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Beste Biestenaar
Dat de Biest een levendige, sociale en sportieve
buurt is, dat hoeft geen betoog. Dat hebben ook
de creatieve zielen van productiehuis Het
Televisiehuis opgemerkt. Ze komen dan ook
binnenkort langs op de Biest om na te zien of dit
wel klopt. Met als doel: een buurtfeest om Ú
tegen te zeggen, met alles erop en eraan. Zodat
heel Vlaanderen ons kent als de Beste buurt van
Vlaanderen. Meer info lees je verder in dit
nummer.
Veel lees- en kijkplezier !
Rik Verhaeghe
hoofdredacteur

De GR129, wandelen dwars door België !
tekst: Maxime Korber – foto’s: Tim Declercq

In de vorige editie van ons geliefde krantje kon je lezen hoe we aan een
tocht begonnen dwars door België: de GR129. Een wandeltocht die ons zal
leiden van Brugge in het noordwesten tot Aarlen in het zuiden van ons
land. De start was alvast veelbelovend. We vertrokken bij ochtenddauw in
onze provinciehoofdstad Brugge en trokken door het mooie Brugse
Ommeland. We arriveerden bij valavond in het kleine dorpje Doomkerke.
Deze plek vormt dan ook het startpunt van onze tweede etappe die ons
een stuk dichter bij huis zal brengen.
Etappe 2: Doomkerke – Machelen (35 km)
We staan met volle goesting aan de start van een nieuwe etappe. Ons avontuur
werkt blijkbaar aanstekelijk aangezien we reeds een nieuwe gezel mogen
verwelkomen, Robbe Dierick. We starten vroeg in de ochtend. Het heeft
gevroren en de wegen liggen er glad bij. We zijn alvast op onze hoede.
De koude heeft weinig wandelaars op de
been gebracht. We trekken meteen het
bos in, maar kruisen weinig andere
mensen op ons pad. We trekken door de
Vorte Bossen (what’s in a name?). Een voor
ons onbekend gebied, maar ondanks de
naam laten we ons maar wat graag mee
het bos in leiden. In de verte tussen de
bomen zien we iets bewegen. Krijgen we dan toch gezelschap? Tot onze grote
blijdschap blijken het een drietal hertjes te zijn, die we - dartelend - dieper het
bos zien intrekken. Deze sierlijke dieren te mogen aanschouwen - in deze koude
ochtend - geeft ons een ongelooflijke boost. Onze dag kan niet meer stuk!
De zon staat inmiddels hoger aan de hemel en zorgt voor een mooie lichtinval
in het bos. De kilometers dikken vlot aan. We nemen een korte pauze om te
genieten van een kop koffie, zodat ons lichaam wat kan opwarmen. De groene
paden wisselen nu vaker af met asfaltstroken. De vriestemperaturen en de
gladheid die dit heeft veroorzaakt, maken het ons niet gemakkelijk, maar
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gelukkig geen uitschuivers voor ons. Bovendien heeft de vrieskou de natuur net
dat extra wit laagje gegeven dat het beeldmateriaal van onze tocht zal kleuren.
We nemen af en toe de tijd om mooie beelden vast te leggen.
We zien inmiddels een eerste grensbord. De provincie Oost-Vlaanderen heet
ons welkom. Sympathieke buren toch. We betreden grondgebied Aalter. Hier
zullen we - misschien wel het hoogtepunt van onze tweede etappe – het kasteel
van Poeke kunnen bewonderen. Een mooi domein die menig wandelaar zal
kunnen bekoren. We besluiten dat dit de ideale plek is voor onze lunchpauze.
We zoeken een plekje in de zon om onze brooddoos boven te halen en kijken
uit op de roze voorgevel
van het kasteel. Dit
prachtige
gebouw
–
volledig omringd door
water – werd in 1977
aangekocht
door
de
gemeente
Aalter.
De
gemeente verkocht dit op
haar beurt - in 2020 - voor
één symbolische euro aan
Toerisme Vlaanderen. Het doet ons plezier te vernemen dat het kasteel
binnenkort een grondige opknapbeurt zal krijgen. We hopen alvast bij een
volgend bezoek ook het interieur van het mooie bouwwerk te kunnen
bewonderen.
Na het verlaten van het kasteeldomein begeven we ons terug op de openbare
weg. Deze namiddag zullen we helaas voornamelijk kilometers op asfalt
afleggen. We wandelen langsheen de Artemeersmolen. Een windmolen
gebouwd in 1810 die heden nog steeds wordt gebruikt voor het vermalen van
granen. Volgens de website is het de laatste professioneel geëxploiteerde
windmolen in Oost-Vlaanderen. Een ware ambacht.
Via Aarsele zetten we vervolgens koers richting Wontergem, deelgemeente van
Deinze. Daar zullen we bij de kerk even halt houden bij het standbeeld van
Lucien Buysse, een flandrien die in 1926 de Tour de France won.
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Bij het verlaten van de straten van Wontergem – en na heel wat asfaltkilometers
te hebben afgelegd - mogen we ons gelukkig weer opmaken voor een mooi
stukje natuur: de Vondelmeersen. Het eerste stuk van het pad loopt nog vlak
naast de spoorwegberm. Op één van de bruggen is een inscriptie aangebracht
waaruit blijkt dat de brug tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd door
de Duitsers. Het pad kronkelt even verderop weg van de spoorweg en brengt
ons richting Gottem. Gottem staat bekend als Vlasdorp, een titel die zij trots
dragen. Wandelgezel Tim hoopt alvast dat we in het centrum even halt zullen
kunnen
houden
voor
een
takeaway
Canarusbiertje. De brouwerij Sint Canarus is één
van de kleinste brouwerijen ter wereld en
bevindt zich vlakbij de kerk van Gottem. Helaas
blijkt alles dicht te zijn.
We naderen inmiddels de Leie, die ons dicht bij
onze heimat brengt. De rivier de Leie en de
vlasindustrie zijn nauw met elkaar verweven. Als gevolg van de landbouwcrisis
in het midden van de 19de eeuw zijn veel boeren uit de Leiestreek zich gaan
toeleggen op het bewerken van vlas. Met succes! Het bracht heel wat
economische welvaart in onze regionen. Het water van de Leie en de Mandel
bleek heel geschikt te zijn om vlas te roten in stromend water. De blootstelling
aan het water zorgde er met name voor dat de vezels los kwamen van de plant
en verwerkt konden worden.
We wandelen een kort stukje langs de Leie en nemen dan de brug over het
water. We arriveren in Machelen-aan-de-Leie, deelgemeente van Zulte. Dit
pittoreske dorpje is onze eindbestemming. We zijn gelukkig nog net op tijd om
de ondergaande zon te bewonderen aan Machelenput - een afgesloten Leiearm
die heel geliefd is bij mensen uit de streek. Een gezellige plek om te vertoeven
voor jong en oud. Deze mooie afsluiter betekent helaas ook dat onze tweede
etappe er op zit. Onze goesting en wil om in Aarlen te geraken is echter alleen
maar toegenomen. We denken bijlange niet aan stoppen.
Wordt vervolgd…
Beelden van onze tweede etappe kunnen worden bekeken op mijn YouTube
kanaal. Typ in de zoekbalk “Maxime Korber”.
Rechtstreekse link: https://youtu.be/SpJDgjv1D-g.
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’t Biesteneirke verwelkomt nieuwe reporter Elian
tekst: Rik Verhaeghe -

Zo af en toe krijgen we wel een positieve mail of een bericht via het
contactformulier op de website. Onze vreugde was groot toen we op 2 maart
de spontane medewerking kregen van Elian Coussement.
Elian (20 jaar) is eerstejaarsstudent Sportjournalistiek
aan Howest in Kortrijk. Sinds eind oktober is hij
freelance journalist voor de Krant van West-Vlaanderen.
Waregem is zijn speeltuin en hij mag over vanalles
schrijven, hoewel sport uiteraard zijn voorkeur
wegdraagt.
Binnenkort mag je dus af en toe artikels van onze
jongste reporter verwachten in jouw favoriete
maandblad. Elian wil zich vooral vrijwillig inzetten in de buurt.
Elian speelt voetbal bij U21 Desselgem. Hij is verdediger, maar kan het spel –
wegens de gekende reden – al een aantal maanden niet beoefenen.
Op school loopt het project European Influencer, i.s.m. de provincie. Elian is
sinds kort zo’n influencer. Zeker tot het einde van dit jaar zal hij zijn Instagramen Facebookvolgers minstens 2x per maand correcte en transparante
communicatie over de Europese Unie geven. Om die informatie te sprokkelen,
kreeg hij onlangs vorming van o.a. professor Hendrik Vos, die de Europese
politiek toelichtte.
“Heel veel mensen denken dat Europa veel geld kost aan de burgers, maar niets
is minder waar. Europa kom je dagelijks bewust en onbewust tegen in je
dagelijkse leven. Wist je dat de gratis openbare wifi in het stadscentrum
gesubsidieerd wordt door Europa ?”, zo besluit Elian ons videogesprek.

Wist je dat…
… er in de Middeleeuwen in de periode van het vasten geen vlees en eieren
mochten gegeten worden ? Maar juist in die periode leggen de kippen veel
eieren. Zo werden er na de periode van het vasten eieren cadeau gegeven. Ook
om te vieren dat die periode voorbij was, werden de eieren versierd om ze dan
uit te delen.
april 2021
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Alaphilippe topt affiche 75ste Dwars door Vlaanderen
vrouwenwedstrijd start op de Biest
tekst: Koen Christiaens – foto: Willy Godefroid

Dwars door Vlaanderen krijgt op woensdag 31 maart alle 19 World Tourteams
aan de start. Een jubileumeditie want het is de 75ste keer dat de wedstrijd bij de
mannen doorgaat. Omwille van de coronamaatregelen is er - zoals ook tijdens
de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne – op de kasseistroken en
de hellingen geen publiek toegestaan. De officiële start voor de vrouwen is in
de Deerlijkseweg, ter hoogte
van
de
Industrielaan.
Opmerkelijk:
in
beide
wedstrijden
worden
in
Waregem
(en
deelgemeenten)
straten
aangedaan die in het BK –
hoofdzakelijk in de omgekeerde richting - ook aan bod komen. Ook wordt de
kans op een massaspurt miniem door de vernieuwde finale tijdens de
slotkilometers.
Omwille van de covid-epidemie werden alle sponsorpakketten door het
organiserende Waregem Vooruit alvast opgespaard voor het BK, dat op zondag
20 juni onze stad in rep en roer zal zetten. Het deelnemersveld voor Dwars door
Vlaanderen mag best gezien worden: bij Deceuninck-Quick Step pakken ze uit
met een topformatie: wereldkampioen Julian Alaphilippe krijgt ex-winnaar
Yves Lampaert, Kasper Asgreen en Zdenek Stybar in steun. Lotto-Soudal
rekent op Tim Wellens en Intermarché Wanty op Aimé De Gendt. Team DSM
pakt uit met Tiesj Benoot en Soren Kragh Andersen, Astana met Alexey
Lutsenko, Groupe-FDJ brengt met Stefan Kung de Zwitserse en met Arnaud
Démare de Franse kampioen in stelling. Trek-Segafredo duimt voor Jasper
Stuyven (winnaar van Milaan-Sanremo van 20 maart ll.) en de winnaar van
Kuurne-Brussel-Kuurne Mads Pedersen; UAE zet zijn geld op Fernando
Gaviria, Aleksander Kristoff en Matteo Trentin. Bij Team Jumbo Visma houdt
Wout van Aert een snipperdag maar krijgt Nathan Van Hooydonck een
beschermde rol en wat gedacht van de 19-jarige spurter Olaf Kooij ? Bij
Movistar dit keer geen Valverde maar wel Ivan Garcia Cortina; Bora stelt Nils
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Politt en Pascal Ackermann op, Team Bike Exchange ziet Luke Durbridge en
Michael Matthews wel uitblinken. Ineos Grenadiers maakte indruk tijdens het
openingsweekend en Thomas Pidcock is ook dit keer van de partij net als
Michal Kwiatkowski. Er wordt dit seizoen veel verwacht van de klassieke kern
van AG2R dus hopen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen te vlammen in
Waregem. Israel-Nations Up is de nieuwe ploeg van Sep Vanmarcke. Sep rekent
in de finale ook nog op gorilla André Greipel. De opvallendste truitjes komen
van EF Education met ex-Ronde van Vlaanderenwinnaar Alberto Bettiol en Jens
Keukeleire. Bij Bahrein Merida is Dylan Teuns het speerpunt terwijl Cofidis zal
aansturen op een spurt omdat het met Elia Viviani en Christophe Laporte
degelijke specialisten in huis heeft. Ook team Qhubeka, met Victor
Campenaerts en Europees kampioen Giancolo Nizzolo, is van de partij. Tot
zover de World Tourploegen.
De overige 6 Pro Teams: Alpecin-Fenix met uittredend winnaar Mathieu Van
der Poel, Jasper Philipsen, nationaal kampioen Dries de Bondt en
Wortegemnaar Tim Merlier; Team Arkea Samsic met Warren Barguil; Sport
Vlaanderen-Baloise; Bingoal Wallonie-Bruxelles met sensatie Arjen Livyns uit
Kerkhove; B&B Hotels met Waregemnaar Jens Debusschere en Totaal Direct
Energie met Anthony Turgis, in 2019 nog 2de, Niki Terpstra en Edvald Boasson
Hagen.

Foto’s van de doortochten van beide wedstrijden zullen terug
te vinden zijn op de website www.biesteneirke.be/fotos
april 2021
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Voor de start van de heren elite wordt uitgeweken van de Grote Markt in
Roeselare naar Schiervelde. Deze site is gemakkelijk af te sluiten voor het
publiek.
Wegwijzer heren elite :
Start op Schiervelde Roeselare om 12.25 uur
Na 40 km: Henri Lebbestraat en Deerlijkseweg Waregem - 71 km: Kluisberg (1ste
helling) - 80 km: Nieuwe Kwaremont (2) - 106 km: Kluisberg (3) - 113 km:
Knokteberg (4) - 121 km: Kortekeer (5) - 124 km: Steenbeekdries (6) - 127 km:
Taaienberg (7) - 132 km: Berg ten Houte (8) - 142 km: Kruisberg (9) - 150 km:
Knokteberg (10) - 161,5 km: Vossenhol (11) - 166 km: Holstraat (12) - 173 km:
Nokereberg (13) - 176 km: Herlegemstraat Nokere (kasseien)
Na 180 km: Karmelberg - tijdens de laatste 2 kilometer: Felix Verhaeghestraat,
Franklin Rooseveltlaan, Vredestraat
Na 184,1 km: aankomst Verbindingsweg rond 16.45 uur
Wegwijzer vrouwen elite :
Start op de Hippodroom, Waregem om 11 uur - Oosterlaan, Noorderlaan,
Westerlaan.
Officiële start: Deerlijkseweg Waregem (zie foto)
Na 15 km: Henri Lebbestraat en Deerlijkseweg - 47 km: Kluisberg (1) - 59 km:
Kortekeer (2) - 62 km: Steenbeekdries (3) - 65 km: Taaienberg (4) - 70 km: Berg
ten Houte (5) - 80 km: Kruisberg (6) - 87 km: Knokteberg (7) - 100 km: Vossenhol
(8) - 104 km: Holstraat (9) - 111 km: Nokereberg (10) - 114 km: Herlegemstraat
Nokere (kasseien)
In Waregem rijden de vrouwen hetzelfde parcours als de mannen elite
Na 122, 1 km: aankomst Verbindingsweg rond 14.30 uur
Op de deelnemerslijst vinden we onder meer Ellen van Dijk, Lucinda Brand,
Lotte Kopecky, Annemiek van Vleuten en Julie Vandevelde.
Belangrijk ! Op de hellingen en kasseistroken wordt geen publiek toegelaten.
Ook de start- en aankomstzone in Waregem is verboden voor het grote publiek.
De bewoners waar de koers passeert, mogen de doortocht bekijken, mits het
respecteren van de geldende coronamaatregelen, o.a. het verplicht dragen van
een mondmasker, maximum 10 personen en het bewaren van de nodige
afstand. Tip: kijk koers op tv en vermijd zo een pv !
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Vrij rechtsaf voor fietsers
tekst: stad Waregem – Rik Verhaeghe – illustratie: Rik Verhaeghe

Vrij rechtsaf voor fietsers op kruispunten met verkeerslichten, dat is sinds kort
wettelijk mogelijk. Het stadsbestuur van Waregem stapt mee in deze logica en
keurde hiervoor een verkeersreglement goed. Dat bepaalt dat fietsers in
Waregem aan 14 kruispunten in bepaalde richtingen rechtsaf zullen mogen
slaan, zelfs al is het verkeerslicht rood. Voor alle andere richtingen moeten ze
uiteraard wél blijven wachten tot het groen is. De stad en het
Agentschap Wegen en Verkeer bekijken nu samen de
praktische uitrol van dit project.
Het verkeersbord B22 duidt aan waar je als fietser rechtsaf mag.
Concreet voor de Biest zijn deze manoeuvres binnenkort toegelaten:
a) Expresweg richting Henri Lebbestraat
b) Verbindingsweg richting Expresweg
c) Vredestraat richting Expresweg
d) Bieststraat richting Expresweg

b
a

c
d

Op bepaalde kruispunten mag je altijd rechts afslaan met de fiets, gezien je vóór
het verkeerslicht afslaat. Dit is het geval in de Henri Lebbestraat richting
Expresweg (beide richtingen), Expresweg richting Henri Lebbestraat (hoek
Dedeyne), Expresweg richting Verbindingsweg. Op bovenstaande kaart wordt
dit met een gehoekte pijl aangeduid. Op andere plaatsen – meestal waar geen
afzonderlijk fietspad ligt – is de situatie te gevaarlijk om vrij rechtsaf toe te staan.
Let wel: zolang de verkeersborden er niet hangen, moet u als fietser nog steeds
stoppen voor het rode licht !
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Wordt de Biest De beste buurt van Vlaanderen ?
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: productiehuis Het Televisiehuis

Productiehuis Het Televisiehuis, bekend van het populaire programma Iedereen
Beroemd! op Eén, strijkt binnenkort neer op de Biest. In het kader van een nieuw
programma zullen opnames plaatsvinden. Ook de bewoners worden hier actief
bij betrokken.
Woordvoerder Joke d’Avril: “In de
coronacrisis merkten we dat de buren
veel meer contact hadden met elkaar.
Op zich klinkt dit eigenaardig als
iedereen in zijn kot moest blijven,
maar er werd veel meer én luider
gecommuniceerd via de oprit en de
tuin, op een veilige afstand hé. Ook
het dagelijkse applaus voor de zorg
tijdens de eerste lockdown bracht veel buren samen. Met deze vaststelling in
gedachten heeft het productiehuis gebrainstormd. Per Vlaamse provincie
werden 2 levendige wijken geselecteerd die kunnen meestrijden voor de titel
De beste buurt van Vlaanderen.”
Stagiair Joshua Vanseveren vult aan: “Op basis van research hebben we in WestVlaanderen 2 springlevende buurten gevonden: de wijk Moscou in Koekelare en
de wijk Biest in Waregem. De Biest heeft een recent opgericht comité (vzw
Project Biest, red.) dat voor meer samenhorigheid in de buurt wil zorgen door
de organisatie van meerdere evenementen. Daarnaast krijgen alle inwoners van
de buurt het gratis maandblad ’t Biesteneirke. Quasi alle verenigingen van de
Biest kunnen hierin hun zegje doen. Met 27 jaargangen op de teller is dit
vermoedelijk een unicum in Vlaanderen.”
Op donderdag 1 april komt het productiehuis filmen in de hele buurt. Van het
Molenpark tot de Korenbloem, van bedrijvenpark Waregem Zuid tot kmo-zone
Groenbek, de hele buurt wordt op de digitale plaat vastgelegd.
“Ook de bewoners kunnen hier uiteraard aan meewerken. Als je onze
cameraploeg opmerkt, trommel dan je buren op en maak een gezellige babbel,
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met de haag als fysieke scheiding. Maai jouw gras en neem dit van jouw
buurman in 1 beweging mee, deel een stukje taart met jouw favoriete
buurvrouw, enz… Om 18 uur verhuist onze mobiele opnamestudio naar het
Kerkplein. Daar kan iedere Biestenaar voor onze camera melden waarom de
Biest de beste buurt van Vlaanderen is. Om alles coronaproof te laten verlopen,
blijven we tot zonsondergang ter plaatse, zodat iedereen aan bod kan komen.”
Het programma De beste buurt van Vlaanderen
wordt in het najaar uitgezonden op Eén. Per
aflevering nemen 2 buurten uit verschillende
provincies het tegen elkaar op.
Een jury,
samengesteld door o.a. VRT-journaliste Linda De
Win en Vlaams minister van welzijn Wouter Beke,
zullen deels de winnaar aanduiden. Ook de kijker kan meestemmen welke
Vlaamse buurt de beste van Vlaanderen wordt. De beste buurt van Vlaanderen
wint – hoe kan het ook anders ? – een buurtfeest !

Goede Week in de Sint-Jozefkerk
tekst: Charlotte Vanrobaeys en Klaas Decadt

Welkom op palmzondag 28 maart om palmtakken te komen halen. Dit is
mogelijk van 11.15 tot 12.30 uur. Je kunt langskomen in de kerk en een moment
van stilte en gebed houden. De jongeren van de Sint-Michielsbeweging zorgen
voor mooie muziek. Je kunt bij een priester het sacrament van de verzoening,
de biecht, ontvangen. Later zullen er nog palmtakken beschikbaar zijn tijdens
de openingsuren van de kerk.
Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag kan je terecht in de andere kerken van
het Pastorale Eenheid. Meer info op kerkinwaregem.be/PE-Sint-Paulus. Daar
vind je ook voor elke zondag een link naar een gestreamde viering vanuit de
decanale kerk. We vieren Pasen op zondag 4 april om 9.30 en om 10.30 uur,
telkens met 15 personen binnen of met 50 personen in de buitenlucht,
afhankelijk van de weersomstandigheden en de maatregelen die op dat
moment van toepassing zijn.
Meer info bij de Sint-Michielsbeweging: Charlotte Vanrobaeys en Klaas Decat
(0470 04 35 38)
april 2021
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In memoriam: em. prof. Marc Waelkens
(1948-2021)
foto’s: Tijl Vereenooghe (Wikipedia) en K.U. Leuven

Marc Waelkens, zijn naam zal altijd onlosmakelijk met
Sagalassos verbonden zijn. Een terugblik op een rijk
gevulde carrière.
Marc Waelkens werd geboren op de Meirlaen destijds een landelijk gehucht van de Biest, bezaaid
met enkele boerderijtjes in open velden. Zijn ouders
baatten er een familiaal stukadoorsbedrijf uit, zijn zus Rosa en schoonbroer
Winoc wonen er nog.
Van kindsbeen af was Marc geïnteresseerd in tekenen en stripverhalen. Op 6jarige leeftijd had hij een Robbedoes gekregen waarin het verhaal verteld werd
van Schliemann die Troje ontdekte. Hij zei toen aan zijn vader dat hij later
hetzelfde wou doen… en in Turkije.
In het H.-Hartcollege volgde hij Latijn-Wiskunde, ’s avonds studeerde hij er
Grieks bij. Als primus perpetuus trok hij in1966 naar de Gentse universiteit.
Onder de hoede van prof. Lambrechts (+) bloeide zijn liefde voor opgravingen
open. In 1968 ging hij voor het eerst mee naar Pessinus in Turkije. Pas na zijn
doctoraatsthesis nam zijn onderzoekscarrière een
definitieve
wending. Bij het NFWO (Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek) werd
hij onderzoeker. Aan de Universiteit van
Werken was nooit
Bonn kreeg hij een mandaat van de Von
een karwei voor mij.
Humboldt Stiftung wat hem toeliet
onderzoekswerk
te verrichten op
em. prof. Marc Waelkens
internationaal
en
intercontinentaal
niveau. Zo kwam hij als lector en
gastdocent terecht op verschillende universiteiten in de USA, Oxford, Swansea,
Duitsland, Italië, Polen, Griekenland en Australië. Terzelfdertijd nam hij deel aan
opgravingen in Griekenland, Syrië, Egypte en Turkije. Zijn grote interesses waren
marmer, sarcofagen, munten en gebruiksvoorwerpen. Hij werd wereldbekend.
In 1984 stapt hij over van de Gentse naar de Leuvense universiteit waar hij één
jaar later voorzitter werd van de onderzoeksraad. In 1988 was hij mede-
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oprichter en co-voorzitter van Asmosia (een groep van 200 archeologen,
geologen en geochimisten).
Van 1986 tot 1989 nam hij deel aan een project van
de Engelse prof Steve Mitchell (een wereldautoriteit)
die werkte voor het British Institute in Ankara. Het
project had tot doel de zichtbare antieke
overblijfselen in Pisidië (deel van het Taurusgebergte)
te registreren. Wat ze toen op een vroege morgen
aantroffen was onvoorstelbaar: stratenpatronen,
scherven, munten en stukken van beelden. De site
was totaal ongerept, lag ook hoog in de bergen. De
verlaten stad lag bedolven onder hopen erosiepuin.
Wegen waren er niet, met uitzondering van een
breed wandelpad dat later aangepast werd.
Sagalassos
In 1990 bekwam Marc de persoonlijke toelating van
de Turkse regering om grootschalige opgravingen te starten in een gebied van
1200 km². Het werd het eerste Methusalemproject met multidisciplinaire
boringen, graafwerken, bewaringsmethodes en hersteltechnieken. Voor Marc
werd geld zoeken een enorme opdracht. Met succes werden banken,
verzekeraars en welstellende families aangesproken, zelf gaf hij ca 800 lezingen
in Vlaanderen; iedere zomer moesten immers 150 specialisten te velde worden
gevoed en onderhouden, zelfs zijn eigen centen legde hij bij. Later zei hij
“Werken was nooit een karwei voor mij “ .
Voor de academische loopbaan is dit
blaadje helaas te klein. Verleden jaar
werd in Turkije een 140 pagina’s
tellend boekje uitgegeven met alle
studies, diploma’s, vereremerkingen,
titels en werken van Marc. De door
hem
meest
gewaardeerde
prof. Marc Waelkens geeft uitleg aan
onderscheidingen
waren
de
koning Albert (bezoek K.U. Leuven 2008)
Solvayprijs in 2000 (5-jaarlijkse
staatsprijs) als hoogste beloning voor wetenschappelijk onderzoek, prijs
uitgereikt door de Koning; in 2002: Ustin Hizmet Madalyasi, hoogste
onderscheiding voor cultureel werk, uitgereikt door de Turkse President; in
2006: ereburger van de stad Waregem; in 2008: eredoctoraat aan de universiteit
april 2021
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van Burdur; in 2009: verheffing in de adelstand door Koning Albert II; in 2012:
ereburger van de stad Burdur en in hetzelfde jaar de 5-jaarlijkse staatsprijs voor
cultuur uitgereikt door de Turkse President Erdogan, ter gelegenheid van de
door hem opgezette tentoonstelling in het Gallo-Romeins museum in
Tongeren, een tentoonstelling die meer dan 300 000 bezoekers lokte. Hij was
ook de curator van de Europalia-tentoonstelling over Turkije in Bozar waar hij
de Turkse President mocht verwelkomen.
Naast zijn onderzoekswerk gaf hij nog 20 uren les per week, waaraan hij tot laat
in de nacht werkte. Talrijk waren de doctoraatsthesissen die hij mede promootte
en bijstuurde. “Archeologie probeert een maatschappij te reconstrueren in al
haar aspecten” zei hij. Hij bleef zijn ervaringen op papier zetten. In 2013 ging
Marc Waelkens op welverdiend emeritaat (pensioen van een hoogleraar, red.),
hij keek ernaar uit want er waren nog zoveel plannen. Hij werd enorm
enthousiast over uitgebreid koken, mooi gedekte tafels, bloemen, echte
vrienden
ontvangen, luisteren naar Leonard Cohen, vliegtuigen
spotten en Rome.
Verleden jaar, bijna terzelfdertijd met
Ik heb een fantastisch de opkomst van de corona-epidemie,
kreeg Marc het verdict van een
leven gehad.
ongeneeslijke ziekte te horen. Het werd
een lastige noot om kraken. “Maar nu
em. prof. Marc Waelkens
ik ziek ben, zal je me niet horen klagen:
ik heb een fantastisch leven gehad, dat
is niet iedereen gegund, iedere nieuwe dag zie ik als een geschenk. Niemands
pad gaat over rozen, wat telt is hoe je er mee omgaat” Hij stierf thuis op zondag
21 februari ll. Marc Waelkens leefde voor de wetenschap, hij wàs wetenschap.
Marc werd in familiale intimiteit begraven in de abdij van Park te Heverlee bij
Leuven.
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Win een reuzenpaasei met de paaseierenzoektocht !
Over een aantal dagen is het zover: Pasen. Dat kunnen we met ’t Biesteneirke
niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
In samenwerking met chocolaterie Stijn Vanhoutte uit de Brabantstraat kun je
een reuzenpaasei van 33 cm hoog winnen ! Hieronder leggen we uit wat je
moet doen om jouw paasfeest extra smakelijk te maken.
Verspreid over de Biest hangen 10 paaseieren, komende uit Rome
zijn ze allen tegen een (verlichtings)paal gevlogen. Op ieder paasei
staat een letter vermeld. Zoek de letters en vorm er een bestaand
woord mee. Op de website www.biesteneirke.be vind je een tocht
van 10 km waarop je de kartonnen eieren tegenkomt. Op de
website krijg je alvast nog 2 letters cadeau. Daar moet je ook het
woord invullen om kans te maken op het chocolade reuzenpaasei !
Heb je geen internet, dan kan je de oplossing samen met jouw gegevens
achterlaten in de brievenbus van het OC De Roose. De wedstrijd loopt tot
vrijdag 2 april. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd op zaterdag 3 april.

Oh ja, wil je zeker zo’n chocolade paasei in huis ? Je kan jouw exemplaar ook
gewoon bij Stijn aankopen.
Wedstrijdreglement: familieleden tem 2de graad van de redactieleden worden uitgesloten van de wedstrijd;
maximum 1 deelname per huisadres (verplicht in te vullen op wedstrijdformulier); wedstrijd staat ook open voor
niet-Biestenaars; uw persoonlijke gegevens worden verwijderd na de wedstrijd; wedstrijd tot 2 april 23.59 uur
april 2021

15

Aan jou, ons kind dat zal geboren worden
tekst en foto: Sophie Cocheteux-Depraeter - vertaling Frans-Nederlands: Barbara Van Praet

Aan jou die ontsproot in mijn buik, fluister ik elke dag woorden van liefde. Ik
voel je groeien en duwen als een waterplant die aan mijn navel kriebelt, mijn
ingewanden, mijn hart. Ik heb gedroomd van een hoekje wilde natuur dat ik jou
zou aanbieden: à la Porte Bleue, de Blauwpoort, daar waar je vader en ik
woonden. Ik zag jou rennen, klein schepseltje in wording, in hoog wild gras, met
andere kinderen. Geluiden van vogels en muziek overstemden ons gelach.
Samen met de andere bewoners van de wijk hadden wij een bosje geplant en
een kinderboerderij gebouwd, een gebied als een verloren paradijs van
gedeelde moestuinen, van bloeiende permacultuur. Het gezoem van auto’s in
de verte leek op het geruis van de zee, gedempt door een bladerdak van
braamstruiken, gehinnik van paarden, gesnater van ganzen.
En plots droogde de aarde op. Wortels werden uit de grond gerukt door
graafmachines met stalen tanden. Het beton baande zich een weg als een
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stromende rivier door de ingewanden van de aarde. Buizen drongen binnen in
de grondwaterlagen om water te putten uit gescheurde aarde: de droom van
een man, snakkend naar geld, macht en cijfers, een man die alleen naar zichzelf
luisterde en naar zijn hooggeplaatste vrienden in glazen torens. Die man en zijn
raadgevers zouden de droom van duizenden mensen versnipperen. Hij en zijn
kompanen dachten aan statistieken, werk, competitiviteit en winst. Hun stad was
rijk, gebetonneerd, vol industrieën, bedrijven, immokantoren, opeengepakte
gebouwen. Die man had 20 jaar lang een strijd geleverd tegen de inwoners van
een wijk om hun groene haven, hun long van biodiversiteit met de grond gelijk
te maken. Hij hield van voetbal, die man. Hij had een stadion gebouwd dat “De
regenboog” werd genoemd.
De plekjes natuur in Vlaanderen verdwenen als opgerookte strohalmen. Elke
dag werd er een oppervlakte van veertien voetbalterreinen bezet door
betonblokken. Die man met zijn raadgevers had de strijd gewonnen tegen de
verdedigers van de natuur. Aan de aarde van hun voorouders ontrukten zij in
totaal 50 voetbalterreinen vol wilde grassoorten, insecten, bloemen, struiken,
bomen, leven. Hij offerde de droom en de herinneringen op van een hele
gemeenschap, in één adem, met een lichte grijns om de lippen.
Aan jou, kind dat zal geboren worden... Herinner je het gevecht van deze
inwoners om hun grond te redden. Weet, mijn hartje, dat de mannen die winnen,
de verliezers zijn. Hun winstbejag zal levens kosten. Het leven is waardevol, het
water voedt de wortels, de natuur laat het leven dansen.

’t Biesteneirke kreeg een reactie binnen van het Blauwpoortcomité i.v.m.
de geplande industriezone:
We hebben gisteren (donderdag 18 maart, red.) het arrest van de Raad van State
in handen gekregen. We moeten dit eerst met de mensen van het comité
doornemen en bespreken. Dat vraagt wat tijd, zeker met corona. Pas dan gaan we
vanuit ons comité antwoorden via een artikel in een volgend nummer van 't
Biesteneirke. Er is in ieder geval veel boosheid bij veel mensen. Er zijn alvast al
enkele ideeën aan het broeden over eventuele protestacties.
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Nieuwe bewoners in de wijk:
Tom, Cindy, Joona en Lieke
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Tom De Smet en Cindy Verbrugghe

Tom De Smet (45) en Cindy Verbrugghe (45) wonen sinds half februari in
een modern recent huis in de Truweelstraat, op de hoek met de
Rooseveltlaan. Eerder toevallig, want plannen om te verhuizen waren er
eigenlijk niet. Voorheen woonden ze, met kinderen Joona (15) en Lieke
(12), in de Desselgemseweg. Eerder toevallig (via-via weet je wel ?) botsten
ze op dit huis en hadden beiden de indruk “’t Is nu of nooit !” En het werd
nu.
Tom is stafcoördinator communicatie bij stad Waregem. Hij zorgt voor alle
externe communicatie van het stadsbestuur. Hierdoor kennen de sociale
mediakanalen nauwelijks nog geheimen voor hem.
Cindy is tewerkgesteld als verpleegkundige in het woonzorgcentrum De Meers.
Ze is tevreden dat ze
beide coronavaccins al
heeft gekregen en ook
trots dat zeer weinig
collega’s een vaccinatie
geweigerd hebben.
Door hun professionele
bezigheden hadden Tom
en Cindy het – in
tegenstelling tot veel
anderen – bijzonder druk
tijdens de eerste golf, nu
een jaar geleden.
De veertigers zijn vurige Zulte Waregemfans, alhoewel Tom de roepnaam
Essevee verkiest. Sinds begin jaren ’90 missen ze geen enkele thuiswedstrijd.
Cindy zegt sportiever te zijn dan haar man, omdat ze geregeld de
joggingschoenen aantrekt. Ze gaan wel beiden met de fiets naar het werk. Niet
verwonderlijk, want het ritje is nog geen anderhalve kilometer ver.
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Zoon Joona is aangesloten bij AZW (Atletiek Zuid West). Normaal kan hij 2x per
week trainen, maar sinds een aantal maanden staat dit ook op een laag pitje.
Dochter Lieke speelt haar 4de jaar voetbal bij SVZW. Voorheen maakte ze het
mooie weer bij de Rassing. Net zoals bij haar broer, zijn de trainingen – die
voorheen in Zulte plaatsvonden – tot een strikt minimum beperkt.
Tom en Cindy wonen amper een maand in de nieuwe woonst, maar weten wél
al dat ze in een zeer levendige straat terechtgekomen zijn. Zo hielden de
bewoners in het précorona tijdperk geregeld een burenbarbecue. Volgende
keer zal dit beslist met een aantal nieuwe bewoners zijn. En kan je het gebeuren
ongetwijfeld volgen via Hoplr, het sociaal buurtnetwerk waar Tom en Cindy zich
ook gingen bij aansluiten.
Noot van de redactie: het gesprek met de nieuwe bewoners gebeurde begin maart
volledig coronaproof via videocall

Wist je dat…
… het Provinciaal Kampioenschap wielrennen voor juniores op 16 mei in
Waregem plaatsvindt ?
… de fans van Essevee de spelers 2 uur vóór de wedstrijd op KV Kortrijk
opzweepten met vuurwerk langs de E17 t.h.v. de Industrielaan ? Het spektakel
heeft geloond, want SV Zulte Waregem won de derby: 1-2
… de drie zussen Rita, Paula en Rosa Waelkens terug tentoonstellen ? Van 6 tot
en met 10 mei kun je hun werken bewonderen in het Koetshuis van Park Baron
Casier. Rita schildert, Paula werkt met papier mâché en Rosa met keramiek
… er straks 3 vuilnisbakken voor hondenpoep In de omgeving van bedrijvenpark
Groenbek zullen geplaatst worden ?
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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 april: Cherly Vanbecelaere – 0474 92 65 68
 tot nader order zijn alle activiteiten in het oc De Roose opgeschort
Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19
 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van Samana opgeschort
Okra
 info: 056 60 55 10
 iedereen wordt telefonisch verwittigd wanneer de kaartingen terug aanvatten
KWB Sint-Jozef Biest
 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van KWB Sint-Jozef opgeschort
OK Waregem – www.samen-na-kanker.be
 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 64 33 74 - waregem@samen-na-kanker.be
 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van OK Waregem opgeschort
vzw Project Biest – projectbiest@gmail.com
 tot nader order zijn alle activiteiten van vzw Project Biest opgeschort
Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem
 de gezinsviering op zondag is tot nader order opgeschort
’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 29 april: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 265 – mei 2021
 teksten meinummer binnen vóór 22 april, bij voorkeur via e-mail

20

‘t Biesteneirke

