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Afvalcontainers voor de Biest ! 

In navolging van Lier, een aantal kuststeden zoals Nieuwpoort en binnen-

kort Antwerpen zal het systeem met de zgn. sorteerstraten met onder-

grondse containers ook in Waregem zijn intrede doen.  De Biest werd uit-

verkoren als proefproject.  De kleinschaligheid van de wijk (550 huishou-

dens in de geselecteerde zones; zie verder) en de diversiteit van de inwo-

ners is de ideale basis voor de proefopstelling. 

Wie in 1 van de 4 proefzones woont zal binnenkort zijn huishoudelijk afval 

dus naar de sorteerstraat moeten brengen.  Een andere mogelijkheid zal 

niet meer bestaan, want uiterlijk 6 maanden na de invoering zal nergens 

meer een vuilniswagen langskomen.  Het project neemt aanvang op 1 

april, de dag waarop de prijs van de restafvalzak stijgt van 1,30 naar 1,60 

euro. 

Geselecteerde zones (geleidelijke invoering vanaf 01/04/2014) 

 Molenpark: zone begrensd door de Hoogmolenstraat, Hoogmolen-

wegel, Desselgemseweg, Stijn Streuvelsstraat en Deerlijkseweg. 

 Biest: zone begrensd door de Industrielaan (tot Gaverbeek), Henri 

Lebbestraat, Expressweg, Bieststraat en Kleithoekstraat (tot Gaver-

beek) – inclusief Langebrugstraat. 

 Paardenwijk: zone begrensd door de Gaverbeek, Potegemstraat, 

Franklin Rooseveltlaan, Vredestraat en Expressweg. 

 Zavelberg:  zone begrensd door de Vredestraat, Franklin Roosevelt-

laan en Expressweg. 

De bewoners van de overige straten van de Biest (o.a. 

Kleithoekstraat, Vijverdamstraat, enz.) zullen in een 

later stadium instappen, afhankelijk van de resultaten 

van het proefproject.  Dit kan vermoedelijk halverwege 

2015. 

Sorteerstraten zijn niet meer of minder dan minicontai-

nerparken op wandelafstand.  Er zal in eerste instantie 

1 ondergrondse container geplaatst worden voor restaf-

val.  De werkzaamheden zullen tijdelijk hinder veroor-

zaken in de buurt. 
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Na een positieve evaluatie kan het afvaleiland uitgebreid worden met een 

container voor pmd en papier & karton.  Op lange termijn zullen zelfs de 

vertrouwde groene glasbollen onder de grond verdwijnen.  Iedere bewoner 

zal niet verder dan 250 m moeten stappen naar de restafvalcontainers 

dankzij een geografische spreiding van de containers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorziene plaatsing ondergrondse restafvalcontainer (uitbreiding mogelijk)  

 Molenpark: op de hoek Hoogmolenstraat en –wegel, op de groenzo-

ne Boterbloemstraat, op de groenzone Korenbloemstraat. 

 Biest: op de hoek Mottestraat en fietspad, op de groenzone t.h.v. 

Kuipersstraat 23, op de groenzone tussen Bieststraat 99 en de Ga-

verbeek. 

 Paardenwijk: op de hoek Beekstraat-Beekstraat (braakliggend ter-

rein), op het einde van de Zadelstraat (rondpunt), op de hoek 

Franklin Rooseveltlaan en Vredestraat. 

 Zavelberg: halverwege de Zavelberg (locatie nog te bepalen i.s.m. 

de bewoners), op de hoek Franklin Rooseveltlaan en Kabeljauw-

straat. 

Gezien er geen restafval meer aan huis wordt opgehaald zal de milieube-

lasting voor de proefhuishoudens met de helft dalen.  Pmd en papier & kar-

ton worden tot nader order nog steeds 2-wekelijks aan huis opgehaald.  

Wie goed sorteert kan als gezin tot 60% op zijn milieu-uitgaven besparen.  

Voor een alleenstaande kan tot meer dan 80% bespaard worden. 
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Als spreekbuis voor de wijk wil ’t Biesteneirke uw opmerkingen 

bundelen en voorleggen op de gemeenteraad.  Vooral de bewoners 

van de Zavelberg worden aangeraden de voorkeurlocatie voor de sorteer-

straat mee te delen.   

Hiervoor kunt u onderstaand strookje (anoniem) invullen en deponeren in 

de brievenbus van het ontmoetingscentrum De Roose, Smedenstraat 4. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Ik ben geselecteerd als  proefpersoon voor het project Sorteerstraten op de 

wijk Biest in Waregem. 

 

Ik formuleer volgende opmerkingen hierover:  

Naam en adres (niet verplicht):  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

__________________________________________________________ 

Deponeren in de bus van het SOB De Roose, Smedenstraat 4, 

vóór 8 april aub 
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Biesttrappers 

Na een zachte winter en de lente in zicht gingen de wielertoeristen van de 

Biest met de zegen van pastoor Luc opnieuw van start. 
 

Lidy’s tip 
 

Brandnetelsoep 

 

100 gr brandneteltoppen, 2 aardappels, 4 sjalotten,  

2 stukken wit van prei, 20 gr boter, broodkorstjes,  

1 liter water, peper, zout en 1 bouillonblokje. 

 

Was alle groenten. Snij alle groenten met uitzondering van de brandnetel-

toppen. Stoof de gesneden groenten in de boter, voeg het water met het 

bouillonblokje toe en laat het geheel 15 minuten koken. Mix de soep en 

voeg nu de fijngesneden brandneteltoppen toe, kruid met peper en zout en 

laat de soep een minuut opkoken. Garneer de uitgeschonken soep met wat 

broodkorstjes. Brandnetelsoep heeft een zuiverende werking. 
         Lidy 
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De geboorte van ….. ’t Biesteneirke  
 

 Alles is volgens schema verlopen. 

 Heel veel volk, prima sfeer. 

 Maar … te weinig medewerkers.  Hierdoor teveel werk steeds op dezelf-

de schouders. 

 Wat kunnen we eraan doen ?  Ook andere verenigingen hebben dezelfde 

problemen.  De medewerkers verouderen en er komen te weinig jonge-
ren bij. 

Dit was te horen in mei 1994 op de evaluatievergadering na Biestkermis.  

Het werd een boeiende discussie.   

 Als anderen dezelfde problemen hebben, zouden we dan niet beter sa-

menwerken ? 

 Dat kan alleen maar voordelen opleveren ! 

 Dat zal niet gaan.  De relatie tussen Biestfeesten en Ponyfeesten waren 

in het verleden niet steeds vriendschappelijk, de splitsing is uit een ruzie 

ontstaan. 

 Dat is een typische dorpsruzie die blijft duren, maar waarvan niemand 

nog weet hoe ze ontstond.  Dat moet gedaan zijn !  De spons erover. 

 ‘Boer Vos’ heeft nog geprobeerd beiden samen te brengen maar het is 
mislukt. 

Het besluit van de vergadering : na de vakantie nodigen we alle verenigin-

gen van de Biest uit om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. 
 

In oktober 1994 verstuurden we de uitnodigingen voor een vergadering op 

7 november.  De uitnodiging werd ondertekend door mezelf (toen voorzit-

ter van het feestkomiteit van Biestkermis), door Walter Deruyck (directeur 

van de Don Boscoschool) en door Roos T’Jjollyn (voorzitster van KAV).   
 

Volgende verenigingen werden uitgenodigd : Biestkermis (Paul Bossuyt, 

Hans Torbeyns, Luc Vantieghem en Patrick Demaeght), KWB (Jozef Vanden 

Broucke en Willy Godefroid), GOB (Yvan Vanhoucke), Ziekenzorg (Lucien 

Debaene), Stuurgroep Don Boscoschool (Marnix Pruvoost), KBG (Roger 

Van Assche en Achiel François), Molenpark (Johan Korber en Ferdy Mabbe), 

Missiekomiteit (Christiane Vanneder), KAV (Annie Debaeremaeker en Roos 

T’Jollyn), Don Boscoschool (Walter Deruyck), vzw De zoektochters (John 

Gesqueire en Marc Vandenbroucke), vzw De Biest /Ponyfeesten (Erik Ver-

cruysse), St Jozefsparochie (EH Luc Goethals),  de landbouwersgilde 

(André Devos) en twee ‘daklozen’ (Winoc Vanthuyne en Pol Valcke). 
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Iedere vereniging was bereid naar de vergadering te komen, ik zou de ver-

gadering leiden.  Ik wist niet goed wat me te wachten stond.  Kan je zo 

een heterogene groep laten samenwerken ?   
 

Heel snel werd het duidelijk dat alle aanwezigen vrijwilligers waren die zich 

met volle overgave inzetten voor hun vereniging en voor de mensen op de 

Biest.   
 

De sfeer was positief en er werden twee voorstellen goedgekeurd : 

a) We gaan starten met een wijkblad waarin o.a. alle verenigingen hun 

activiteiten zullen aankondigen 

b) In januari 1995 zullen we een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie or-

ganiseren in samenwerking met het GOB. Voorheen organiseerden 

verschillende verenigingen elk hun eigen nieuwjaarsreceptie.  
 

Verder was de afspraak duidelijk : we zullen samenwerken, niet fusioneren.  

Elke vereniging blijft haar eigen doelgroep aanspreken met zijn eigen acti-

viteiten.  We noemden onze groep ‘Biestcontact’.   

De meeste aanwezigen geloofden in het project, maar ik herinner me toch 

ook de bemerking : “een eerste nummer zal geen probleem zijn, voor een 

tweede nummer zal je moeten zagen om artikels binnen te krijgen en een 

derde nummer komt er nooit !” 
 

Op 23 november kwamen we opnieuw samen voor de praktische organisa-

tie van beide voorstellen.  We kozen toen de naam  

 

 

 

en de redactieraad werd samengesteld : Walter Deruyck die de teksten 

nakeek, Patrick Demaeght, Willy Godefroid, Yvan Vanhoucke en mezelf.    

Ook de organisatie van de eerste gezamenlijke nieuwjaarsreceptie werd in 

detail voorbereid.  Christiane Vanneder werd penningmeester.  Enkele 

maanden later kwam Marnix Pruvoost de redactieraad versterken. 
 

Op de afgesproken datum was het eerste nummer klaar.  Het begin van 

een lange traditie.  Nu zijn we reeds aan ons 194ste nummer toe.  Nog 

steeds iedere maand stipt op tijd, geen enkele maand hebben we overge-

slagen.  Sommige medewerkers verlieten ons, anderen kwamen erbij.  Het 

enthousiasme en de toffe samenwerking bleef. 
 

In de beginfase verliep alles nogal primitief.  De informatica stond toen nog 

niet zo ver als nu.  Foto’s inscannen konden we nog niet.  Het was dikwijls 

letterlijk knip- en plakwerk.  Maar we leerden veel bij zodat alles nu veel 

vlotter gaat.   
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Ook de nieuwjaarsreceptie werd een succes.  We konden heel wat nieuwe 

gezichten ontmoeten.  Zuster Vianney werd toen gehuldigd ter gelegenheid 

van haar gouden kloosterjubileum. ’t Biesteneirke heeft, samen met het 

GOB, nog jaren deze nieuwjaarsreceptie georganiseerd, totdat de stad het 

idee overnam en dit nu voor heel de stad organiseert.  
 

Later hebben we als Biesteneirke ook enkele activiteiten georganiseerd : 

twee maal een hobbybeurs, een mosselfestijn, enkele interessante info-

vergaderingen. 
 

En zo doen we voort.  Volgende maand mag je het 195ste nummer ver-

wachten. 
 

Paul Bossuyt 

 

Wist u ? 
 

dat er op de  openingsrally van de WTC De Nieuwenhovespurters op 23 

februari niet minder dan 1.165 deelnemers langs de inschrijvingstafel pas-

seerden ?  Dat belooft voor hun zomerrally die doorgaat op 7 en 8 juni 

2014. Voor foto’s en andere inlichtingen kan men altijd terecht bij Joseph 

Himpe uit het Molenpark. Je kan ook de website raadplegen. 
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  Activiteitenkalender april 2014 
 

  SOB ‘De Roose’ voor alle reservaties: Paul Kindt     056 60 12 78 
     
verantwoordelijke                 april          Jacques De Wintere    0474 92 65 68 
                                              mei   Elie De Clercq    0474 92 65 68       
                         
                                                

  
 

   vrijdag  18 april    19.30 u redactievergadering 
   donderdag  24 april    19.00 u algemene vergadering in 'De Roose' 
 

teksten meinummer binnen bij Paul Bossuyt vóór 15 april 
 

      Info    0496 23 94 68 
 

   dinsdag    1  april   14.00 u hobby in  ‘De Roose' 
   dinsdag  22  april   14.00 u kaarting in ‘OCN’ 
   maandag  28  april   14.00 u kaarting in  'De Roose' 
    

    
 
 
   woensdag     2  april      14.00 u kaarting in 'De Roose' 
   woensdag   23  april      14.00 u kaarting in 'De Roose' 

     

                       Info    056 61 08 34 debiestkwb@skynet.be 

  
   woensdagen    2-9-16-23 en 30 april       avondwandelen – start 19.00 u  aan de kerk 
   maandag     21 april   voorjaarswandeling 
   vrijdag  25 april    KWB café in ‘De Roose’ 
 
 
 

                                    Info    056 60 48 61 kaarting    

                                      Info    056 60 34 64 biesteneirke@boss.be    


