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2 ‘t Biesteneirke 

 

Beste Biestenaar 

De lente is het ideale seizoen om de winterblues (voor zover daar sprake van is 

natuurlijk) weg te sporten.  Dat kan op vele manieren en ’t Biesteneirke helpt je 

erbij.   

 

Wie graag fietst, kan terecht bij de Biesttrappers.  Liever de wandelschoenen 

aantrekken ?  Dan ben je zeker welkom bij wandelclub vzw Waregemse Gordel.  

Somival kan steeds wat helpende handen gebruiken tijdens het wekelijkse 

zwemuurtje in De Treffer.  Ravotten is ook best inspannend en dat kan in de 

paasvakantie in en rond het SOB De Roose.  De Biestenaars worden met stip de 

fitste Vlamingen ooit… 

 

Een minder gekende, maar best spectaculaire sportdiscipline is het rallyrijden.  Op 

de Biest woont de familie De Temmerman waar verschillende gezinsleden al de 

kampioenentrui mochten aantrekken.  En heb je de rode bus al opgemerkt op de 

Kleithoek ?  Wist je zelfs dat de rallywagen in de bus meereist naar het 

raceparcours ?  Dit en andere weetjes kom je te weten in het uitgebreide interview 

vanaf blz. 6. 

 

Veel leesplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 

 
Lente. De tulpen gaan weer uit hun bol. 

Loesje 
 

Colofon 

 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 060 exemplaren voor en door de 

bewoners van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden meer dan 240 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 redactie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke uitgever: Rik 

Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 Waregem
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Daar is de lente, daar is de wielertoerist 
foto en tekst: Willy Godefroid 

 

In een nieuwe, frisse uitrusting en met de zegen van pastoor Luc fietsten de 

Biesttrappers het nieuw seizoen in. 
 

 

 

 

Wist je dat… 
 

… de ouderraad van de vrije basisscholen Biest en Jager 10 iPads heeft 

geschonken aan de school ? 

… er sinds kort openbare verlichting is langs het fietspad naast de Gaverbeek 

achter het Jeugdcentrum ? 

… de jaarlijkse fietstocht van het Molenpark plaats vindt op zondag 5 juni ?  Naar 

goede gewoonte gaat de start door aan café De Oude Molen 

… de Flanders Field Rally – een organisatie van wielertoeristenclub De 

Nieuwenhovespurters – doorgaat op 11 en 12 juni ?  
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Speelpleinwerking ’t Pleintje 
tekst: Charlotte Van Neygen 

 

Wil jij ook een vakantie boordevol plezier met al je vriendjes en 

vriendinnetjes? Kom dan zeker langs op onze 

speelpleinwerking.  Dit jaar staat ’t Pleintje weer 2 volledige 

weken voor je klaar ! Beleef samen met onze moni’s een super 

toffe vakantie vol met gekke, sportieve en uitdagende activiteiten.  

Wij voorzien activiteiten voor kinderen vanaf het 1ste kleuter tot en met het 3de 

middelbaar.  De activiteiten gaan door van 28 maart tot 1 april en van 4 tot 8 

april in SOB de Roose, Smedenstraat 4, dagelijks van 14 tot 17 uur. Opvang is 

mogelijk tussen 13 en 14 uur en 17 en 18 uur.  Deze vakantie vol plezier kost 

slechts 3 euro per namiddag met een vieruurtje inbegrepen.  

We zien jullie allemaal graag in de paasvakantie ! Tot dan !  

Digitaal inschrijven is ook mogelijk ! Stuur een mailtje naar 

tpleintje_waregem@hotmail.com met alle praktische gegevens (naam van het 

kind, adres, gsm-nummer, leeftijd, enz) en je ontvangt zo snel mogelijk een 

bevestigingsmail van ons.  Het inschrijvingsformulier vindt u op de website 

www.biesteneirke.be.  Info op 0477 78 93 39. 

 

 

Lidy’s tip: sinaasappellikeur 

 
Benodigdheden: 1 grote rijpe bio sinaasappel, ½ liter alcohol 90°, 

250 gram poedersuiker, ¼ liter water. 

Bereiding: neem een grote glazen pot en giet er een halve liter 

alcohol in.  Neem de sinaasappel en prik met een breinaald een 

10-tal gaatjes in de sinaasappel onderaan, steek met een grote 

stopnaald een dun koordje door de sinaasappel en hang hem 

met de gaatjes onderaan juist boven de alcohol.  Sluit de bokaal met het deksel 

en trek aan de koordjes zodat de sinaasappel er juist niet inhangt, na een maand 

zal de sinaasappel volledig uitgetrokken zijn in de alcohol.  Verwijder de 

sinaasappel en maak een siroop met de suiker en het water.  Laat koken, laat 

afkoelen en vermeng met de alcohol, giet daarna in een fles. 
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Kerkplein wordt blauwe zone 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Enkele weken geleden deelde het stadsbestuur mee dat het nieuwe parkeerplan 

begin oktober wordt ingevoerd.  Dit parkeerplan houdt in dat zowat alle straten 

binnen de Ring (muv de wijk Torenhof en omliggende) opgedeeld worden in 1 

van de 4 zones: de runshopping-, de funshopping-, de diensten- en de blauwe 

zone.   

’t Biesteneirke heeft uit betrouwbare bron vernomen dat een recente studie heeft 

uitgewezen dat shoppers liever geld uitgeven aan kledij, gsm-hoesjes en andere 

prullaria, maar niet aan parkeergeld.  Om dat te vermijden, zou geparkeerd 

worden net buiten de betalende zones. 

Er ligt een plan op tafel om minstens 4 parkeerterreinen (de randparkings die net 

buiten de betalende zones liggen) tevens om te vormen tot blauwe zone.  De 

geviseerde parkings zijn: het kerkplein van ’t Gaverke, de parking aan de school 

in het Torenhof, de kleine parking aan de achterzijde van Spar Holstraat en… het 

kerkplein op de Biest.   

Verschillende parkings worden dagelijks gebruikt door het onderwijzend 

personeel van de scholen die in de buurt 

liggen.  Zij zouden de mogelijkheid krijgen 

om een parkeerkaart van 210 euro per jaar 

te kopen.  Dit zou uiteraard een serieuze 

meerkost zijn.  Het risico dat geparkeerd 

wordt in omliggende straten en 

gelijkgrondse bermen is reëel.  Toon uw 

solidariteit: print de affiche uit op onze 

website en hang ze voor het raam. 

 

Download de affiche op: http://www.biesteneirke.be/geenblauwezone.pdf 

 

 
0479 97 03 64 – Langebrugstraat 4, Waregem 

www.frietmobiel-chrindy.be - info@frietmobiel-chrindy.be 

de 
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Ten huize van… de familie De Temmerman 
tekst: Marnix Pruvoost – foto’s: familie De Temmerman en Willy Godefroid 

 

’t Is er nog ne keer van gekomen, dat ik achter mijn toetsenbord zit voor 

een artikel. ‘k Moet wel toegeven: het doet wat raar maar na de babbel van 

gisteravond met de familie De Temmerman uit de Kleithoekstraat gaan we 

er toch een lap op geven. 

 

 
 

Illitsch, vertel nu zelf wat over je hobby. 

Ik weet nu ook niet of er daar zoveel over te vertellen valt maar ik doe aan 

autocross. Correctie… de ganse familie eigenlijk, mijn moeder Cindy - die 

trouwens vier jaar na elkaar het eindklassement gewonnen heeft - en mijn zus 

Jessy die straks ook het stuur in de handen gaat nemen, zijn - zoals men zegt – 

ook gebeten door die microbe. 

 

Hoe kom je als jonge gast in de autocross terecht ? 

Via de genen zeker ? Dat zal wel, pikt moeder Cindy in. M’n man Frederic was 

bevriend met Geert Balcaen, de witten van de Biest, een gepassioneerde 

autocrosser.  Hij kon mijn man overhalen om een auto om te bouwen. 

Aangekomen op het parcours zei Frederic dat ik achter het stuur diende plaats 

te nemen en dat viel echt best wel mee. 



april 2016 7 

Illitsch gaat verder dat het wedstrijdcrossen maar één aspect is. Tijdens de week 

wordt er heel wat gesleuteld. Streven naar de optimale afstelling van de motor, 

eventuele herstellingen van de opgelopen averij uit de vorige cross of het 

verbeteren van de veiligheid van de piloot.       

 

Hoe moet ik mij als leek een wedstrijd voorstellen ? 

Vooreerst worden alle wagens ingedeeld volgens diverse klassen; je hebt de 

Sportklasse -1600 cc en de Sportklasse +1600 cc, de Toerismeklasse, alsook de 

Proto’s met dezelfde onderverdeling. De Specials, de Supertoerismen en de 

Damesreeksen vormen ook nog een apart geheel.  

Voorafgaand aan de eigenlijke wedstrijd dienen nog heel wat zaken afgewerkt 

te worden. 

 

Zoals ? 

Moet ik het echt allemaal opsommen ? Het begint met een technische controle 

van de auto met onder andere een remtest en tegelijk wordt het 

veiligheidsaspect voor de piloot nagezien.  Zo bestaat onze uitrusting steevast 

uit een paar goed gesloten 

schoenen, een brandvrije 

overall en handschoenen,  een 

nekversteviging en uiteraard 

een helm en een splintervrije 

stofbril.  De verzekering wordt 

nagezien en er volgt steeds 

een verplichte briefing, waar 

onder andere de 

startvolgorde bekend gemaakt wordt. Nadien, indien het weer het toelaat mag 

één testronde gereden worden.  De wedstrijd zelf verloopt over drie reeksen.  In 

reeks twee is de startvolgorde het omgekeerde van de eerste.  Reeks drie, de 

finale, hier wordt de startplaats bepaald door de behaalde punten uit de twee 

vorige reeksen. 

 

En dan… groen licht… plankgas tot de brokken omhoog vliegen? 

Jaja, het liefst, maar ik merk dat jij nog nooit kwam kijken naar een wedstrijd.  Het 

is niet zoals de meesten vermoeden dat we elkaar ondersteboven rijden. Nee 

nee, op de omloop staan verschillende koerscommissarissen opgesteld om het 
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geheel in goede banen te leiden.  Als we een collega aanrijden heft men de zwart-

witte vlag, wat betekent dat we de wedstrijd verder mogen afmaken maar 

sowieso twee plaatsen achteruit gezet worden in het klassement van de reeks.  

Bij een blauwe vlag dienen we de snellere achtervolger vrije doorgang te geven, 

geel duidt op een gevaarlijke situatie op de omloop, rood onmiddellijk stoppen, 

er volgt een herstart en de zwarte vlag betekent diskwalificatie.  

 

Cindy, zijn de weekends 

hectisch ? 

Niet echt, we vertrekken nogal veel 

op zaterdagavond met onze bus. 

De racewagen wordt ingeladen, ik 

vul de frigo op en we kunnen 

vertrekken. We hebben alles bij wat 

nodig is: eten en drinken, het 

nodige materiaal voor het 

herstellen van eventuele breuken 

aan de racewagen alsook heel wat 

onderdelen.  

 

Cindy, straks staat je dochter Jessy ook aan de start, is dat niet gevaarlijk ?  

Op dit ogenblik is het nog wat koffiedik kijken of men binnen het V.A.C.B. 

jeugdreeksen gaat organiseren. Bij onze noorderburen bestaan dergelijke 

reeksen al.  Of het gevaarlijk is…?  Ze fietst dagelijks naar de school, dit houdt 

ook gevaar in.  Kijk, ik weet, als je over de kop gaat met een auto, geef mij maar 

gerust onze raceauto. Ik spreek uit ervaring: met een dergelijke veiligheidskooi 

om je heen, een kuipzetel en een vierpuntsveiligheidsgordel voel ik me meer op 

mijn gemak dan in eender welke auto. Je hebt risico en onverantwoord risico.  

Beiden liggen ver uit elkaar. 

 

Illitsch, je hebt ook heel wat beeldmateriaal ? 

Ja, dat is zo. In het begin waren dat.. euh.. eerder herinneringen aan de één of 

andere cross.  Maar sinds we nu ook gebruik maken van een GoPro camera 

hebben we nu ook beelden van wat er zich binnenin de wagen afspeelt. En ‘k kan 

u verzekeren: als ik een stuur- of schakelfout maak, mag ik het horen van pa.  

Maar daarnaast zeggen we ook altijd: ‘t is uit de fouten dat een mens leren moet. 
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Een laatste vraag: wat denk je nu, als je me hier ziet zitten: zou ik geschikt 

zijn als racepiloot? 

Aan je kwaliteiten ga ik niet twijfelen, maar ik weet hoe ik me voel als 

zeventienjarige na een wedstrijd en ik wens je dat niet toe, blijf maar met je fietsje 

rijden.  Ach, ja mag ik nog meegeven aan de lezers van ’t Biesteneirke: als ze ons 

aan het werk willen zien dan is er een wedstrijd op 19 oktober hier in Waregem. 

 

Aan de familie De Temmerman, ‘k zou zeggen Geef moar buzze en hopelijk 

mag er één van jullie op het eind van het seizoen op het hoogste schavotje 

staan. Bedankt voor de babbel.  

 

 

Daar is de lente, daar is de wandelaar 
tekst: Eddy Van Heuverswijn 

 

Ook in het nieuwe jaar is wandelclub vzw 

Waregemse Gordel actief.   

 

Onze voorjaarswandeling op zondag 10 april 

wordt opnieuw een treinwandeling.   

We vertrekken met de trein van 9.50 uur uit 

Waregem naar Wevelgem.  Wie een 

weekendbiljet koopt betaalt 8 euro heen en terug.  Wij wandelen 2 keer ongeveer 

9 km tussen Wevelgem en Bissegem en steken de Leie over naar Lauwe en Marke.   

De wandeling loopt voor meer dan 75% over verkeersvrije of verkeersluwe 

wegen. 

’s Middags mogen we onze meegebrachte picknick opeten in cafe Pauline en 

Paulette.  Er is ons beloofd dat er soep zal geserveerd worden, maar naar goede 

gewoonte maken we vooraf tijd voor een aperitief. 

In de namiddag bestaat de kans dat wij onze tocht nog even onderbreken voor 

een koffie of een biertje.  Wij komen terug aan in Waregem omstreeks 18 uur. 

Gratis voor leden; niet-leden betalen slechts 2 euro per persoon. 

Het is handig als we vooraf weten met hoeveel stappers we zullen zijn.  Wie van 

plan is mee te stappen doet best een mailtje naar lucdelodder@skynet.be of een 

sms naar 0477 51 89 42 (vóór 5 april). 
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Vormelingen op bezoek bij Somival 
tekst: Lucien De Bels (voorzitter Somival) 

 

Zaterdag 5 maart waren de vormelingen van de Biest op bezoek bij Somival 

(Sport en Ontspanning voor Mindervaliden).  Dit bezoek kadert in de 

vormselvoorbereiding onder het thema Dankbaarheid en hulpvaardigheid. 

Vijftien vormelingen hebben actief meegewerkt bij de begeleiding van onze 

zwemmers met beperking.  Aansluitend werd er informatie gegeven over de 

ruimere werking van Somival en konden zij vragen stellen aan enkele leden die 

vertelden hoe zij omspringen met hun beperking en hoe zij Somival ervaren. 

Een hele belevenis voor deze jonge mensen die verwonderd waren over het 

enthousiasme van onze mensen met een beperking. 

 

 
vlnr: verantwoordelijke opvang Somival Ivan Beel, vormselcoördinator Kathleen Vandenbroucke, catecheseouder 

Katja Andries, Somivalbegeleiders Michiel Debrabandere en Helena Van Tichelen, catecheseouders Vicky 

Dewaele en Fanny Bossuyt 

 
 

Deerlijkseweg 25  
8790 WAREGEM   
tel 056 29 83 68 Enkel op afspraak 
gsm 0495 65 59 62 Gesloten op zon- en maandag 
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Allez… en route ! 
tekst: Rumal 

 

Sterk vertraagd tot stilstaand verkeer op de Expresweg vanaf de 

verkeerswisselaar van de E17 tot aan de verkeerslichten van de Verbindingsweg, 

stilstaand verkeer in de Lebbestraat en de Duthoystraat vanuit het centrum tot 

aan de Expresweg, aanschuiven in de Franklin Rooseveltlaan tot aan de lichten 

van de Zuiderlaan, accordeonfile in het centrum, Markt en Stationsstraat, moeilijk 

verkeer in de Westerlaan en Noorderlaan wegens wegeniswerken, U wordt 

aangeraden de omleiding te volgen 

of beter… neem de fiets. 

Deze mededelingen hoort u niet op 

Radio 2 of via de RDS in uw wagen, 

maar het is vooral tijdens de spits een 

dagelijkse realiteit.  Er zijn te veel 

wagens op de weg en iedereen vindt 

dat de andere beter het openbaar 

vervoer zou nemen of carpoolen.  

Daarom kunnen we de beslissing van 

onze leiders (lijders) om het 

fietsgebruik te promoten alleen maar 

toejuichen.  Waregem alleen al kan zo tonnen vervuilende lucht weghalen en dan 

wordt het betere lucht opsnuiven op de joggingpiste en in de winkelstraten. 

Het toekomstige parkeerbeleid zal hopelijk ook zijn vruchten afwerpen, want 

parkeren in de centrumstraten zal uw portemonnee aantasten en met de fiets 

kunt ge tot op de stoep van uw stamcafé rijden en de euro's die ge uitspaart 

zullen uw biertapper goed van pas komen. 

Hoe leuk zou het zijn onze Markt in de zomer om te toveren tot een Provençaals 

dorps… (pardon) stadspleintje met geen vervuilende dieselrook of 

benzinedampen en gezellig keuvelende Waregemnaren die genieten van de zon 

en een pastis of een heerlijk glas rosé of ne koele St.-Bernardus 12°.  We zijn toch 

met de velo en de Mirazone gaat toch niet beginnen muggenziften met een 

Flandrien te controleren, zekers ? 

Nu nog alleen fietsparkings aanleggen om al die stalen rossen een plaatske te 

geven en liefst gratis ! 

Gezonde groeten van Rumal 
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Kennismaking met een Kosovaars gezin 
tekst: Marianne Verstaen – foto’s: Johan Korber 

 

In het vorig Biesteneirke was een kort artikel gewijd aan het aantal 

nationaliteiten op de Biest.  Reporter Marianne was te gast bij een 

Kosovaars gezin in de Stijn Streuvelsstraat, waar ze heel hartelijk ontvangen 

werd door de familie Berischa.  Dit gezin bestaat uit papa Elmi, mama 

Mejreme en twee dochtertjes Eliza (8 jaar) en Adea (4 jaar).  Ze had een 

unieke kans om hen enkele vragen te stellen. 

 

Zijn jullie in Kosovo geboren? 

Ja, wij  woonden in dezelfde streek  op zo’n 3-tal kilometer van elkaar, namelijk 

in Gollak wat in de bergen wil zeggen.  Onze kinderen zijn wel in Vlaanderen 

geboren. 

 

Hoe ben jij in België terecht gekomen? 

Ik, Elmi, ben in 1998 gevlucht voor de oorlog in Kosovo. Ik was 30 jaar, zelfstandig 

garagist en heb alles moeten achterlaten. Het pijnlijkste was dat ik mijn familie 

moest verlaten maar het kon niet anders. Er was reeds oorlog in 1997 maar West-

Europa wist dit niet. 

Met een 30-tal andere vluchtelingen ben ik in een bestelwagen naar de Benelux 

gekomen.  Ik wist toen nog niet dat het België ging worden.  Voor die rit heb ik 

heel veel moeten betalen.  In erbarmelijke omstandigheden, zoals de beesten, 

kwamen we na 7 dagen aan in Brussel.  En daar stond ik dan met slechts 20 Duitse 

mark op zak. Het eerste wat ik deed was naar een politiebureau gaan om te 

vragen wat ik moest doen. Gelukkig sprak ik Engels en konden ze me verder 

helpen, ik heb mijn asielaanvraag ingediend en verbleef een paar dagen in 

Brussel. Daarna stuurden ze me naar Waregem. Ik weet nog goed dat ik mijn 

eerste nacht verbleef in het  Golf Hotel en dat ze daar lekkere vis voor me hebben 

klaargemaakt. En wat een weldaad dat ik me kon douchen !  Daarna moest ik 

naar het klooster in Wortegem-Petegem waar ik heel goed geholpen werd door 

Zuster Christa, ik blijf haar dankbaar en ik ga nog met mijn gezin bij haar op 

bezoek. Na een maand werd me een studio in Gent toegewezen.  Als jongeman 

wilde ik werken maar dat mocht niet; als asielzoeker mocht ik 2,5 jaar lang niet 

werken. Ik kreeg wel een toelage van het OCMW van 500 euro per maand , waar 
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ik de huur, eten,.. moest van betalen. En wat deed ik dan; tv kijken, kranten lezen 

en sociale contacten leggen.  

Na enkele maanden Gent, werd me een oud huisje in Petegem toegewezen. Dit 

heb ik volledig opgeknapt. Daar heb ik 11 jaar gewoond. 

 

Hoe is Mejreme naar België gekomen en hoe zijn jullie op de Biest beland ?  

Mejreme is pas in 2004 naar België gekomen. Ik kende haar al van jongs af maar 

door de oorlog en doordat ik moest vluchten had ik een 5-tal jaar geen contact 

meer met haar. Ik wist ook 5 jaar lang niets van mijn familie af, hoe was het met 

hen, waar verbleven ze, leefden ze nog,… ? Dit vond ik het ergste, niets van mijn 

familie te horen of te weten. Na 5 jaar ben ik dan te weten gekomen dat mijn 

schoonvader niet gevlucht is, hij was van het principe liever sterven in mijn huis 

dan vluchten. De rest van haar familie ging zich in de bergen 

verstoppen.  Mejreme zelf is naar een tentenkamp in Macedonië moeten 

vluchten. 
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Na 4 à 5 jaar in het ongewisse over mijn familie en vrienden ben ik naar mijn 

geboortestad geweest en heb zo weer contact opgenomen met Mejreme. In de 

zomer van 2003 ben ik voor enkele weken terug gegaan en dan hebben we ons 

verloofd.  Het jaar erop is Mejreme met het vliegtuig  naar Düsseldorf gekomen. 

Ik ben haar daar met de auto gaan ophalen en iets later zijn we gehuwd in 

Petegem.  Daar is Eliza geboren.  Daarna zijn we naar Berchem verhuisd waar 

Adea geboren is.  In december 2014 hebben we een huis hier op de Biest gekocht 

en zijn we Biestenaars geworden.  We zijn aan het verbouwen en ik doe alles zelf 

waar ik fier op ben.  We wonen hier heel goed  en graag en zijn blij dat we zulke 

goede buren hebben.  Zelf heb ik de Belgische nationaliteit sinds 2005 en mijn 

vrouw sinds 2007. 

 

Zijn jullie het hier al goed gewoon en wat doen jullie voor de kost ? 

Ja, we voelen ons  Biestenaars.  Ik hou van Vlamingen, het zijn ook harde werkers. 

Ook ben ik dankbaar dat ze ons zo goed opgevangen hebben. 

Mijn eerste job was bij Willy Naessens;  gedurende  5 jaar heb ik daar veel en 

zwaar werk gedaan. Daarna heb ik nog in Aalter gewerkt.  Dan heb ik mijn eerste 

auto gekocht voor 950 euro. Ook heb ik nog in een visbedrijf in Eine gewerkt 

waar ik veel uren klopte  en zo goed vooruitgegaan ben. Sedert augustus 2007 

werk ik bij de groendienst in Wortegem-Petegem.  Ik doe dit wel graag maar 

vind dat ik onderbetaald ben voor wat ik kan, als je weet dat ik technisch 

ingenieur ben maar dat mijn diploma jammer genoeg niet telt in België. 

Mijn vrouw werkt deeltijds  in de school in Wortegem-Petegem, waar onze 

kinderen schoollopen. Daar helpt ze ’s middags  in de refter.  En na vier uur helpt 

ze ook nog in de opvang.  Mejreme kan niet met de auto rijden. Ze gaat dus elke 

dag te voet tot aan het centrum en neemt daar de bus tot aan haar werk. In de 

namiddag is ze enkele uren vrij maar kan niet naar huis komen. Na mijn werk 

haal ik haar en de kinderen op aan school. Zo komt het dat Mejreme thuis 

vertrekt om 10 uur en slechts weer thuis is rond 17.30 uur en dit om slechts 3 

uren te werken.  Het zou beter zijn om werk dichter bij huis te vinden maar dit is 

niet gemakkelijk. 

 

Welke zijn de grootste verschillen tussen de Biest en Kosovo ? 

Vooral de economie verschilt. Hier  hebben we een goed draaiende  economie 

terwijl in Kosovo de economie niet zo goed is. Daar kweken ze nog zelf hun 

groenten, bakken zelf brood,… en zijn in het algemeen tevreden met wat ze 
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hebben. Hier vind je bijna geen moestuintjes meer en dat vind ik jammer. Zelf 

geteelde groenten en zelf gebakken brood smaken zoveel beter en meer heb je 

eigenlijk niet nodig. Bij alles wat wij eten is er brood.  Een zwak punt van de 

Vlamingen is dat ze te rijk zijn.  Ik zie Vlamingen graag en ben hen dankbaar.  

Ik wil ook nog meegeven dat ik respect heel belangrijk vind maar dat je respect 

moet verdienen! 

Studies zijn heel belangrijk, ik wil dat mijn dochters goed studeren.  Doordat ik 

gestudeerd heb kan ik Engels en dat is me bij aankomst in Brussel, in het 

politiecommissariaat goed van pas gekomen. Ook om Nederlands te leren was 

dit een pluspunt. 

 

Hoe hebben jullie de taal geleerd ? 

Door naar televisie te kijken, kranten te lezen maar vooral door sociale contacten.  

Mejreme heeft 2 maal een cursus van 6 maanden gevolgd en heeft daar een 

diploma van.  De kinderen hebben het thuis en op school geleerd. 

 

Vertellen jullie tegen de kinderen over Kosovo ? 

Ja natuurlijk en elk jaar gaan we onze familie bezoeken. Vanaf het moment dat 

we in de auto stappen spreken we Kosovaars.  De kinderen kunnen zich in deze 

taal goed uitdrukken, dit willen ze zelf zodat ze met hun grootouders en familie 

kunnen praten.  Voor ons is het een must, een soort innerlijke drang om onze 

familie te gaan bezoeken.  We missen ze heel erg en hebben daar een lange  en 

vermoeiende reis voor over. We zijn 3 à 4 dagen onderweg en doen dit zo 

goedkoop mogelijk.  

 

Wat denken jullie van de huidige vluchtelingenstromen ? 

Ik denk dat het moeilijker wordt omdat deze vluchtelingen een heel andere 

cultuur gewoon zijn en zich moeilijker zullen kunnen aanpassen.  Bij ons verliep 

de wederzijdse integratie redelijk goed omdat onze gewoonten niet zoveel 

verschilden met deze in België. 

 

Mejreme en Elmi, bedankt voor dit gesprek. Het was aangenaam praten, 

jullie zijn heel vriendelijk, eerlijk en harde werkers. Ik hoop dat jullie hier 

volledig aanvaard worden en wens jullie nog een fijne toekomst hier op de 

Biest. 

 



16 ’t Biesteneirke 

Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

 reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@skynet.be 

 verantwoordelijke april: Jacques De Wintere – 0474 92 65 68 
 

Ziekenzorg Biest-Nieuwenhove 

 info: 0496 23 94 68 

 hobby op dinsdag 12 april (SOB De Roose) - kaarting op maandag 11 

april (SOB De Roose) en dinsdag 26 april (OC Nieuwenhove) 
 

Okra 

 info: 056 60 39 37 

 kaarting op woensdagen 13 en 27 april (SOB De Roose) 
 

KWB Sint-Jozef Biest 

 info: 056 61 08 34 – debiestkwb@skynet.be 

 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 teksten meinummer binnen vóór 20 april – algemene vergadering op 

donderdag 28 april om 19 uur in sob De Roose 

 

 

 


