van dit 

traject: gescheiden riolering, veilige fietspaden, verkeersremmende 

maatregelen, een nieuw wegdek, groene aanplanting, nieuwe nutsleidingen... 

Deze aanleg duurt ongeveer 2 jaar.  In ’t Biesteneirke zult u op de hoogte blijven 

van de vooruitgang van de werken. 

 

De voorbereidende werken verlopen in 5 deelfases: 

 Fase 1: vanaf de watertoren tot aan het kruispunt Franklin 

Rooseveltlaan/Kabeljauwstraat 

 Duur: 5 werkdagen (van 22 tot 26 november) 

 Verkeer: kruispunt wordt volledig afgesloten uitgezonderd voor fietsers en 

voetgangers 

 

 Fase 2: van kruispunt Franklin Rooseveltlaan/Kabeljauwstraat tot aan 

kruispunt Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan 

 Duur: 20 werkdagen (van 26 november tot 23 december) 

 Verkeer: van watertoren tot Zandstraat enkel richting autosnelweg voor 

alle verkeer.  Voorbij de Zandstraat blijft de verkeersituatie dezelfde zoals 

nu 

 

 Fase 3: van kruispunt Wortegemseweg/Zandstraat/Franklin Rooseveltlaan 

tot aan kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan 

 Duur: 15 werkdagen (van 10 tot 28 januari) 

 Verkeer: vanaf dan volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting 

autosnelweg voor alle verkeer 

 



december 2021 11 

 Fase 4: Van kruispunt Brouwerijstraat/Vredestraat/Franklin Rooseveltlaan 

tot aan kruispunt Zadelstraat/Joannes Huyslaan/Franklin Rooseveltlaan  

 Duur: 30 werkdagen (van 31 januari tot 11 maart) 

 Verkeer: volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting autosnelweg voor 

alle verkeer 

 

 Fase 5: van kruispunt Zadelstraat/Joannes Huyslaan/Franklin Rooseveltlaan 

tot aan kruispunt Holstraat/Leeuwkesstraat/Franklin Rooseveltlaan 

 Duur: 20 werkdagen (van 14 maart tot 8 april) 

 Verkeer: volledige Franklin Rooseveltlaan enkel richting autosnelweg voor 

alle verkeer 

 
 

 

Belangrijk:  

 alle vooropgestelde data zijn zonder weerverlet en extra covid-19-

maatregelen  

 De Watergroep past de verkeerssituatie aan volgens de fasen, dit in 

samenspraak met de stadsdiensten en de politie 

 de werfleider Hans Vantieghem is elke dag aanwezig op de werf als 

aanspreekpunt (0475 68 96 74)  

 geplande onderbrekingen worden op voorhand aangekondigd zodat u als 

bewoner de nodige regelingen kan treffen 

 de start van de grote riolerings-, nuts- en wegeniswerken is voorzien voor 

mei 2022.  Deze werken zullen vermoedelijk 2 jaar duren 
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

 reservaties: www.waregem.be/ocderoose  

 info: ocderoose@gmail.com – 0474 92 65 68  

 verantwoordelijke december: Cherly Vanbecelaere – 0474 92 65 68 
 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van Samana opgeschort 
 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 tot het einde van dit jaar zijn alle openbare activiteiten van Okra opgeschort 
 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen - verzamelen op het kerkplein 

 

OK Waregem – www.samen-na-kanker.be 

 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 643 374 - waregem@samen-na-kanker.be 

 iedere donderdag van 14 tot 15 uur: yoga (oc De Roose) 
 

vzw Project Biest – projectbiest@gmail.com 

 info: projectbiest@gmail.com of Facebook 
 

Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering (Sint-Jozefkerk) 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be 

 donderdag 23 december: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 271 – januari 2022 

 teksten januarinummer binnen vóór 16 december, bij voorkeur via e-mail  

 


