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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 

 

 

 

 
 

Beste Biestenaar 

 

Wist je dat… er op zondag 4 september 

verschillende kampioenen op de Biest aanwezig 

waren ?  Belgisch en Europees Kampioen 

tijdrijden bij de beloften Alec Segaert won op 

verbluffende wijze de Memorial Igor Decraene 

en ging op het WK in Australië met de zilveren 

plak aan de haal. 

Winnares bij de dames juniore Febe Jooris mocht 

de zilveren medaille rond haar nek hangen in 

Wollongong. 

   

Veel leesplezier !   
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Start van het nieuwe schooljaar bij basisschool Don Bosco  
tekst: directeur Eddy Nuyttens 

 

Beste lezers van ’t Biesteneirke 

 

Het schooljaar is voor de kinderen, de leerkrachten, het dienstpersoneel en de 

directeur opnieuw gestart én we zijn het alweer goed gewoon.  De gezonde 

drukte van elke dag is opnieuw aanwezig. 

Het leerkrachtenteam vangt elke dag 87 kleuters en 154 leerlingen van het lager 

op.  Toch wel weer een ongelooflijke uitdaging voor het schoolteam om deze 

kinderen de beste kansen te geven.  Maar uitdagingen zijn nu éénmaal nodig in 

ons onderwijs.  Onze Biestschool is een fijne, hartelijke, familiale school die 

houdt van uitdagingen en waar het niet alleen voor de kinderen maar ook voor 

de leraren fijn vertoeven is.  We zetten sterk in op ‘Teamwork’ en we zorgen er 

vooral voor dat er voor iedereen goed gezorgd wordt en dit op alle vlak.  

Welbevinden op de werkplek is superbelangrijk.   

 

 
Momenteel hebben we alle jobs in onze beide scholen Biest en Jager kunnen 

invullen maar het tekort aan leraren loert om de hoek.  Hopelijk worden we niet 

te veel geconfronteerd met mensen die uitvallen door ziekte want het zal niet 
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eenvoudig zijn om alles ingevuld te krijgen. Maar goed, dat zijn (eventuele) 

zorgen voor later…  Volgens mij kunnen we het lerarentekort voor een stukje 

mee helpen oplossen wanneer leraren al het goeie van het leraar-zijn uitstralen 

en er positief over vertellen bij familie en vrienden.  Het is én blijft een 

fantastische job omdat we mogen werken met het mooiste dat er is… en dat zijn 

kinderen.  
 

In de personeelsbezetting kleuter-lager 

zijn er niet echt heel grote veranderingen, 

of toch ?  Juf Sylvie is directeur ad interim 

geworden in VBS De Mozaïek in 

Hooglede.  Dat betekent dat zij voor ten 

minste een jaar mag proeven van het leven 

van een directeur.  Het is een boeiende 

uitdaging die veel energie vraagt maar 

waar je ook veel energie kan uithalen.  Ik 

ben ervan overtuigd dat directeur Sylvie 

dat goed zal doen !  Ondertussen vervangt 

juf Sissy haar in het 4de leerjaar en hebben 

we een bijkomende lerares kunnen 

binnenhalen, nl. juf Eveline T’Jollyn. Zij zal 

grotendeels werken in het 3de en 6de 

leerjaar op de Biest alsook in het 2de leerjaar op de Jager.    Eveline gaf meer dan 

10 jaar les in het Gentse maar komt heel binnenkort in Waregem wonen… de 

ideale transfer ! We wensen juf Eveline ongelooflijk veel werkvreugde toe in 

onze school ! Verder kan ik werken met de mensen die er vorig jaar ook waren 

en daar ben ik heel blij om.  Het is altijd goed de continuïteit te bewaren én te 

bewaken in een organisatie als de onze… VBS Biest-Jager. Ik kan het niet genoeg 

benadrukken… wat ben ik blij dat ik van zo’n schoolteam de directeur mag 

zijn… een privilege     .  En nu zal je zeggen… niet té veel met pluimen gooien 

hé, maar ik meen dat nu eens écht !  Ik mag voor het 24ste jaar starten als 

directeur en nog steeds met enorm veel drive en goesting ! 
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De eerste schooldag 

begon muzisch met 

Feesten is een Kunst…  

een supertoffe start.  We 

zetten sterk in op het 

leergebied ‘Muzische 

Vorming’ en we richten 

ons hierbij op het ZILLig 

maken van alle aspecten 

van het leerplan. Het 

jaarthema krijgt op 3 juni 

haar apotheose op Biest-

O-Dream.  Wie erbij was 

6 jaar geleden, weet dat dat een TOP schoolfeest was.  Meer nieuws volgt later… 

maar het begint al te kriebelen.  Verder leggen we momenteel de laatste hand 

aan ons vernieuwd schoolrapport dat op donderdag 17 november zal 

voorgesteld worden op een ouderavond. Verder kijken we ook uit naar het 

grootouderfeest… een kerstspecial met alles erop en eraan… wordt vervolgd !  

U ziet, beste lezers, dat we er volledig klaar voor zijn en dat het op onze school 

gewoonweg de max is ! Altijd welkom ! 

 

Aan de ouders: dank dat jullie ons steevast het vertrouwen geven om met jullie 

kinderen te mogen werken… We go for it ! 

 

Bezoek ons regelmatig op onze schoolwebsite voor meer info: 

www.biestjager.be 
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De kinderbende in musical Oliver 
tekst: Elian Coussement – foto: Christophe Tijtgat 

 

Alejandro, Joppe, Louis en Jakub maken in oktober hun optreden in Oliver, een 

musical die doorgaat in de stadsschouwburg van Kortrijk. De vier jongens zitten 

in het zesde leerjaar van de vrije basisschool op de Biest.  Juf Sylvie, die vorig 

jaar lesgaf aan hen, vroeg aan de jongens of ze wilden meespelen in een musical. 

De kinderen ondergingen een auditie en werden uiteindelijk gekozen om mee 

te doen in Oliver. Samen met andere jongens en meisjes vormen ze de 

kinderbende, die centraal staat tijdens de musical. Op zondag 9 oktober zijn ze 

voor het eerst te bewonderen, dan volgt er nog een voorstelling op 16 en 23 

oktober.   

 
van links naar rechts: Alejandro, Joppe, Louis en Jakub 

 

Speeldata: zondagen 9, 16 en 23 oktober om 14.45 uur 

in de Stadsschouwburg van Kortrijk.  Kaarten en info: www.kltkortrijk.be 
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Conny en Nicolas nemen, met pijn in het hart, afscheid… 
tekst: Koen Christiaens – foto: Willy Godefroid 

 

Doorheen de jaren zijn er heel wat zaken verdwenen op den Biest: we hebben 

geen beenhouwerij meer, geen bakkerij en binnenkort ook  geen café meer. 

Eind 2016 kwam café de Biest onder de sloophamer terecht, 5 jaar later werd 

café De Oude Molen een frituur en begin oktober stoppen Nicolas Vanhoucke 

en Conny Dewinter met hun café/brasserie de Heerlijkheid.  Ze hielden de 

Heerlijkheid open op vrijdagavond, zaterdag en zondag. Het kleine knusse café 

op het Biestplein verdwijnt dus.   

 

Nicolas, hoe lang hield 

je de Heerlijkheid open ? 

De startdatum is makkelijk 

te onthouden voor mij 

want dat was de 

verjaardag van onze 

dochter Sari,  25 februari. 

We zijn gestart in 2005. Ik 

heb dit in het begin nog 

gecombineerd als 

chocolatier; maar  3 jobs 

doen – met ook nog een dagtaak -  was te arbeidsintensief. 

 

Welke (sport)verenigingen waren hier actief ? 

De vinkeniers van Vimibel kwamen hier, de Biesttrappers. En tijdens de zomer 

kwamen de Landergemse motorvrienden op zondag, telkens rond 14 uur. Soms 

was er ook een bierproeverij, georganiseerd door de Waregemse bierfanaten. 

Een bepaald ogenblik had ik méér dan 100 verschillende biersoorten. 

 

Wanneer is het de laatste dag van de Heerlijkheid ? 

Zondag 2 oktober. Ik ben begonnen zonder veel poeha en wil ook zo eindigen. 

Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden en verander op maandag 3 oktober van 

werk. Daardoor moet ik ook op zaterdag  beschikbaar zijn. Corona heeft er goed 

ingehakt, dat is ook een reden; de motivatie was wat weg. Ik heb 6 maand 
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hierover gebrainstormd, de pro en contra afgewogen en zal met pijn in het hart 

afscheid nemen.  

 

Heb je nog een boodschap voor de mensen die vaak de Heerlijkheid 

bezochten ? 

Ik had een trouw cliënteel. Ik wil de mensen bedanken die vanaf de 1ste dag 

naar de Heerlijkheid kwamen.  Iedere zondagavond zat het Parlement hier. Op 

een bepaald ogenblik telde die 18 leden, nu zijn het er nog 8.  Die kwamen naar 

onder meer het voetbal kijken. 

 

 

 

Word jij de winnaar van de ludieke quiz ? 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Vzw Waregemse Gordel presenteert op vrijdag 

21 oktober om 19.30 uur in het oc De Roose de 

1ste versie van een ludieke quiz met een 

Waregems tintje. 

In de praktijk zal het erop neerkomen dat per 

ronde een 2-tal vragen over Waregem zullen 

handelen.  Of er kan een link met onze stad 

gelegd worden in het antwoord.  Op die manier 

willen we de Waregemse ploegen een beetje 

voordeel geven… of de échte quizploegen wat ontmoedigen, dat kan ook.   

Wat de quiz tevens uniek maakt: de opbrengst wordt geschonken aan 4 

Waregemse goede doelen: Akabe Funk, Auxilia, Sonobeg en Wandelen voor 

Oigo.  Bij inschrijving kan je als ploeg een goed doel kiezen of laat je het lot 

beslissen.  Bij het ter perse gaan van dit Biesteneirke waren al 17 ploegen 

ingeschreven.  Er kunnen zich nog 3 teams inschrijven !  Online inschrijven en 

betalen (20 euro/ploeg) via www.waregemsegordel.be.  Iedere quizploeg 

ontvangt een prijzenpakket. 

 

Info: www.waregemsegordel.be en info@waregemsegordel.be 
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De GR129: wandelen dwars door België! 
tekst: Maxime Korber – foto’s: Tim Declercq 

 

Eind 2020 begonnen we aan een tocht dwars door België: de GR129. Een 

wandeltocht die ons zal leiden van Brugge in het noordwesten tot Aarlen in het 

zuiden van ons land. In een vorige editie van ’t Biesteneirke kon je lezen hoe we 

onze 10de etappe afwerkten. We vertrokken vanuit het centrum van Gerpinnes 

(in de nabijheid van grootstad Charleroi) voor een tocht van 27 kilometer. De 

provincie Henegouwen lieten we achter ons en ruilden we in voor de provincie 

Namen. Bovendien bevinden we ons in een nieuwe landstreek, de Condroz, 

gekend om zijn vruchtbare grond en landelijk karakter. Via kleine charmante 

dorpjes bereikten we ons eindpunt Maredsous. Net op tijd om nog een terrasje 

te doen en te proeven van de lekkere streekproducten. Vandaag ligt ons 

eindpunt in Dinant, stad aan de Maas. 

 

Etappe 11: Maredsous - Dinant (21 km) 

Toen we de finish van de 10de etappe bereikten, troffen we een volle parking en 

een massa volk aan. Vandaag is de rust in Maredsous volledig teruggekeerd. Het 

is immers nog veel te vroeg voor een degustatiebiertje. De torens van de Abdij 

van Maredsous zullen nog lange tijd in zicht blijven. Ze vormen hét 

herkenningspunt in deze streek. 

Het eerste deel van de 

etappe wandelen we in de 

vallei van de Molignée. 

De Molignée is een 

zijrivier van de Maas. 

Deze bosrijke omgeving 

telt een aantal kastelen en 

abdijen. Ook in vroegere 

tijden moet het hier goed 

vertoeven zijn geweest. 

Wie deze streek wil verkennen op een alternatieve wijze kan kiezen voor een 

ritje met een railbike.  Met een spoorwegfiets trap je je vooruit op een oude 

spoorwegrail. Je hebt de keuze tussen verschillende routes die jou brengen naar 

de belangrijkste bezienswaardigheden in de streek. Wij laten ons echter niet 

verleiden en zijn niet weg te slaan van onze vertrouwde GR-route. 
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We trekken het bos in en bereiken via een korte klim een hoger gelegen plateau. 

Hier opent het landschap zich even. Een kudde koeien komt gretig voor de 

camera van Tim poseren. Dieper het bos in treffen we - bijna verborgen in het 

struikgewas - een Sint-Hubertuskapelletje aan. Sint-Hubertus staat bekend als 

de patroonheilige van de jacht. Ook hier wordt dus ongetwijfeld regelmatig op 

wild gejaagd. Gelukkig voor ons is er vandaag geen activiteit gepland. 

Via het dorpje Foy dalen we terug af in de vallei. We kruisen voor de tweede 

maal de rivier de Molignée en wandelen richting de ruïnes van Montaigle. Deze 

plaats kent een rijke geschiedenis. Er werden sporen van menselijke 

aanwezigheid aangetroffen 

die dateren van minstens 

7000 v.Chr. Strategisch 

gelegen op een steile rots 

vlakbij 2 rivieren (de 

Molignée en de Flavion) 

deed deze plek dienst als 

schuiloord. De Graaf van 

Vlaanderen (Gwijde van 

Dampierre) kocht deze 

grond aan in 1298. In 1309 

liet zijn zoon (Gwijde van Namen) hier een prachtige burcht optrekken. Helaas 

bleef dit bouwwerk niet bewaard. Het kasteel werd in 1554 platgebrand door 

het Franse leger en niet meer hersteld in zijn oude glorie. Bij onze passage 

bemerken we opvallend veel bedrijvigheid rond de ruïnes. Dit weekend blijkt er 

een “week-end médiéval” georganiseerd te zijn met allerhande randactiviteiten. 

Een bezoekje zit er wegens tijdsgebrek niet in, maar zeker een plaats om te 

onthouden voor het geval we nog eens de streek bezoeken. 

Via een bospad maken we terug extra hoogtemeters. We zetten koers richting 

Haut-le-Wastia. Vlak voor het dorp treffen we een oorlogsmoment aan dat 

herinnert aan de strijd die hier is gevoerd in 1940. Franse soldaten hadden na 

een heldhaftige strijd het dorp heroverd van het Duitse leger. Doordat de Duitse 

troepen echter verder oprukten in de omliggende gebieden, raakten de Fransen 

ingesloten. Het bevel om zich terug te trekken, kwam te laat en de Franse 

soldaten sneuvelden in de strijd. De GR-route leidt ons niet naar het centrum 

van het dorp, maar stuurt ons onmiddellijk de bosrijke flank op. We krijgen een 

aantal mooie vergezichten over de omgeving. Bij het gehucht Grange keren we 



10  ’t Biesteneirke 278 

slechts even terug in de bewoonde wereld, om vervolgens opnieuw het bos in 

te duiken. 

Bij het bereiken van de bosrand 

komen we op een lange rechte weg 

terecht. Aan onze linkerkant bevindt 

zich inmiddels de Maasvallei. 

Beneden aan het water ligt onze 

eindbestemming voor vandaag. Om 

het centrum van Dinant te bereiken, 

zullen we nog een flink stuk moeten 

dalen. Eerst doen we nog een korte 

tussenstop in Bouvignes-sur-

Meuse. Ook deze plek draagt een 

geschiedenis met zich mee. Verschillende bezienswaardigheden bieden 

tegenwoordig nog steeds een venster op dit roemrijke verleden (zoals 

bijvoorbeeld de oude middeleeuwse stadspoort). De inwoners leefden echter 

lange tijd op vijandige voet met hun buren uit Dinant. Dit leidde regelmatig tot 

hevige gevechten. Inmiddels zijn de gezworen vijanden officieel verenigd en 

staat Bouvignes-sur-Meuse geregistreerd als deelgemeente van Dinant.  

Via het gehucht Wespin beginnen we aan de laatste afdaling. We krijgen nog 

een korte bosstrook voorgeschoteld. Af en toe kunnen we al een glimp 

opvangen van onze eindbestemming. Eenmaal beneden worden we via een 

tijdelijke brugconstructie over de spoorweg gebracht. We zien de citadel van 

Dinant opduiken. Dit bouwwerk vlak boven het stadscentrum kent haar 

oorsprong in 1051. Het betreft een versterkte vesting die bescherming moest 

bieden in tijden van oorlog. Toeristen kunnen sedert 1956 de citadel bezoeken 

via een kabelbaan. Dinant is ook 

de geboorteplaats van Adolphe 

Sax, de uitvinder van de 

saxofoon. De brug over de Maas 

is versierd met verschillende 

gekleurde exemplaren van dit 

muziekinstrument. Deze 

bruisende stad is ons 

eindstation voor vandaag. Net 

zoals Maredsous kennen veel 
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mensen hun weg naar deze toeristische trekpleister. De vele horecazaken aan 

de boorden van de Maas zitten bomvol. Het wordt een heuse zoektocht om nog 

een plekje te vinden voor 2 hongerige wandelaars en hun kroost. Ook staan veel 

mensen aan te schuiven voor een boottochtje. Aan toeristische attracties alvast 

geen gebrek. De drukte die hier heerst, staat in schril contrast met de rust op 

onze wandelroute. We kunnen tevreden terugkijken op een heerlijke wandeldag. 

Aarlen is weeral wat dichterbij gekomen, maar toch nog veel wandelkilometers 

veraf. Wordt vervolgd… 

 

Beelden van onze 11de etappe kunnen worden gevonden op mijn YouTube 

kanaal. Surf naar www.youtube.be en typ in de zoekbalk “Maxime Korber” om 

mijn kanaal te vinden. Als u een rechtstreekse link wil naar het filmpje van onze 

11de etappe, kunt u volgende URL gebruiken 

https://www.youtube.com/watch?v=Cddpw9IpYhM&t=224s 

 

 

Koken in oktober: pompoensoep 
bron: www.lekkererecepten.nl 

 

Ingrediënten voor 3 personen: 400 gr pompoen, 700 ml water, 2 tomaten, 1 ui, 

100 ml room, 1 blokje groentebouillon, boter of olie om in te bakken, 

pompoenpitten en peterselie om te garneren 

 

Bereiding:  

Snij de pompoen in stukken en verwijder de schil of gebruik een zakje of doosje 

kant-en-klare pompoenblokjes. Zet een pan op het vuur en verhit de boter of 

olie en voeg de stukken pompoen toe. Snij de ui en tomaten grof en doe deze 

ook in de pan. Bak ongeveer 3 minuutjes en giet er dan het water bij. 

Verkruimel het bouillonblokje boven de pan en breng het aan de kook.  Laat 

alles nu ongeveer 20 minuten koken op een laag vuur. Pak de staafmixer en 

pureer alles tot een gladde soep. Voeg de room toe en mix alles nog een keer 

goed door. Zet nog 2 minuten op het vuur en serveer dan met wat peterselie, 

pompoenpitten en wat extra room naar smaak. Rooster eventueel de 

pompoenpitjes. 

Tip: vervang de room eens door kokosmelk, daar krijgt je soep een lekker 

Oosters tintje van.  
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Alec Segaert rijdt sneller dan wereldkampioen Remco 

Evenepoel 
tekst: Koen Christiaens - foto’s : Willy Messiaen – Rik Verhaeghe 

 

Er waren veel bekende gezichten op de 1ste zondag van september tijdens de 

Memorial Igor Decraene: Serge Pauwels (Development Coach bij Belgian 

Cycling), Peter van Peteghem, Rik Verbrugghe, Stijn Devolder, de ouders van 

Yves Lampaert etc…  

Na de recreantenkoers in de voormiddag kwamen voor de tijdritten in de 

namiddag bij de dames-juniores Febe Jooris en Xaydey Van Sinaey naar 

Waregem afgezakt en werden 1 en 2 in de uitslag.  Zij waren ook geselecteerd 

voor België tijdens het WK in Wollongong. Jooris (uit Deinze) werd daarin knap 

3de, Van Sinaey 23ste. Voor de Waregemse Hannah Mahieu, die vorig jaar in dit 

magazine vertelde dat ze ervan droomde om te koersen, was het een grote test 

bij de dames elite en ze eindigde de 21,2 km in 35’31”.  

Alec Segaert uit Lendelede torste als Belgisch én Europees kampioen tijdrijden 

bij de beloften de favorietenrol in Waregem en overwon met een ruime marge 

van 58 seconden op Thibaut Bernard. Victor Vercouillie uit Beveren-Leie was een 

verrassende 3de in de uitslag. Alec haalde een snelheid van 49,17 km, dit was 

nog beter dan de snelheid van de kersverse 

wereldkampioen Remco Evenepoel in  2018 op 

de Biest: 47,28 km/uur.  Wél koerste Evenepoel 

toen bij de juniores.  

Alec: ”Vooraf was het de vraag of ik voldoende 

was gerecupereerd van de Ronde van de 

Toekomst. Ik zat snel in het juiste ritme en had 

het gevoel dat ik kon blijven gaan. Via ploegleider 

Wesley Van Speybroeck (ook Waregemnaar) 

hoorde ik dat ik steeds verder wegliep van de 

concurrentie. Tijdens de laatste 2 km was het echt 

genieten voor mij. Zeker omdat het in Waregem 

de 1ste keer was dat ik een tijdrit reed in mijn 

Europese Kampioenentrui. Zo’n goede prestatie 

vormt een extra boost voor het WK.”  

Na afloop ging Segaert nog gewillig op de foto. 

Zoals met Caroline Scheirlynck, de mama van 
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Igor.  En hij wou per se dat ook de aanwezige fans hierin werden betrokken. Met 

als voorwaarde dat dit op het podium was zodat de “banner met Igor” erop 

stond ! (zie foto’s) 

Intussen tekende Alec Segaert een profcontract bij Lotto Dstny en is het de 

bedoeling om midden 2024 te debuteren op het allerhoogste niveau. Tot dan 

blijft hij uitkomen voor het continentale Development Team van Lotto Dstny. 

Op het WK tijdrijden in Wollongong op 19 september veroverde Segaert de 

zilveren medaille en dit als eerstejaarsbelofte. 

 
 

Meer foto’s van de Memorial Igor Decraene op www.biesteneirke.be/fotos 

 

Ander wielernieuws 

Julie Stockman blijft de zeges aaneenrijgen. Na zeges in Petegem, De Pinte en 

Berlare finishte Julie ook op zaterdag 3 september als 1ste (op 66 deelnemers) in 

Hulste en haalde daarmee haar 4de bloementuil van het seizoen binnen. Ze pakte 

in Hulste daarmee ook de provinciale titel.  

Broers Abram en Michiel Stockman lieten zich de laatste weken opmerken door 

in de koninginnenrit van de Ronde van Duitsland, gewonnen door Adam Yates, 

vele kilometers in de aanval te zijn geweest. Voor Abram was dit ook het geval 

in de GP van Wallonië. Hij werd tevens 5de in de profkoers van Heusden. 
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Wielrenner voor één dag 
tekst: Koen Christiaens - foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Toen ik als 6-jarige in de klas de vraag kreeg van de leraar “Koen, wat wil je later 

worden ?” was het antwoord telkens “wielrenner”. Ook een verre buur riep me 

altijd toe als ik passeerde “Van Impe !” 

Zondag 4 september was het  eindelijk zo ver: ik nam de start tijdens de 

recreantenkoers van de Memorial Igor Decraene.  Deze formule kwam er om 

wat meer publiek te lokken. Achteraf bekeken bleek dit een geslaagde zet, 

omdat de toeschouwers ons verscheidene keren aan het werk zagen. Toen ik 

enkele jaren terug de vraag kreeg van organisator Frederik Broché om tot het 

bestuur toe te treden heb ik geen seconde getwijfeld. Op deze manier vergeten 

we immers Igor ook niet.   De 4  broers van Igor deden ook mee en mochten op 

de 1ste rij starten.  Op de foto zie je van links naar rechts Raoul, Birger, Merijn en 

Thybo. 

 

Op voorhand had ik een beetje geleefd als een pater: niemand had vooraf dat 

parcours meer afgehaspeld. De laatste week at ik geen frieten en dronk geen 

alcohol. Abram Stockman had me ook wat tips gegeven: zoals de dag zelf een 

halfuur voor de start opwarmen en drie korte inspanningen van 15 seconden 

doen. Bij de start in de Kleithoekstraat viel het op dat er veel supporters waren 

komen opdagen. De eerste 200 meter bleven we – in de Mottestraat - achter de 

wagen met de rode vlag tot we in de Industrielaan ons ding mochten doen. Bij 

de eerste meters raakte ik moeilijk in mijn klikpedalen, waarschijnlijk van 

nerveusheid.  Ik kon aanvankelijk makkelijk het tempo volgen, je werd zowat 
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meegezogen aan 45 km/u. Toen ik echter na 3,5 km een bocht naar links - ter 

hoogte van de Brabantstraat - wat verkeerd inschatte viel er een gat… Ik 

probeerde nog terug te keren maar blies mezelf op. De grote groep was weg. 

Die andere renner met een trui van Belgian Cycling, Birger, was mee. Zijn broer 

Merijn kon ik eerst volgen, maar tegen diens groot verzet had ik in de 

Industrielaan tijdens de 2de ronde geen verhaal. De milt speelde immers op. 

Vanaf ronde 3 kwam ik er weer door.  Ik was in het gezelschap van mijn neef  

Quinten die bleef wachten op me toen ik het wat moeilijker had.  Af en toe 

moest ik hem dan toeroepen “Wacht !”.  Ook een 20-jarige renner uit Mesen 

vertoefde in onze buurt maar vertikte het om over te nemen. Toen hij dit tegen 

zijn goesting wel deed trok hij telkens stevig door om nadien weer wat meters 

te lossen.  

Nogal wat fans van me stonden aan de aankomstzone. Ik bleef tijdens de 

moeilijke stukken in het wiel zitten om op het Biestplein vooraan te zitten. Op 

52-jarige leeftijd moet je het wat slimmer aanpakken. Het parcours was niet 

superlastig, al voelde je op den duur wel het knikje aan Hoeve Decraene.  Wel 

waren er nogal wat stukken die licht omhoog liepen en dat in combinatie met 

een nijdige wind zorgde ervoor dat er in verscheidene kleine groepjes werd 

gereden. Dat maakte het ook veiliger om te rijden. Vooraf had ik wel wat schrik: 

in een peloton rijden had ik nog nooit gedaan.    

Ik werd finaal 48ste en dit op 61 

deelnemers aan een gemiddelde van 

34 km/u. Na 6 van de 7 ronden 

werden we bijgebeend door de 

eersten en uit koers genomen maar 

ik was toch fier. Traag had ik toch 

niet gereden en in het vooraf 

vooropgestelde objectief ‘niet 

laatste te eindigen’ was ik geslaagd.  

De winnaars kwamen met 2 hand in 

hand over de streep en haalden 40 

km/u. Voor één van hen, Dries De 

Rore uit Kerkhove ging op 20 

september ei zo na een volgende droom in vervulling. Als elite 3 renner had hij 

de toestemming gekregen van de organisatie om te starten in de profkoers van 

Vichte, tot de Wielerbond de dag zelf zijn njet gaf.  
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De uitslag van de andere Biestenaars: Raoul Decraene 17de, Krist Himpe 19de, 

Birger Decraene 37ste, Merijn Decraene 46ste en Thybo Decraene 60ste. Nog een 

speciale vermelding voor Stijn Deleu die bij de recreantentijdrit 11de finishte op 

39 deelnemers aan een snelheid van 41 km/u. Emil Van Thuyne werd 51ste.  

 

 

Ha!gebuur, graag horen we jouw stem !!! 
tekst: Justine Steyaert 

 

Vanuit het project zorgzame buurten van het welzijnshuis 

Waregem willen we graag zicht krijgen op wat er leeft in 

jouw buurt.  Daarom vragen we 2 minuten van je tijd om 

onze vragenlijst in te vullen. Dat kan door de QR code te 

scannen die je hiernaast terug vindt.  

 

Op 7 september ging de 2de burenbabbel van zorgzame buurten door in de 

Groenbek. Enkele druppels regen hield de bewoners niet tegen om samen een 

kopje koffie te drinken met een koekje. Er waren nieuwe ontmoetingen en er 

werd gediscussieerd over welke straten al dan niet tot de Biest hoorden. Er 

werden leuke anekdotes opgehaald en initiatieven vanuit de buurt werden 

uitgewisseld. Kortom, de sfeer zat erin en we hadden stof genoeg om uren door 

te gaan.    

 

Heb je ook zin om deel te nemen aan de volgende burenbabbel ? 

Dan ben je  welkom op dinsdag 4 oktober van 17 tot 19 uur  

op het speelplein in de Drafstraat (Paardenwijk) 
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Dodehoektournee houdt halt aan de school Biest 
tekst: Imog – foto’s: Willy Godefroid 

 

Sinds 1 september fietsen weer heel wat kinderen en 

jongeren van en naar school. Ook 

afvalintercommunale Imog is met heel wat vracht- en 

ophaalwagens op de baan. Onze vrachtwagens en de 

kinderen kruisen elkaar dus regelmatig in het 

verkeer. We vinden het dan ook heel belangrijk om 

onze chauffeurs te sensibiliseren en hen gepaste 

opleidingen aan te bieden, zodat ze extra aandacht 

hebben voor de zwakke weggebruikers. 

 

Daarnaast wil Imog ook de verantwoordelijkheid 

opnemen naar de jongeren toe. We maken hen 

bewust van de gevaren van de dode hoek. Dit doen 

we op een speelse en leerrijke manier met een 

dodehoektournee. 

 

Op vrijdag 16 september (bij de start van de Week van de Mobiliteit) kreeg de 

Don Boscoschool, als één van de 36 scholen in de regio, bezoek van de Imog-

vrachtwagen.  Via spiegels en dodehoekzones zetten de leerlingen kegels rond 

de vrachtwagen: waar zijn ze zichtbaar voor de chauffeur en waar niet ? Zo 

tekent zich een patroon af, dat toont waar de gevarenzones rond een 

vrachtwagen zich bevinden. De leerlingen kregen ook tips om connectie te 

maken met de 

chauffeur en er 

zeker van te zijn dat 

hij hen ziet. Door 

dit spelenderwijs 

aan te bieden, zijn 

we ervan overtuigd 

dat dit bij de 

leerlingen blijft 

hangen.  
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In memoriam: Pastoor Emeritus E.H. Luc Goethals 
tekst: Marnix Pruvoost en John Vervaecke 

 

Ze zeggen, als je iets gevraagd wordt dan moet je dat doen, allez bij ons thuis 

was dat toch zo.  Al goed en wel maar het één is toch het ander niet. 

Luc Goethals, de paster van 

den Biest, de laatste in de rij 

van kerkvaders die onze wijk 

rijk is geweest, is niet meer… 

evenals zijn kerk trouwens. 

Hoeveel maal liep hij niet 

door de Bieststraat voor de 

ochtendmis, een vergadering 

in het sob, naar de school, om 

de Biesteneirkes uit te delen 

of voor een huisbezoek… ?  In 

een stevige stap, ietwat 

voorover gebogen, hoedje 

op, grijze broek, blauw 

blazerke en bij slecht weer zijn 

blauw anorakse aan en in zijn 

rechterhand zijn carnacierke. 

Er zijn ongetwijfeld  heel wat Biestenaars die Luc via, of in de één of andere 

hoedanigheid rechtstreeks of onrechtstreeks gekend hebben. Elk vult wel een 

herinnering in voor zichzelf: als de pastoor met de BMW of de man die met een 

witte of grijze stofjas in de tuin werkte.  Of de pastoor die je kleine gedoopt 

heeft, je huwelijk heeft ingezegend of een begrafenis heeft voorgegaan.   

Binnen diverse verenigingen wist hij zich algauw in te werken als een stille, 

luisterende proost, die toch met de gepaste interpellaties onze bestuursploeg 

wat kon bijbrengen.  Zijn zijn, zijn visie op zaken kon hij rustig, geargumenteerd 

uiten. Ik vermoed wel dat deze aanpak zowat zijn handelsmerk moet geweest 

zijn binnen de diverse verenigingen waarin hij participeerde.  

Een Bourgondisch trekje had hij wel… wie niet trouwens ?  Een goed glaasje wijn, 

wat lekker eten, een uitstapje, een reisje links of rechts, omgeven door vrienden 

en kennissen ja … daar kon hij echt van genieten. Er zullen ongetwijfeld ook wel 

scherpe kantjes aan hem geweest zijn, zoals bij ieder van ons. Hij zou steevast 
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geweigerd hebben om deze woorden aan hem te richten.  “Er zijn op de wijk 

nog families die een geliefde verloren hebben en waarvan geen memoriam 

verschenen is”, zou hij steevast geargumenteerd hebben. Z’n voorstel zou zeker 

geweest zijn om tijdens het gebed of het stilzwijgen uw gedachten te verdelen 

naar allen die ons ontvallen zijn. Die eenvoud, die bescheidenheid sierde hem 

wel. We willen er ons dan ook maar al te graag bij aansluiten vbnen ons 

proberen terug te vinden in het eigenhandig geschreven gebed van Luc en 

afsluiten met zijn laatste zin … En, op een dag, zal elke wolk verdwijnen voor 

altijd… 

 

 
 

 

Wist je dat…  

 

… Dries Coucke tussen 14 en 27 augustus 1 300 km fietste tussen 

Maastricht en Saintes-Maries-de-la-Mer aan de Middellandse Zee ? 

… wij Biestenaars, het centrale kerkbestuur van Waregem mogen danken, 

omwille van het niet ingaan op de verkoop van onze voormalige Sint-Jozefkerk ? 

Later meer hierover. 
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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 oktober: Frank Tant – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdag 4 oktober: hobby (oc De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 12 en 26 oktober van 14 tot 17 uur: kaarting (oc De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

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

 donderdag 20 oktober: koken voor mannen (oc De Roose) 

 

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 27 oktober: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 279 - november  

 teksten novembernummer binnen vóór 20 oktober, bij voorkeur via e-mail  

 

 


