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’t Biesteneirke is een niet-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 330 exemplaren digitaal verstuurd. De
volledige organisatie wordt gedragen door
vrijwilligers.
De redactie bestaat uit: Koen
Christiaens, 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
redatie@biesteneirke.be.
Verantwoordelijke
uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790
Waregem

Beste Biestenaar
In uw handen ligt het 250ste Biesteneirke ! Jawel,
al 25 jaar onafgebroken ontvangt iedere
Biestenaar maandelijks zijn favoriete blad,
volledig gratis. Met dank aan gulle sponsors,
boeiende verenigingen, enthousiaste vrijwilligers
en nieuwsgierige lezers. Deze mogen terecht eens
in de kijker geplaatst worden. In dit superdikke
nummer uiteraard, of wat had je gedacht ?
Veel leesplezier !
Rik Verhaeghe
hoofdredacteur

Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke van december 2004 ?

2

‘t Biesteneirke

Reuzentombola n.a.v. het 250ste Biesteneirke !
250 Biesteneirkes ! Dat moet gevierd worden. En iedereen mag mee genieten.
Dankzij veel gulle sponsors kan ’t Biesteneirke een massa prijzen schenken.
Hoe ? Heel eenvoudig. Tel hoeveel keer je 250 (en 250ste) in dit magazine
terugvindt. Surf naar www.biesteneirke.be (rubriek Wedstrijd) en vul je aantal in.
Kan je niet via de website deelnemen, dan kan je jouw gegevens droppen in de
brievenbus van het sob De Roose. Wie het antwoord het dichtst benadert, gaat
met de mooiste prijs lopen. De wedstrijd loopt tot en met kerstdag. De winnaars
worden daarna persoonlijk verwittigd. Het volledige wedstrijdreglement vind je
op de website.

Frituur Cindy schenkt 10 aankoopbonnen van 10
euro elk
Taverne De Heerlijkheid schenkt 15 flessen cava
Gunthers schenkt een aankoopbon van 25 euro
Interim Car schenkt rugzakken,
buikzakjes en knuffels
Del-Sport schenkt allerhande sportieve
gadgets (voetballen, drinkflessen, enz.)
Boss Paints schenkt 2 kubbspellen en meerdere .
gadgets (kniematjes, koeltasjes, enz.) .
Floral Design Bloemelien schenkt 2
aankoopbonnen van 10 euro elk
Bakkerij Thomas Bracke schenkt 4
aankoopbonnen van 5 euro elk
Fietsen Filvan schenkt een fietstas
december 2019
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25 jaar ‘t Biesteneirke
tekst: Paul Bossuyt en Rik Verhaeghe

Het eerste Biesteneirke verscheen exact 25 jaar geleden, eind december 1994
dus. Dit initiatief kwam er na een grote vergadering waarop heel wat
Biestverenigingen hun krachten zouden bundelen om meer volk aan te spreken.
Op de afgesproken datum was het eerste nummer klaar. Het begin van een lange
traditie. Nu zijn we reeds aan het 250ste nummer toe. Nog steeds iedere maand
stipt op tijd, geen enkele maand hebben we overgeslagen. Sommige
medewerkers verlieten ons, anderen kwamen erbij. Het enthousiasme en de toffe
samenwerking bleef.
Het belangrijkste doel van ’t Biesteneirke is het verenigingsleven op de Biest
stimuleren. We willen de mensen weghalen van voor hun TV en hen uitnodigen
om samen met buren en vrienden actief deel te nemen aan het sociale en
culturele leven in de wijk.
Veel verenigingen krijgen het lastig: de leden verouderen, het is moeilijk om
jongeren aan te trekken. Met ’t Biesteneirke willen we de krachten van de
verschillende verenigingen bundelen en zo efficiënter werken.
Via ’t Biesteneirke worden alle activiteiten van iedere organisatie niet alleen
voorgesteld aan de eigen leden, maar ook aan alle Biestenaars.
Welke verenigingen werken samen ?
▪ KWB Biest
▪ Okra
▪ vzw de Korenbloem
▪ wijk Molenpark
▪ Kerkfabriek St-Jozef
▪ De Biesttrappers
▪ Project Biest

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ouderraad Don Bosco school
Don Bosco school
Samana
Sint-Michielsbeweging
vzw Waregemse Gordel
OK Waregem
SOB De Roose

Verschillende van deze verenigingen reageerden op onze oproep om zich voor
te stellen. Dit kan je verder lezen in dit nummer.

4

‘t Biesteneirke

De redactieleden die zich 20 jaar hadden ingezet voor ’t Biesteneirke, namen op
het einde van 2014 afscheid. Ondertussen is er een nieuwe redactie die het
wijkblad verder laat leven. Vanaf nummer 201 (januari 2015) bestaat de nieuwe
redactie uit Koen Christiaens, Carine en Rik Verhaeghe, Marianne Verstaen en
John Vervaecke.
Iedere maand een volwaardig krantje gratis bussen, kost uiteraard wel iets. ’t
Biesteneirke is en blijft gratis omdat:
•
iedere deelnemende vereniging een jaarlijks lidgeld betaalt
•
eventuele sponsors betalen voor het plaatsen van hun reclame, we
willen zeker geen reclameblad worden, daarom wordt het aantal
reclames per nummer beperkt
•
het SOB een niet te versmaden financiële bijdrage levert
•
bedrijven hun folder kunnen laten bedelen samen met ’t Biesteneirke
Sinds 3 jaar is ’t Biesteneirke ook op het internet te vinden met een heuse
website: www.biesteneirke.be. Geregeld zijn er ook leuke wedstrijden bij unieke
evenementen. Dit feestelijk nummer pakt dan ook graag uit met een tombola
met een massa prijzen !
Enkele opmerkelijke cijfers na 25 jaar en 250 nummers:
•
aantal redactieleden: 5
•
aantal nummers per jaar: 10
•
aantal bedelers: 14
•
gemiddeld aantal bladzijden per nummer: 15,79
•
dikste nummer tot op heden: nummer 250 (28 bladzijden !)
•
aantal digitale abonnees op vandaag: 339
•
oplage per nummer: 1 070 exemplaren
•
aantal reeds gepubliceerde bladzijden: 3 948
•
aantal verdeelde Biesteneirkes: meer dan 265 000 !
Al onze medewerkers zijn vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om dit
wijkkrantje te realiseren. Rijk word je er dus niet van, maar de vriendschap binnen
de groep en de waardering van de lezers is de echte beloning en de motivatie
om verder te werken.
Het blijft echter belangrijk dat de inhoud vooral gemaakt wordt door de
bewoners zelf. Nieuwtjes en weetjes zijn dan ook altijd welkom op de redactie.
december 2019
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Vereniging in de kijker: Sint-Michielsbeweging
De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe beweging in de Kerk, actief in Kortrijk,
Waregem, Izegem, Brugge, Oosterzele, Gent en Leuven. De focus ligt op jongeren
en op mensen in nood. In Waregem zijn we aanwezig sinds 2000, eerst in de
Karmel, nu op de Biest. We komen wekelijks samen voor de zondagsviering in de
kerk om 10.30 uur en ontmoeten elkaar daarna in de mooie ontmoetingsruimte
van de kerk. Gezinnen met kinderen en tieners komen er samen met ouderen en
alleenstaanden om elkaar in vriendschap te
ontmoeten. Vanuit de gemeenschap
begeleiden
we
Syrische
oorlogsvluchtelingen. Wekelijks brengen
we producten mee naar de viering voor
mensen in nood. Kinderen kunnen er in de
liturgie groeien als misdienaar en
deelnemen aan de kinderwoorddienst.
Regelmatig is er een vormingsavond of een
bijzondere zondag met vorming per
leeftijd, ook voor tieners. De activiteiten kan
je telkens lezen op de achterzijde van ieder
Biesteneirke.
Het is voor de mensen van de Biest en de Sint-Michielsbeweging onbegrijpelijk
dat deze mooie samenwerking door een (willekeurige) politieke beslissing
onmogelijk gemaakt wordt en gedoemd is te verdwijnen door – nog eens –
politieke overwegingen.
De kostprijs voor het in stand houden van de huidige situatie is, voor zover wij
daarvan op de hoogte zijn, voor de stad Waregem pea-nuts. Het gaat over een
kostprijs van nauwelijks 30 000 euro op jaarbasis (haalbaar door gratis
vrijwilligerswerk en giften). Dit is bovendien het kleinste bedrag van alle kerken
in Waregem (en daarnaast is er een onwaarschijnlijk groot verschil ten opzichte
van een aantal andere kerken, bvb. Gaverke en Centrum).
Er is geen financiële reden om dit mooi project in de toekomst onmogelijk te
maken (behalve een puur politieke reden).
De Biest en zijn inwoners moeten hopen dat het stadsbestuur op deze intentie
zal willen terugkomen en toch enige blijk toont van financiële realiteitszin.
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Wist je dat…
… de ingrijpende rioleringswerken in de Franklin Rooseveltlaan
vermoedelijk eind 2020 zullen starten ?
… Dwars door Vlaanderen van de UCI zijn licentie voor de World Tour met 3 jaar
verlengd zag en dit tot met 2022 ? Tijdens de laatste editie was Mathieu Van Der
Poel de snelste in de Waregemse Verbindingsweg vóór Anthony Turgis en Bob
Jungels. Dwars door Vlaanderen gaat volgend jaar door op woensdag 1 april
… het stadsbestuur en het bestuur van het ontmoetingscentrum De Roose alle
inwoners van harte uitnodigt naar de traditionele nieuwjaarsreceptie op zondag
5 januari 2020 van 11 tot 13.30 uur in het sob De Roose ?
… Project Biest een kerstdrink voor iedereen organiseert ? Op vrijdag 27
december ben je vanaf 17 uur welkom in en rond het sob De Roose. Voor de
gelegenheid wordt de site omgedoopt tot het tijdelijke kerstdorp Biestende
… burgemeester Kurt Vanryckeghem bij het Vlaamse Parlement de drukke
verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem
aankaartte zodat dit – na de heraanleg - moet leiden tot minder files ?
… op vrijdag 22 november het wandelvoetbal, dit zijn 55-plussers, de match
verloren heeft tegen de technische staf van Zulte Waregem ? Hier speelden een
drietal dertigers mee, op het einde viel Seetje Putman in. Dury was niet van de
partij.

Emiel-Henri en Ella-Elise in Amerika
Emiel-Henri en Ella-Elise De Bruyne zijn 2 kinderen die tot vorig
schooljaar les volgden in de Sint-Jozefschool. Hun mama en papa zijn om
professionele redenen naar Amerika verhuisd. Maar ook in de Verenigde Staten
zijn de schoolpoorten sinds een aantal weken terug open.
De school ontving van beide kinderen een brief uit Amerika en wij stuurden een
brief terug. In de vorige Biesteneirkes kon je de brieven van Emiel-Henri en EllaElise lezen. Deze maand kun je het antwoord van de 4de klas lezen. Noot van de
redactie: de brieven werden ons in het begin van dit schooljaar bezorgd

december 2019
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Dag Ella-Elise,
Vooreerst willen wij jou bedanken voor de uitgebreide, verzorgde
powerpointpresentatie over jouw beleving in jouw nieuwe school met een
nieuwe uitdaging. En dan nog wel… Amerika!
De school is bijna 2 weken bezig en we leren al veel bij. Tot aan de
herfstvakantie zitten we in rijen in de klas. In die tijd maken we kennis met
‘coöperatief leren’ om nog meer en beter te leren samenwerken. Na de
krokusvakantie zullen onze banken in groepen staan, omdat we vanaf dan
geregeld groepsopdrachten hebben. Bijvoorbeeld een powerpoint maken over
een Belgische provincie.
Hier enkele sfeerbeelden van een
coöperatieve werkvorm tijdens een taalles:

Ken je de ‘daily mile’ ?
Bijna elke dag proberen we 15
minuten extra te sporten door 1
mijl te lopen in en rond de school. 1
Mijl is 1,6 km en dat vraagt al een serieuze inspanning, doorzetting en
uithouding. Het is in elk geval een uitdaging en bovendien gezond om
ons fit te houden en aandachtig de lessen kunnen meevolgen !
Achteraf is het héél belangrijk dat we voldoende en juist stretchen.
Juf Sylvie leert ons dat op de juiste manier. Hier zie je ons
tijdens de laatste rondjes met de bijhorende stretchoefeningen:
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Zoals je weet is onze juf heel muzikaal. Wij zullen dus veel zingen, maar
ook eens een toneelstuk mogen spelen,… Heel veel muzische leuke
opdrachten !
Onze eerste knutselopdracht is werken met klei. Later zullen we onze
beeldjes schilderen. Juf stelt dan een kunstenaar voor en dan kruipen wij
in de huid van die kunstenaar om zijn techniek uit te proberen. De eerste
techniek die we leren kennen is ‘pointillisme’. Dat zijn allemaal kleine
puntjes heel dicht bij elkaar en met verschillende kleuren. Opnieuw een
uitdaging voor ons… en dan nog met een héél dun penseel ! Hier zijn we
volop de klei aan het kneden om zo ons beeldje te creëren:

We zijn nu met 22 leerlingen in de klas. Vanaf de eerste schooldag
dachten we aan jou hoe je het doet op school in Amerika. Zo te zien op
de foto’s heb je je goed aangepast.
We hopen nog iets van jou te lezen en te zien (via foto’s) iets later dit
schooljaar.
Veel groeten, Juf Sylvie en het vierde leerjaar
december 2019
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De Sint-Jozefskerk op de Biest en het ei in de mayonaise
Menig huisvrouw heeft het reeds ervaren: mayonaise maken lukt niet altijd. Soms
zijn er de minder goede ingrediënten of slechte handelingen. Meestal begint
men dan opnieuw met een vers ei en jonge of verse toebehoren om tot een goed
bindend geheel te komen, in de slechtste gevallen geeft men het op en koopt
men een pot in één of andere winkel, het is de eenvoudigste manier. Zo vergaat
het ook ons stadsbestuur.
De stad wil de kerk van de Biest en de kapel van de Jager sluiten. Een godshuis
goed onderhouden en blijvend verzorgen is volgens onze verkozenen te duur
geworden. Onze burgervader wil 1/3 snoeien in
de exploitatiekosten, lees ingrediënten, en heeft
daarom een kostenplaatje van de kerken in
Waregem op tafel gelegd. Verwacht nu geen
openheid van ons stadsbestuur en schrik vooral
niet van hoge en onvolledige getallen.
De kerk van ‘t Gaverke kost volgens de stad een
slordige 115 000 euro op jaarbasis. Details zijn
ongekend maar de vraag rijst welke de bedragen
van de doorgeeflening zijn, hoe ze worden afgelost en of er ooit al eens is
onderhandeld over een herziening van de rente. 115 000 euro is veel geld voor
een gebouw met enkele tientallen aanwezigen in de wekelijkse avondmis.
De kerk van Nieuwenhove doet het met ca. 37 000 euro maar het gegeven cijfer
is onvolledig, voegen we daar nog de onderhouds- en herstellingskosten bij en
we komen zeer snel aan een bedrag dat de 50 000 euro benadert of overschrijdt.
De kerk van Nieuwenhove is net zoals de kerk van Beveren-Leie eigendom van
de stad. Als de stad wil besparen op godsdienstige gebouwen dan moet ze à
priori haar eigen kerken sluiten, maar dan schiet men in de voeten van de lokale
stemkanonnen.
De kerk van de Biest doet het met een aalmoes: 30 500 euro per jaar en is
daarmee de goedkoopste kerk van Waregem, zonder schulden. Realistischeconomisch is het de reinste onzin om de erediensten uit dit gebouw te
verbannen. Wat gebeurt er in de kerk van de Biest ? De wekelijkse mis op zondag,
de dopen, de begrafenissen, dagelijkse opvang voor de school, lessen van de
school zoals muziek, turnen, bijlessen, wekelijkse repetities van het koor,
regelmatig spreekbeurten, recitals, retraites voor het college, pastorale avonden,
10
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ontmoetingsruimte, schoolfeesten, grootouderbijeenkomsten, optredens, enz…
Er is geen enkele kerk in Waregem waar de zondagsmissen zo worden
opgeluisterd en zo wordt meegezongen en waar 5 tot 8 misdienaars behulpzaam
zijn dankzij de Sint-Michielsbeweging, het is de jonge en nieuwe katholieke kerk,
kerk voor de toekomst.
Er is meer. Het is NIET het stadsbestuur dat een kerk sluit ! Het is niet het
stadsbestuur dat predikt dat in het vervolg de katholiek praktiserende
Waregemnaars en de Sint-Michielsbeweging naar het Gaverke of het Centrum
moeten. De dekenij ziet door de toevoeging van de eigendommen van de
kerkfabriek van de Biest aan die van het centrum, een niet onaardige verrijking
van haar patrimonium, zomaar. En dit kan niet, hier tegenover moet een stevige
prijs staan die ten goede komt aan de Biestenaars. De kerkgemeenschap werd
opgebouwd met giften afkomstig en gespijsd door de jarenlange opbrengsten
van de ponykoersen, de Biestfeesten, de wandelfeesten, de verkiezingen van Miss
Waregem Koerse. De kunstschatten in de kerk (allemaal giften van parochianen)
vertegenwoordigen vandaag een waarde van enkele miljoenen. De klokken in de
kerktoren zijn 100 % giften van families met aanzien op de Biest. Sommige
schenkers leven nog, ze zijn er de rechtmatige eigenaar van en passen niet in de
wensdromen van enkelen, het zouden valse klanken in een eventuele beiaard op
het centrum zijn. Ze zijn geld waard en per definitie niet te koop.
Het grote slachtoffer zal de Don Boscoschool (Biest en Jager) zijn met een 200tal kinderen. Hier wordt degelijk onderricht gegeven met behoud van de
katholieke waarden o.a. bijgebracht door de priesters van de SintMichielsbeweging.
Katholieke waarden: het stond recent in de Standaard en dat kan niemand
ontgaan zijn, ook het centraal kerkbestuur en de dekenij niet. Of steunt men de
partijpolitieke belangen in ruil voor iets anders ? Het is één familie, één pot nat .
Ons schepencollege draagt nu een oranjeblos op de wangen en daar is niets mis
mee. We hopen alleen dat ze straks niet met rode kaken naar huis komen.
Het kerkje van onze gemeenschap is net zoals het ei in de mayonaise, het is het
bindmiddel van een goed en realistisch product, het cement dat ons samenhoudt
of bij mislukking, onherroepelijk verdeelt.
Als de overheid een kerk wil sluiten, sluit dan de duurste of één van de
stadskerken, dat is pas realistisch t.o.v. de mensen die jullie verkozen hebben.
Beschaam het vertrouwen niet en geef vooral minder uit aan andere waardeloze
evenementen.
december 2019
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Vereniging in de kijker: Molenpark
tekst: Johan Korber – foto: Het Wekelijks Nieuws

Het Molenpark is een wijk die deels op de parochie de Biest en op het Gaverke
gelegen is. De wijk zelf met aanliggende straten kreeg in 1994, door de stad, de
naam Hoogmolen toegewezen. In totaal staan er ongeveer 180 woningen in de
wijk.
Onder het motto Voor de wijk, met de wijk, door de wijk wilde Ferdy Mabbe de
wijkbewoners dichter bij elkaar brengen en met de hulp van 2 koppels per straat
stichtte hij een feestcomité om elk 2de weekend van juli een zomerfeest in te
richten. Ferdy dacht eerst om een tentje van 200 man te zetten maar algauw
bleek dat het tentje een tent ging worden van 400 man die op de grond naast
het speelpleintje werd neer gepland.
In de loop der jaren is de
plaats van de feesten
nog verhuisd naar de
weide
achter
metaalrecuperatie Ivan
Bracke (nu Philippe
Taelman) in de Stijn
Streuvelsstraat
en
daarna naar de grond
rechtover de Groenbek.
Intussen gingen ook
andere activiteiten door
voor de wijk zoals een
kerstfeest,
een
fietstocht, plaatsen van
Een foto uit de oude doos (december 1995)
een
kerststal,
het
bezoek van de echte sinterklaas, hulp bij de nieuwjaarsreceptie enz...
Omdat er na lang zoeken er geen jonge mensen bereid werden gevonden om
de taak van de oudere medewerkers over te nemen gaven Ferdy en zijn bestuur
er in 1997 de brui aan.
Maar zonder de zomerfeesten waren er nog enkele medewerkers van het eerste
uur die, met de kasreserves, de wijkbewoners nog samen brachten met een
fietstocht en een kerstfeest die tot op heden nog altijd doorgaan.
12
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Toen gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse in de Vlasbloemstraat kwam wonen
wilde hij zijn buren van het Molenpark beter leren kennen en begon met een
nieuw bestuur met nieuwe zomerfeesten van 2004 tot 2013, er waren gemiddeld
250 eters aanwezig. Zijn thema was dat de aanwezigen konden zweven van de
Ricard, Brugse Zot, Sint-Bernardus en sangria. Het laatste jaar heeft de lokale
zanger Kurt Crabbé voor een volle tent de feesten na 10 jaar afgesloten.
In 1994 zochten de oprichters van ‘t Biesteneirke een medewerker in het
Molenpark voor het samenstellen en het bedelen van het krantje. Johan Korber
voelde zich daarvoor geroepen en was van bij het begin de postbode van dienst
in de wijk. Intussen zijn er zo iedere laatste weekend van de maand al ongeveer
een kleine 50.000 (!) exemplaren in de brievenbussen beland.
Hopelijk mag deze traditie nog enkele jaren doorgaan met deze fijne bende.

Woordzoeker straatfeest Biestival
In het vorig Biesteneirke stond een woordzoeker. Wie alle woorden gevonden
had, kon met de overblijvende letters een zin vormen. Rudy Malfait vond de
juiste oplossing, nl. HET STRAATFEEST OP DE BIEST WAS FANTASTISCH en wint
een lekkere fles cava. De winnaar werd intussen persoonlijk verwittigd door
Project Biest. Proost !

december 2019
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Biestenaars aan het woord
Naar aanleiding van het 250ste nummer gingen de redactieleden op pad in de
wijk en belden aan bij enkele bewoners. Ze stelden telkens dezelfde 3 vragen:
1. Lees je 't Biesteneirke op papier, digitaal of beiden ?
2. Welke onderwerpen spreken je het meeste aan ?
3. Welke onderwerpen komen volgens jou te veel en te weinig aan bod ?
Emy Platinck, jong actief gepensioneerde
Ten Hedestraat
1. Liefst op papier, vanaf het moment dat ik het krantje
ontvang, lees ik het helemaal
2. De wijkinformatie, aankomende activiteiten
3. Niets noemenswaardigs... Vroeger stond er eens iets
in van recepten (Lydies tip), dat mis ik wel
Paul Bossuyt (74 jaar), jong actief gepensioneerde
Kuipersstraat
1. Ik lees ’t Biesteneirke op papier, maar ontvang het ook
digitaal
2. Verhalen van en over Biestenaars spreken me het
meest aan
3. Ik vind de onderwerpen zeer gevarieerd. Tist van der
Biest vind ik wel leuk, hij mag wat meer aan bod
komen
Sharon Devlaminck (42 jaar), assistente in een
dokterspraktijk
Loofstraat
1. Ik lees ’t Biesteneirke het liefst op papier
2. Die Ten huize van… vind ik altijd wel leuk en de
informatie van de school
3. Niet speciaal, ik vind dat er een goede variatie in
onderwerpen is. De informatie over de geluidsmuur
tussen de Expresweg en de Loofstraat die er zou
komen mis ik wel
14
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Pedro Putman (46 jaar), vrachtwagenchauffeur
technische dienst stad Waregem
Kuipersstraat
1. Ik lees ’t Biesteneirke op papier
2. De rubrieken Uit de gemeenteraad en Wist je dat ?
vind ik wel leuk. Verder lees ik graag de sportrubriek,
vnl. de resultaten van onze Biestrenners
3. Ik vind de onderwerpen zeer gevarieerd. Ik heb
weinig of geen opmerkingen omtrent ’t Biesteneirke
Bert Van Thuyne (47 jaar), tuinarchitect
Vijverdamstraat
1. Ik lees de papieren versie vanaf het moment dat ik het
in handen krijg
2. Ik lees het helemaal. In het laatste nummer stond een
verslag over de Memorial Igor Decraene, waarin ook
onze zoon Emiel stond vermeld
3. Het is geen uitgebreid magazine waardoor het vlot
leest. De rubriek Wist je dat ? is wel interessant. Mijn
vrouw Barbara geeft les in Avelgem en vindt het leuk
om te lezen wat hier op de school gebeurt. Ten huize
van… gaat meestal over mensen die ik ken, ik woon al
heel mijn leven op de Biest
Ann Van den Heede (43 jaar), administratief bediende
Lieselot Simaeys (35 jaar), kleuterleidster
Truweelstraat
1. Wij lezen 't Biesteneirke op papier maar niet direct als
we dit ontvangen en ook niet te intensief
2. Vooral de artikelen over school en over mensen die
we kennen. De geboorten en overlijdens lezen we
altijd, alsook
de activiteiten die worden
aangekondigd
3. Wij lezen wat we zelf interessant vinden. Graag willen
we meer lezen over verschillende activiteiten die er te
doen zijn vooral voor onze leeftijd
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Rolande Messiaen (88 jaar), gepensioneerd naaister
Zavelberg
1. Ik heb geen computer, dus lees ik het enkel op papier
2. Ik lees het krantje van begin tot einde. ’s Avonds als
er niets op tv is, lees ik ’t Biesteneirke. Vorige maand
was de bedeler wel laat…
3. Het interesseert mij allemaal. Ik weet graag wat er
gebeurt op de wijk. Zo laatst wist mijn buur Yvan
Vandeburie mij te vertellen dat het straatfeest
Biestival vermeld stond in ‘t Biesteneirke
Mia
Baert
(52
jaar),
onderhoudsen
keukenmedewerkster in rustoord Leiehove in Zulte
Zandstraat
1. Op papier. Ik wist niet dat het digitaal ook kon, ik zie
dit even na
2. Wat er gebeurd is op de Biest, de evenementen,… Een
gesprek met Biestenaars. Ook het gedeelte over de
school, waar mijn kind zat
3. Er zijn geen onderwerpen die te veel of te weinig aan
bod komen. Ik vind het goed dat de mensen hun
verhaal kunnen doen in ’t Biesteneirke, zoals onlangs
de brieven van die kinderen die school lopen in
Amerika. De overlijdens en geboorten staan er ook in
vermeld, wat ik apprecieer
Sander Anckaert (21 jaar), student
Vredestraat
1. Ik lees 't Biesteneirke op papier
2. De artikelen die gaan over mensen die in de wijk
wonen. Het interessants vind ik de artikelen die gaan
over sportieve prestaties van personen die ik ken. Ik
speel namelijk zelf voetbal
3. Volgens mij komt er niets te veel aan bod. Wel zou ik
graag meer lezen en foto's zien over de geschiedenis
van Waregem en in het bijzonder van de Biest
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Isabel Vanderbeken (41 jaar), boekhouder stad
Waregem
Ten Hedestraat
1. Op papier
2. Ten Huize van… en Wist je dat ? trekken mij aan. Ook
de vele foto’s vind ik leuk om te bekijken. Vooral van
de school, omdat mijn beide dochters daar zitten
3. De onderwerpen zijn afwisselend genoeg volgens mij
Tist van der Biest (vrolijke 40’er), werkt momenteel
liefst in ‘t zwart
Smedenstraat
1. Nog vóór de papieren versie in mijn bote valt, lees ik
digitaal
2. Alles, tja werkelijk alles
3. Ik kan niet zeggen dat er onderwerpen te veel of te
weinig aan bod komen. Alles wordt ook op een frisse
manier gebracht, hoedje af !
Filip Vanderginste (56 jaar), fietsenmaker
Henri Lebbestraat
1. Ik lees ’t Biesteneirke op papier
2. De onderwerpen over personen op de Biest spreken
me het meest aan, alsook de sportprestaties van de
Biestenaars
3. Ik vind het telkens zeer gevarieerd, er zijn geen
onderwerpen die meer of minder aan bod moeten
komen
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Molenpark kerstfeest
tekst: Johan Korber

Het jaar 2019 loopt bijna op zijn einde en dit is het signaal voor
het feestcomité van het Molenpark om de koppekes bij elkaar
te steken en met de voorbereiding van het Molenpark
kerstfeest te starten.
Dit jaar zijn we er tamelijk vroeg bij want op zaterdag 14 december worden alle
Molenparksympathisanten vanaf 19 uur in het ontmoetingscentrum De Roose op
de Biest verwacht voor een natje en een droogje.
Na een gratis aperitief wordt er een bord kalfsgebraad Archiduc met
seizoensgroenten en kroketten geserveerd door traiteur Luc.
De deelnameprijs is nog altijd 15 euro per persoon en de kinderen tot 12 jaar
mogen gratis aan de tafel schuiven.
De bestuursleden komen begin december langs aan de deur bij de
Molenparkbewoners met de kaarten. Indien men niet thuis is of nog kaarten
nodig heeft kan men altijd nog langskomen bij Johan Korber, Vlasbloemstraat 3
of bellen naar 0479 23 51 85.
Prettige eindejaarsfeesten en tot zaterdag 14 december !

Vereniging in de kijker: Project Biest
tekst: Rik Verhaeghe

Feitelijke vereniging Project Biest is de jongste telg van de Biesteneirke-familie.
Net geen jaar jong, met als doel: de bewoners meer bij elkaar brengen d.m.v.
allerhande activiteiten. Zo was er al een knutselnamiddag in het sob in de
paasvakantie, meerdere speelstraten en een heuse wijkwandeltocht in juni. Op
autoloze zondag 22 september vond een geslaagd straatfeest in de Bieststraat
plaats. Op vrijdag 27 december gaat een kerstdrink door voor iedereen. Het
basketplein naast het speelplein aan het sob wordt omgevormd tot het
winterkerstdorp Biestende. Speel nageltje klop terwijl Mariah Carey zingt en
verwarm je aan het knetterend houtvuur of aan je glühwein of verse soep. Ook
de allerkleinsten kunnen gezellig spelen in onze speelhoek. De toegang is gratis.
Wil je vrijwillig meewerken bij deze kerstdrink ? Contacteer ons dan snel:
projectbiest@gmail.com !
Samen maken we er op de Biest een gezellig ende van !
december 2019
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Davy De fauw doorgevraagd
tekst: Koen Christiaens - foto’s: Karl Holvoet

‘t Biesteneirke bestaat 25 jaar. Dus trok ik met evenveel vragen naar Essevee
aanvoerder Davy De fauw; tevens ex-speler van Sparta Rotterdam, Roda Jc
en Club Brugge. Davy woont met Delphine Devroe en zoontjes Louis en
Charles op een boogscheut van de Biest, waarmee hij sinds kort een link
heeft…
1. Waarom wordt jouw familienaam met kleine f
geschreven ?
Ik ben afkomstig van Maria Aalter. Mijn pa heeft altijd
gezegd dat de persoon in het gemeentehuis mogelijks
wat dronken was en zo de familienaam met een kleine
f heeft ingeschreven. Zo is dat blijven meegaan.
2. Wat is jouw favoriete gerecht ?
Ik eet alles. Als ik moet kiezen tussen vis en vlees kies
ik voor het laatste. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit.
De kost van vroeger geniet mijn voorkeur. Ik eet graag
duifjes en konijn zoals mijn ma dit destijds klaarmaakte. Soms word je herkend,
ook buiten Waregem en als we dan op restaurant gaan is het vervelend dat
mensen je tijdens het eten aanklampen.
3. Hoe belangrijk zijn de skyboxen ?
Heel belangrijk. Iedereen is heel lovend over de skyboxen en deze kunnen in de
toekomst nog uitbreiden. Het is een meerwaarde voor Essevee én een van de
mooiste in België op dit ogenblik.
4. Ben je voor of tegenstander van de Be Ne Liga ?
Als Zulte Waregem er kan tot toetreden ben ik er voorstander van. Er zijn nog
veel vragen en antwoorden qua competitieformat en Europese plaatsen. De Be
Ne Liga kan een meerwaarde zijn om het niveau in de beide landen omhoog te
krikken.
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5. Bestaat de kans dat Thorgan Hazard nog eens aan de Gaverbeek
voetbalt ?
Ik heb er nog contact mee maar dan gaat het meer over de huidige situatie en
de matchen die we speelden. Thorgan heeft dat ooit nog gezegd en sowieso
bestaat die mogelijkheid.
6. Komt er ooit een dag, zoals in 2013, waarbij Essevee meespeelt voor de
titel ?
Essevee wil daarnaartoe groeien, op àlle gebied. Op en naast het veld, door een
groter budget, méér sfeer. Het zal wel wat tijd nodig hebben, maar die dag kan
er zeker nog komen.
7. Shoppen in Kortrijk of in Gent ?
In Gent, ook mijn geboortestad. Vroeger ging ik met mijn ouders veel naar Gent
en Brugge. Misschien Kortrijk niet omwille van het voetbal.
8. Play off één of de Bekerfinale ?
Indien de vraag zou luiden ‘de Bekerfinale winnen’ zou mijn keuze gauw gemaakt
zijn. Maar dat is ze niet dus kies ik voor Play off één. Het zijn 10 toffe matchen,
goed voor de club en een mooie reclame.
9. Wat is het belang van de Beker dit seizoen ?
Het is een cliché maar ieder seizoen is de Beker voor ons belangrijk. Er hangt een
Europees ticket aan vast dat je direct in de poulefases brengt. De Bekerformule
is heel belangrijk in zijn huidige concept. (het duel Essevee-STVV voor de 1/8e
finales gaat door op woensdag 4/12)
10. Welke Bekeroverwinning vind je de speciaalste ?
De laatste Bekerfinale met Zulte Waregem tegen KV Oostende was ik
geblesseerd maar als je die erbij telt maakte ik er, in Nederland en België, 6 mee.
Ik kan niet meteen een keuze maken want ieder jaar is het hele gebeuren rond
een Bekerfinale zeer speciaal. Qua Europese matchen vond ik de overwinning bij
het Cypriotische APOEL Nicosia met 1-2 (29/08/2013) bijzonder omdat we ons
dan plaatsten voor de groepsfase. 4 dagen later klopten we trouwens Anderlecht
met 4-3.
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11. Zijn er wedstrijden waarin je je offensief minder mag uitleven ?
Daar wordt over gebabbeld. De vorige 2 jaar pakten we veel tegengoals en werd
er meer behoudend en op de 0 gespeeld. Dit seizoen staat het verdedigend zeer
goed en werd 6x de 0 gehouden. Het is ook een bewuste keuze want aan de
overkant hebben we met Gideon Mensah iemand die graag ‘gaat’ waardoor we
op beide flanken kunnen hoog spelen.
12. Ga je graag op afzondering ?
Ik heb er niet veel moeite mee. Maar als je al Europees
speelt gekoppeld aan een afzondering, dan ben je
weinig thuis en zie je de kinderen minder. Dat is niet
leuk.
13. Wat doe je tussen 2 trainingen in ?
Slapen, dat wordt zo gevraagd. Het gebeurt zelden
maar als we kaarten is het ‘kingen’, met Sammy Bossut,
Louis Bostyn en Jannes Van Hecke.
14. Kan je trouwens makkelijk de slaap vatten na een wedstrijd ?
Nee. Ik zit nog vol adrenaline en energie. Bij een match om 20.30 uur kan ik
moeilijk slapen. Dan kijk ik nog naar de samenvattingen of zelfs naar de hele
match van ons.
15. Golf of padel ?
Golf. Padel doe ik ook en ook tennis. Dat zijn mijn sporten naast het voetbal.
Tennis was wat verminderd, maar door Ollie (Deschacht) doe ik het weer wat
meer. Er zijn 2 padelclubs in Waregem, in de Rooseveltlaan en de Happy. Golf is
voor mij een ontspannende sport en staat op nummer 1, dat zal nooit
veranderen.
16. Kan je nog door dezelfde deur met directeur Eddy Nuyttens (die
Anderlechtsupporter is) ?
(lacht) Dat kan ik zeker. We hebben een heel goed contact, reeds vanaf de
inschrijving van onze zoon op school. Eddy is een supervriendelijke man, staat
open voor iedereen en kent iedereen bij naam. Het is door hem dat de school
een goede naam heeft.
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17. Hoe kijk je terug op de eerste maanden die Louis school liep in de Vrije
Basisschool de Biest ?
Heel positief. Louis gaat sinds september naar school op de Biest. Delphine
kende de school, zij heeft gekozen. Het is een klein schooltje maar Louis wordt
supergoed opgevangen en begeleid. We hadden ook al een ouderavond waarbij
we zagen wat de kinderen allemaal doen.
18. Met welke ex-ploegmaats hou je nog contact ?
Van iedere ploeg zjjn er wel 1 à 2 voetballers met wie ik contact hou. Ruud
Vormer, Danny Koevermans, Bjorn Engels, Brandon Mechele, ik kan blijven
doorgaan… Vandaag nog Laurens De Bock die jarig was.
19. Welke was de beste speler waarvan je ploegmaat was ?
Er zijn er verschillende. Thorgan Hazard was exceptioneel maar dat vond ik ook
van Soualiho Meïté, Junior Malanda en Lukas Lerager. Dat hebben ze trouwens
al bewezen bij hun nieuwe clubs.
20. Hoe belangrijk zijn de fans ?
Superbelangrijk. Onlangs zaten we nog samen, dit om een nóg betere sfeer te
creëren. Alles hangt echter samen met de resultaten. Ik vind dat we zeer goede
supporters hebben en er moet een nauwe band zijn tussen fans en spelers.
21. Hoe komt het dat je zo
vaak de toss wint ?
Op het muntstuk bij de toss
staat langs de ene kant ‘fair
play’ en de andere kant ‘fifa’. Ik
kies altijd de kant die
vanboven op de hand van de
ref ligt en dat lukt vaak. De
uitploeg mag altijd kiezen.
Vroeger kon je enkel de kant
kiezen maar dat is intussen
veranderd. Bij thuismatchen is
het inderdaad de bedoeling
om de 2de helft naar de spionkop toe te spelen.
december 2019
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22. Spelen Cyle Larin of Saido Berahino ooit in de Champions League ?
Ze willen dat allebei: Europees spelen. Die mogelijkheid van de Champions
League zit er zeker in, ze hebben de kwaliteiten ervoor.
23. Wat is de reden dat je quasi nooit geblesseerd bent ?
Dat hangt af van verschillende factoren. Ik heb mijn lichaamsbouw meegekregen,
er veel voor gedaan en nog altijd trouwens en de factor geluk. Misschien heeft
het ook wat met mijn speelstijl te maken.
.
24. Wordt Davy De fauw later trainer ?
Daarvoor moet je Uefa B, Uefa A en de Pro Licence volgen. Dat laatste is voor
hoofdtrainer. Ik heb Uefa B al op zak, in januari doe ik Uefa A. Het zit wel in mijn
hoofd.
25. Ben je dit seizoen de vaste strafschopnemer ?
Er staan er altijd 2 op de lijst en in principe was ik als 2de aangeduid. Eigenlijk is
nummer 1 voor de spitsen want dat is goed voor hun vertrouwen. Aangezien
Cyle Larin een strafschop miste de 1ste match tegen KV Mechelen heb ik de
volgende genomen tegen Antwerp. Sindsdien sta ik hiervoor als 1ste aangeduid.
Je moet niet veel nadenken bij penalty’s. Als je goed trapt kan de doelman hem
niet pakken.
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Vereniging in de kijker: Wielerclub De Biesttrappers
tekst en foto: Benito Mahieu

De wielertoeristenclub werd opgericht in 2000, dus volgend jaar kan het jubileum
van 20 jaar gevierd worden. Er wordt alvast uitgekeken naar die datum want dan
zullen we fietsen met nieuwe koerskledij.

Ieder wielerseizoen telt de club ongeveer een 30-tal leden waarvan 3
bestuursleden.
Het vroegere clublokaal was gelegen in café De Biest, een 10-tal jaar geleden
verhuisde de club naar hun huidig lokaal café De Heerlijkheid aan de kerk. Deze
plaats is sowieso op zondag de start- en aankomstplaats.
Het jaarlijkse seizoen start in maart en duurt tot september. Tijdens deze
maanden wordt er iedere zondag gefietst, de ritten variëren tussen 70 en 85 km.
Telkens op de eerste fietszondag worden de toeristen voor een veilig seizoen
gezegend door pastoor Luc.
In juli ging voor de 4de maal onze jaarlijkse rally Benito Classic door. Dit
evenement groeit ieder jaar, heeft veel succes en veel positieve commentaren,
ideaal dus om de clubkas te spijzen.
Vele grote uitdagingen werden al samen gefietst, o.a. Santiago de Compostella
(2 180 km), Rome (1 900 km), La Manga (Spanje – 2 060 km), Lourdes (1 250 km),
enz.
Nieuwe leden zijn altijd welkom om zich aan te sluiten bij de club !
Ieder jaar is het telkens plezant een paar keer een artikel te kunnen lezen over de
club in ‘t Beisteneirke. We zijn dan ook blij met de goede samenwerking en
hopen dat dit nog jarenlang zo mag verdergaan !
Info: www.debiesttrappers.be - vzw.debiesttrappers@telenet.be
december 2019
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Vereniging in de kijker: sob De Roose
tekst en foto: Rik Verhaeghe

Het stedelijk ontmoetingscentrum De
Roose bestaat sinds begin de jaren ‘80. Tot
en met 1995 was deze locatie gekend als
het
gob,
het
gemeentelijk
ontmoetingscentrum Biest.
Het was
burgemeester wijlen Marcel Coucke, die
op zijn verjaardag 1 mei 1981 de eerste steen legde van het ontmoetingscentrum
op de Biest.
Exact 1 jaar na de eerstesteenlegging kon het gebouw door toenmalig pastoor
Karel Vandewynckele ingewijd worden. Het ontmoetingscentrum is dan door de
gemeentelijke overheid toevertrouwd aan de feitelijke vereniging onder het
voorzitterschap van Paul Kindt. De leden van die feitelijke vereniging waren de
vertegenwoordigers van 11 verenigingen die op de Biest werkzaam waren. Heel
wat vrijwilligers hebben zich ingezet voor de uitbouw van deze prachtige
infrastructuur. Enkele belangrijke realisaties zijn het plaatsen en inrichten van
twee keukens en bars met alles erop en eraan.
Sinds 2 jaar zijn alle ontmoetingscentra in Waregem gegroepeerd in de EVA-vzw
Ontmoetingscentra Waregem. Vrijwilligers staan in voor de uitbating en het
beheer: gedurende één maand zijn ze verantwoordelijk voor het dagelijks
aanvullen van de dranken, het opmaken van de rekeningen, het ter beschikking
stellen van de materialen, enz. Tevens houden ze een oogje in het zeil op de
huurder.
Er worden ook zeer goede contacten met andere stedelijke ontmoetingscentra
onderhouden, waarbij de uitwisseling van ideeën de werking ten goede komt.
Tijdens de weekends is er een quasi volledig gebruik en tijdens de week een heel
regelmatig gebruik van de beide zalen van het ontmoetingscentrum. SOB De
Roose heeft een goede reputatie en het beheer wenst dit zo te houden in de
toekomst. Door de reglementering voortdurend aan te passen en rekening te
houden met suggesties en wensen, wordt geprobeerd verder te besturen als een
goede huisvader.
Info: www.waregem.be/ontmoetingscentra
Reservaties: Paul Kindt, 056 60 12 78 en paul.kindt@outlook.be
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Vereniging in de kijker: vzw Waregemse Gordel
tekst: Rik Verhaeghe

De idee om een fietshappening in Waregem te organiseren kent zijn
oorsprong
in
de
plaatselijke
Fietsersbondafdeling. Koichi Hobo, Eddy Van
Oost en Rik Verhaeghe, die in 2001 deel
uitmaakten van het bestuur, besloten een
groot fietsevenement te organiseren op de 2de zondag van juli.
De 1ste editie op zondag 14 juli 2002 overtrof hun stoutste verwachtingen. Maar
liefst 1 600 fietsers kwamen opdagen om te genieten van 1 van de 4 fietstochten.
Vanaf de 1ste editie werden de routes aangeduid met 4 kleuren.
Gesterkt door dit succes besloten ze dezelfde avond nog om het evenement te
herhalen. De 2de editie werd verreden onder een stralende zomerzon. Het
deelnemersaantal verdubbelde bijna: 2 800 deelnemers vertrokken op de Markt
voor een verkwikkende fietstocht.
Op vraag van veel deelnemers werden vanaf 2008, met een versterkt bestuur,
wandeltochten opgenomen in het programma. De stappers konden kiezen uit 3
tochten.
Ondertussen zijn al 18 edities achter de rug. Sinds 2017 vindt het evenement
plaats op het Boekenplein. Gemiddeld komen 2 425 deelnemers opdagen, de 7de
Waregemse Gordel blijft tot op heden de meest populaire editie met 3 300
deelnemers. Bijna 44 000 deelnemers passeerden de inschrijvingstafel. Iedere
editie wordt afgesloten met een gratis tombola met heel wat mooie prijzen voor
de deelnemers.
De organiserende vzw Waregemse Gordel kan ieder jaar op meer dan 80
gemotiveerde vrijwilligers rekenen. Opbouwen, inschrijven, versnaperingen
geven, drank verkopen,… Er zijn tevens heel wat externe partners nodig om de
Waregemse Gordel te doen slagen: stad Waregem, Imog, Veloods, seingevers,
Rode of Vlaamse Kruis, enz.
De opbrengst van iedere editie wordt aan het goede doel geschonken. Over 18
edities werd maar liefst 94 000 euro aan verschillende verenigingen geschonken.
Deze verenigingen of vzw’s zijn ofwel Waregems of hebben een link met de stad.
De 19de Waregemse Gordel vindt plaats op zondag 12 juli 2020 vanaf 7.30 uur
op het Boekenplein.
info: www.waregemsegordel.be en info@waregemsegordel.be
december 2019

27

Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – waregem.be/ontmoetingscentra
 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@outlook.be
 verantwoordelijke december: Jacques Vroman – 0474 92 65 68
Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19
 dinsdag 3 december: hobby (SOB De Roose)
 maandag 9 december: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose)
 maandag 16 december: kerstfeest
Okra
 info: 056 60 55 10
 woensdag 4 december: inhaalkaarting (SOB De Roose)
 woensdag 11 december: kampioenenviering (SOB De Roose)
 nieuwe inschrijvingen voor 2020: iedereen welkom
KWB Sint-Jozef Biest
 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk, iedereen welkom
OK Waregem – www.samen-na-kanker.be
 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 64 33 74 - waregem@samen-na-kanker.be
 iedere woensdag van 13.45 tot 14.45 uur: yoga (SOB De Roose)
Project Biest – projectbiest@gmail.com - facebook.com/groups/projectbiest
 vrijdag 27 december vanaf 17 uur: Biestende kerstdrink rond en in het sob
Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem
 iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering in de kerk
 donderdag 25 december om 10.30 uur: Kerstviering in de kerk
 vrijdag 26 december van 14 tot 17 uur: kerstontmoeting op de Biest, samen
met mensen van Ten Anker
’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 19 december om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten januarinummer binnen vóór 12 december, bij voorkeur via e-mail
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