
juni 2022 www. biesteneirke.be nummer 276 
 

In dit nummer:  

Wist je dat ?  

Ontbijtwandeling 

Benito Classic 

Eerste communie en 

Vormsel VBS Biest 

Afscheid klas 6 

Ambitieuze Julie 

Stockman 

Flanders Field Classic 

Dag van de Buren 

Activiteitenkalender  

… 
 

’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: Mia Verleye 

 

Beste Biestenaar 

 

Nog een goeie 5 weken en de mooie, lange 

zomervakantie kan beginnen.  Voor 26 leerlingen 

van klas 6 van de vrije basisschool Biest betekent 

dit ook het afsluiten van de lagere 

schoolperiode.  Wat ze volgend schooljaar gaan 

studeren, lees je in dit nummer. 

Ook de redactieleden van ’t Biesteneirke nemen 

wat vakantie.  Dit is het laatste nummer vóór het 

zomerverlof.  Eind augustus mag je nummer 277 

in de brievenbus verwachten. 
 

Veel leesplezier !  Fijne vakantie ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Eerste editie ontbijtwandeling is schot in de roos 
tekst: Petra Huyst – foto’s: Ouderraad Biest-Jager 

  

Op zondag 24 april organiseerde de 

Ouderraad van scholengroep Biest-

Jager zijn tweede event van het jaar. 

Na een succesvolle kaas en wijn via 

take-away formule was het nu tijd 

voor een live activiteit in openlucht. 

De Ouderraad organiseerde een 

eerste ontbijtwandeling in en rond de 

school De Biest. De zon tekende 

present en om en bij de 450 

wandelliefhebbers waren op het appel. Een parcours van net geen 3,5 km 

doorspekt met tussenstops voor opdrachten en spijs en drank leidde de 

deelnemers door de straten van de Biestwijk. Het was een wandeling geschikt 

voor jong en oud. Langs het parcours konden de kinderen stapsgewijs een 

vredesduif in origami maken die ze op de 

eindbestemming (speelplaats van de 

Biestschool) nog mochten versieren. Alle 

vredesvogels werden vervolgens opgehangen in 

een speciaal voor de wandeling gemaakt 

vredesnest. Na afloop van de wandeling was er 

nog ruim de tijd om na te praten bij een hapje en 

een drankje. De ouderraad en in het bijzonder de 

werkgroep die zich over de organisatie 

ontfermden, blikken heel tevreden terug op een 

geslaagde eerste editie en zien het geheel voor 

herhaling vatbaar. Op 1 en 9 juni wordt nog een 

lezingenreeks EHBO toepassen bij kinderen  

georganiseerd in het oc De Roose. Inschrijven kan nog via de Ouderraadwebsite 

https://www.ouderraad-vbsbiestjager.com/informatiesessies. 

 

Met de lezingenreeks sluit de Ouderraad een druk gevuld schooljaar af. Het 

wordt al uitkijken naar de activiteiten van het komende schooljaar. 
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Benito Classic op 9 juli  
tekst: Elian Coussement 

 

Na de afgelaste editie van vorig jaar gaat de Benito Classic dit jaar wel door. Op 

9 juli organiseert fietsclub De Biesttrappers voor de vijfde 

maal hun wielerevenement. “We hopen op een geslaagde 

sportieve dag.” 

De Benito Classic is een initiatief van fietsclub De 

Biesttrappers. Het evenement is genoemd naar Benito 

Mahieu, die een paar jaar terug een ongeval kende tijdens 

een brandweerinterventie. In een brand kwam een 

vallende schoorsteen terecht op zijn perslucht. “We willen 

vooral de herinnering levende houden dat vrijwilligers niet 

volledig gedekt worden door de verzekering na een 

ongeval”, aldus Tony Debeerst, voorzitter van De 

Biesttrappers.  

Vorig jaar was er geen Benito Classic. Het evenement werd 

afgelast wegens de coronapandemie. “Eigenlijk konden 

we het laten doorgaan, maar dan gingen we hoge kosten 

gehad hebben”, vertelt Tony Debeerst. “Onze 

bevoorrading zou telkens apart verpakt moeten worden 

en dat was eigenlijk onbegonnen werk. Het is beter dat 

het nu weer door kan gaan in normale omstandigheden.” 

 

Door Wallonië 

De opbrengst van de Classic gaat integraal naar de clubkas van de Biesttrappers. 

De fietsclub stelde drie tochten samen. “Frederik Amerlynck, die nu ook in ons 

bestuur is gekomen, stelt de routes op. In totaal stippelde hij er drie samen: 50, 

80 en 120 kilometer. De start is op de speelplaats van het schooltje op de Biest 

en gaat richting Wallonië. We blijven elk jaar in dezelfde streek, maar de 

beklimmingen worden eens in de verschillende richtingen gereden zodat het 

een verrassing blijft voor de deelnemers.” 

Inschrijven voor de Benito Classic kan nog steeds. In de prijs zit ook 

bevoorrading. “We hopen op een redelijke opkomst”, aldus Debeerst. “Iedereen 

kan trouwens ook drie keer komen proefrijden bij de Biesttrappers. Elke zondag 

rijden we samen een tocht met de koersfiets."  
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We nemen afscheid van klas 6 VBS Biest 
tekst: de leerlingen zelf – foto’s: juf Natalie 
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Wist je dat…  

 

… je tot 2 juli terecht kan in pop-up zomerbar Kaffee Libertee ?  Je vindt de hippe 

bar in de Bekaertlaan, op het randje van de Biest.  Je kan er iedere vrijdag en 

zondag vanaf 16 uur terecht, op zaterdag vanaf 18 uur 

… fietsen Gunthers momenteel gesloten is wegens verhuis ?  Vanaf dinsdag 31 

mei kan je terecht in de nieuwe locatie: Bieststraat 130 (naast Stut) 

… de vinken volop terug hun deuntje kunnen fluiten ?  Na een onderbreking 

wegens vogelgriep konden op 22 mei de vinkeniers elkaar terug bekampen op 

het fietspad t.h.v. de Mottestraat 

 

  

’t Biesteneirke gaat er 

even tussenuit.  We zijn 

terug eind augustus ! 
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Flanders Field Classic op 11 en 12 juni 
tekst: Marianne Verstaen en Sef Himpe 

 

De 37ste Flanders Field Classic gaat door op 11 en 12 juni. 

De organisatie is in handen van Club WTC De Nieuwenhovespurters.  Deze club 

telt 160 leden waarvan 47 dames. Hij werd opgericht in 1983 en Sef Himpe was 

er van in het begin bij, zowel om te fietsen als om een helpende hand aan te 

bieden.  Zijn vrouw Linda rijdt al haar 11de seizoen en steekt ook een handje toe. 

 

De start en aankomst van deze fietstochten zijn aan de 

voetbalkantine van de Rassing in Nieuwenhove. 

Inschrijven kan aan democratische prijzen van 2 tot 6 

euro.  Meer en meer gezinnen nemen deel.  “Vergeet 

niet eerst jouw fiets na te zien !”, geeft Sef als gouden 

raad mee. 

Zondag is dé dag voor veel fietsclubs. Sommigen 

rijden zelfs op zaterdag en zondag. 

 

Wat je enkel moet doen is: inschrijven, de pijltjes 

volgen en gewoon “terten” zoals Briek Schotte zei. 

Op zaterdag 11  juni kan je kiezen tussen 5 afstanden:  

➢ 25 km, geschikt als gezinsfietstocht 

➢ 50 km, licht golvend 

➢ 80 km, golvend parcours met 1 bevoorrading 

➢ 110 km, golvend parcours met enkele hellingen en 2 bevoorradingen 

➢ 140 km, golvend parcours met stevige hellingen en 3 bevoorradingen 

Op zondag 12  juni kan je kiezen uit dezelfde afstanden zoals op zaterdag, m.u.v. 

de grote tocht van 140 km. Er zijn bewaakte fietsenstallingen. 

 

 

Het is niet de berg die we overwinnen, maar onszelf 

 

 

“Dit organiseren vraagt veel tijd en inzet van veel vrijwilligers waarvoor hartelijk 

dank”, aldus Sef.  “Maanden op voorhand zijn de parcoursen al uitgestippeld en 
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worden ze eens uitgetest. Vanaf de woensdag tot en met de vrijdag vóór het 

fietsevenement worden alle afstanden uitgepijld.  De dag ervoor wordt 

nagegaan of alle pijlen er nog hangen.  De dag zelf wordt alles voor de 

bevoorrading (fruit, sportdrank, water, sportrepen, …)  ter plaatse gebracht en 

dit al vanaf 6 uur !  De maandag en dinsdag nadien worden alle pijlen 

opgehaald.” 

Hopelijk zijn de weergoden gunstig gezind en wordt Flanders Field Classics 

opnieuw een groot succes. 

 

 

Recreantenkoers op de Biest 
tekst: Koen Christiaens – foto: Willy Godefroid 

 

De 8ste Memorial Igor Decraene gaat, zoals vorige jaren, door op de 1ste zondag 

van september, namelijk 4 september.  De formule recreanten in duo valt (alvast 

voor deze editie) weg en wordt vervangen door een recreantenkoers. Zie het als 

een parochianenkoers maar ook recreanten van buiten Waregem kunnen 

deelnemen. Deze recreantenkoers heeft een ander traject dan de tijdritten. Het 

parcours start in de Kleithoekstraat en gaat 

via de Mottestraat, Industrielaan opnieuw 

naar de Kleithoekstraat. Er worden 15 

ronden van 2,4 km afgelegd zijnde 36 km.  

Zo kunnen de toeschouwers hen circa om 

de 4 minuten aanmoedigen. Deze 

wedstrijd zal het programma inluiden om 

10.30 uur. De tijdrit voor individuele 

recreanten blijft wel behouden en start 

vanaf het middaguur.  Inschrijven voor 

beide wedstrijden kan vanaf juli via de 

website.  

Dit jaar zullen de betere tijdrijders opnieuw van de partij zijn als laatste test voor 

het WK in het Australische Wollongong, dat 2 weken nadien doorgaat. Denken 

we maar aan belofterenner Alec Segaert, begin mei nog nationaal kampioen in 

Gavere. Ook wordt het uitkijken naar onder meer Luca Vierstraete uit Heule, ook 

al Belgisch kampioene bij de meisjes-nieuwelingen. Meer info over de Memorial 

Igor Decraene in het septembernummer. 
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Julie Stockman met ambitie naar het BK wielrennen 
tekst: Koen Christiaens – foto: Julie Stockman 

 

 
 

13de, 9de, 38ste, 35ste, 17de, 19de, 1ste en 14de.  Een greep uit de uitslagen die Julie 

Stockman bijeen fietste dit seizoen. Vooral tijdens het voorlaatste weekend van 

april blonk Julie uit met een 19de plaats in het Nederlandse Borsele en daags 

nadien de overwinning in Petegem (bij Wortegem). Julie was er de snelste van 

maar liefst 119 deelnemers. Ze mag dan ook met vertrouwen het BK aanvatten, 

dat op 26 juni wordt betwist in Middelkerke. Wie weet mogen ze die avond 

vieren in de Stijn Streuvelsstraat. 

 

Julie, waarom loopt het dit jaar zo gesmeerd ? 

Ik heb altijd gestudeerd en heb meer tijd om me nu te focussen op het 

wielrennen. Vorig jaar volgde ik nog een opleiding bij het leger en ben ook out 

geweest door ziekte. Ik zal kijken wat ik eruit kan halen. Het moet vooral plezant 

blijven. Intussen heb ik vast werk bij de Sportdienst van Zeebrugge en dit als 
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PTI. Het is mijn taak ervoor te zorgen de fysieke toestand van de militairen in 

stand te houden.  

 

Vooral dat weekend eind april mocht er wezen: op zaterdag een knappe 

prestatie in Nederland, op zondag winst in Petegem. 

De wedstrijd in Nederland ging door in Borsele, net over de grens. Een interclub 

die deel uitmaakt van een klassement. Het was de bedoeling om de best 

geklasseerde rensters van onze ploeg te helpen. Het werd een vlakke 

waaierkoers. Vlakke koersen zijn zeker mijn ding, maar ik vind dat ik ook een 

stap voorwaarts heb gezet want op de klimmetjes gaat het ook vlotter. Een 

Annemiek van Vleuten kan ik nog niet volgen, dat heb ik ondervonden tijdens 

Dwars door Vlaanderen. Een sterk deelnemersveld en het was nog vroeg op het 

seizoen. Tijdens de Limburg Volta Classic was het een iets lager niveau en 

eindigde ik 17de.  

 

En op zondag was het dan wel boenk erop… 

In Petegem was het een kermiskoers. Iedere ronde zat er een stuk bergop in. Ik 

heb tijdens die koers een paar keer geprobeerd te ontsnappen, maar als je niet 

weggeraakt merk je bij de vrouwen wel gauw dat de groep samen zal blijven. 

Het werd uiteindelijk een spurt met nog 70 rensters. Tijdens de laatste ronde 

wist ik waar ik voorin moest zitten en voor de laatste bocht zat ik bij de eerste 5 

à 6. Ik haalde het van een Oekraïense en Nederlandse (zie foto). 

 

Wat zijn jouw volgende wedstrijden ? 

Voor bepaalde interclubs wordt dit pas laat beslist. Op 28 mei rij ik in 

Oudenaarde, 29 mei in Wanzele, mogelijks Dwars door de Westhoek op 5 juni 

en Dwars door het Hageland op 12 juni. En dan zitten we al dicht tegen het BK 

aan. 

 

Hoe kijk je aan tegen dat BK in Middelkerke ? 

Zonder veel stress. Ik heb een gezonde ambitie voor dat BK. In het achterhoofd 

hoop ik toch op een top 10 plaats. We komen toch met ruim 100 renners aan 

de start. Iedereen wil wel top zijn op zo’n BK, dus reken ik er niet veel op dat de 

ploegmaats mijn kaart trekken. Tenzij misschien Jessy Druyts.  Het is de 

bedoeling met de ploeg nog eens de omloop te verkennen. Ik heb het al eens 

bekeken en we rijden 1 grote ronde en 5 ronden in Middelkerke. We zijn met 5 
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of 6 van de ploeg die starten, ook de U23 rijden mee en die zullen ook voor 

eigen rekening gaan. Ik denk niet dat het een spurt wordt.  

 

Wie worden de grootste kanshebbers en dus concurrenten ? 

Lotte Kopecky op kop natuurlijk maar ook Alana Castrique zal goed zijn. Ook 

een paar dames van Lotto zoals Katrijn De Clercq verwacht ik. Ook Fenna 

Vanhoutte die goed kan spurten. En Shari Bossuyt niet te vergeten die ook 

World Tour niveau haalt.  

 

De elite wedstrijd bij de vrouwen gaat van start om 11 uur, aankomst rond 

14.30 uur, rechtstreeks te zien op Sporza. 

 

 

Eerste communie VBS Biest – zondag 15 mei 2022 
foto: Piet Eggermont 
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Heilig vormsel VBS Biest – zondag 22 mei 2022 
foto: Piet Eggermont 

 

 
 

 

Wist je dat…  

 

…  Aquafin nv werken uitvoert aan de Gaverbeek t.h.v. de Industrielaan ?  De 

bestaande riolering van de Industrielaan mondt op heden uit in de Gaverbeek. 

Dit project voorziet de afkoppeling van deze riolering van de Gaverbeek en 

voorziet een nieuwe aansluiting op een bestaande toegangsput van Aquafin nv.  

De werken zijn bij de start van de zomervakantie achter de rug en het fietspad 

wordt volledig hersteld 

… de lezers van ’t Biesteneirke graag weten waar je de komende vakantie op reis 

gaat ?  Neem een Biesteneirke mee op jouw trip en maak ter plaatse een foto 

met jouw favoriete maandblad.  Samen met een woordje uitleg stuur je dit naar 

redactie@biesteneirke.be. Alle foto’s verdienen een plaatsje in het volgend 

nummer.  Prettige vakantie ! 
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Dag van de buren op de Biest 
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Rik Verhaeghe en John Vervaecke 

 

Vier(de) jij ook de Dag van de 

Buren ?  Stuur dan een of 

meerdere foto’s van het 

gezellig samenzijn naar het 

gekende e-mailadres 

redactie@biesteneirke.be.  ’t 

Biesteneirke plaatst ze op de 

website 

www.biesteneirke.be/fotos.   

Ook in de Kuipersstraat en op de wijk Korenbloem weten ze hoe je een 

burenfeest organiseert.  De buren maakten er hun opwachting op vrijdag 20 

mei.  De felle regen overdag had gelukkig plaatsgemaakt voor opklaringen, al 

bleef een jas of fleece wel noodzakelijk.   
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Ook het Molenpark houdt vast aan de traditie van Burendag.  foto: Sef Himpe 

 

 

 

Het Molenpark fietst op een zonnige zondag 
tekst: Geert Vermeulen – foto: Sef Himpe 

 

Op zondag 22 mei ging de Molenpark fietstocht door.  19 fietsers en chauffeur 

Eric reden de rit in een stralend zonnetje.  Hoogtepunt was tweemaal de 

Munkenbrug, vóór en na de stop in café de Klokke in Ooigem. De begeleiding 

maakte dat alles tiptop in orde was en dat iedereen veilig en wel in café de 

Heerlijkheid aankwam.  Waarop de organisatie nog eens trakteerde op een 

drankje en de 

café uitbaters 

op een hapje. 

De afwezigen 

hadden – nog 

maar eens - 

ongelijk. 
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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 juni: Sabine Odent - juli/augustus: Paul Kindt – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 8 en 22 juni, 13 juli en 24 augustus van 14 tot 17 uur: kaarting 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

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

 

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 

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 25 augustus: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 277 – september  

 teksten septembernummer binnen vóór 18 augustus, bij voorkeur via e-mail  

 

 


