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In dit nummer: 

Wist je dat…? 

Retro Biesteneirke 

Project Biest 

Zussen stellen tentoon 

De klimaatbende 

OK Waregem 

id punt 

Anonieme consumisten 

... 

 

Colofon 

’t Biesteneirke is een niet-commercieel maande-

lijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 

040 exemplaren voor en door de bewoners van 

de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden meer 

dan 300 exemplaren digitaal verstuurd. De volle-

dige organisatie wordt gedragen door vrijwil-

ligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, 

Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Marianne Ver-

staen en John Vervaecke.  Daarnaast telt ’t 

Biesteneirke tientallen losse medewerkers.  De 

redactie kan niet verantwoordelijk gesteld wor-

den 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.  Verant-

woordelijke uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipers-

straat 65, 8790 Waregem 

 

 

 
 

Beste Biestenaar 

 

De Biest leeft, alleen is dit soms minder gekend.  

Daarom zorgt ’t Biesteneirke dat talent in de kijker 

komt.  De zussen Rosa, Paula en Rita Waelkens 

maken prachtige creaties en stellen die maar al te 

graag tentoon. 

De werkgroep Project Biest zit intussen ook niet 

stil en zorgt met een aantal initiatieven voor een 

aangename buurt voor iedereen. 

Jaja, de Biest leeft ! 
 

Veel leesplezier. 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur
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Wat viel er te lezen in ’t Biesteneirke van april 2006 ?  
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Wist je dat…  

 

… de textielcontainer op het kerkplein terug op zijn vaste standplaats 

staat na een opfrisbeurt ?  

… de Molenparkfietstocht over vlakke wegen plaats vindt op zondag 5 mei ? De 

rit is toegankelijk voor alle Molenparkbewoners, vrienden en familie.  Meer infor-

matie in volgend Biesteneirke 

… er op vrijdag 17 mei om 19 uur in het SOB De Roose een gratis voordracht 

omtrent nieuwigheden in de wegcode gegeven wordt ?  Een organisatie van KWB 

Biest 

 

 

Project Biest in de startblokken 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Sophie Cocheteux-Depraeter 

 

Begin dit jaar werd Project Biest gelanceerd.  De ondertitel luidt: Een aangename 

wijk voor iedereen.  Dit wordt stilaan in de praktijk gezet met een aantal activitei-

ten de komende weken.  Noteer alvast in je agenda: 

 woensdag 10 en vrijdag 19 april van 14 tot 19 uur: speelstraat (Kuipers-

straat tussen huisnummers 49 en 65)  

 woensdag 17 april van 14.30 tot 16.30 uur: knutselnamiddag (SOB De 

Roose)  

 zondag 16 juni van 13.30 tot 15 uur: wandeltocht door de wijk (start aan 

SOB De Roose) – meer info in het volgend Biesteneirke 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep van Project Biest  
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Knutsel-paasactiviteit op woensdag 17 april 
tekst en flyer: Cherly Vanbecelaere 

 

Hoi hoi, met heel veel enthousiasme nodigen we alle Biest-kinderen uit voor een 

toffe, creatieve namiddag. We leren elkaar kennen op een speelse manier, we 

knutselen er op los en gaan naar huis met een prachtig werkje en leuke herinne-

ringen. In de prijs zit een drankje en het knutselmateriaal. Jullie hoeven niks mee 

te brengen, betalen kan de dag zelf.  Graag inschrijven tegen 10 april via 

vcherly@hotmail.com.  
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Verenigingen genomineerd als gezonde organisatie 
tekst en foto: Rik Verhaeghe 

 

OK Waregem (Ontmoeting en ont-

spanning kanker) was onlangs genomi-

neerd als gezonde organisatie (zie blz. 

14).  Ook vzw Waregemse Gordel 

mocht de nominatie in ontvangst ne-

men.  Echter ging TVH met de hoofd-

prijs aan de haal.  Dit heeft het bedrijf 

te danken aan TVH Park.  Dat project 

omvat een groenzone in de Brabant-

straat, ingericht tijdens de heraanleg 

van de parking, waar medewerkers hun pauze kwaliteitsvol en actief doorbren-

gen. Zo zijn er naast picknickbanken ook een looppiste, basketplein, voetbalkooi 

en petanqueveld in het TVH Park. 
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Drie zussen stellen kunstwerken tentoon  
tekst: Carine Verhaeghe – foto’s: WG 

 

Onlangs waren Willy en ik ten huize van 

Rita Waelkens om wat meer te weten te 

komen over de werken die zij en haar zus-

sen maken.  

Ze vertelde ons, samen met haar zussen 

Paula en Roos, wat ze precies maken en op 

welke manier ze dit doen. Hun kunstwer-

ken zullen in het Koetshuis Park Casier 

tentoongesteld worden van donderdag 9 

tot en met maandag 13 mei. 

 

Het ouderlijk huis van de drie zussen was gelegen op de Biest. Vandaar kennen 

veel Biestenaars zeker Rita als juf van de Biestschool, waar ze jarenlang in het 

eerste en derde leerjaar lesgaf. 

Rita, Paula en Roos hebben elk hun eigen creatieve stijl ontwikkeld en verrasten 

mij met hun prachtige en unieke werken. Hun Kunstwerken mogen gerust met 

een grote K geschreven worden, alhoewel ze dit zelf niet zullen beamen.  

 

Rita, jij schildert, vertel eens iets meer over je stijl en manier van werken. 

Mijn stijl is stijlloos, ik schilder nu 

voornamelijk waar ik zin in heb, zo-

wel figuratief als abstract.  Als kind 

was ik vaak aan het tekenen en 

schilderen. Wij hebben ons creatief 

talent ongetwijfeld van onze ou-

ders geërfd, maar die groeiden op 

in een andere tijdsgeest waar er 

minder ruimte was voor ontwikke-

ling zoals wij dit nu doen. 

Ik heb een tweetal jaar academie in 

Tielt gevolgd en daarna  was ik ja-

renlang lid van de Sint-Lucaskring, een creatief collectief van heel wat Waregem-

naren.  Mijn woonkamer dient ook als werkatelier, er is een goede lichtinval en 
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het is er altijd lekker warm. De tafel wordt aan de kant geschoven en het schil-

deren met acrylverf op canvasdoek kan beginnen. 

 

Paula, jij maakt decoratieve werken. Wat mogen we ons hierbij voorstellen? 

Ik begon een tweetal jaar geleden met deze hobby. Ik werk voornamelijk met 

zelfdrogende klei en het zijn figuratieve en abstracte figuren die ik creëer.  Als de 

klei na een tijdje hard geworden is, begin ik met het schilderen van het werk. Ik 

ben van de Biest en woon er nog steeds.  

 

Roos, tweelingzus van Paula, al jouw werken zijn uit keramiek gemaakt en 

je  slaagt erin een grote variëteit te brengen. Hoe doe je dat? 

Ik ben ongeveer 15 jaar geleden begonnen met het maken van stukken in kera-

miek.   Ik werk met verschillende technieken, onder andere Raku, met deze tech-

niek bekom je een gecraqueleerd effect als het werk uit de oven komt. Soms pas 

ik ook de rookstook techniek toe, het werk wordt dan buiten in een ton gerookt 

en gedroogd.  

De stukken worden geschilderd of geglazuurd en dan opnieuw in de oven ge-

bakken.  Af en toe werk ik met porseleinklei, wat dan weer een verfijnd effect 

heeft. 

 

Bedankt dames, ik kan jullie expositie alleen maar aan iedereen aanraden. 

Bij deze wens ik iedereen, in naam van de drie zussen Waelkens, van harte 

welkom in het Koetshuis. 
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Anonieme consumisten 
tekst en foto: Geert Desmet 

 

Een bevlogen jeugdvriend van me, Maarten, noemde me na enkele jaren huwelijk 

eens de twee zaken in zijn leven die verschrikkelijk moeilijk waren geweest: stop-

pen met roken, en samenleven met een vrouw. 

Met stoppen met roken heb ik geen ervaring, zijn tweede stelling kan ik bijtreden, 

én ik kan een derde uitdaging in het rijtje plaatsen: afkicken van fossiele brand-

stoffen. 

 

Eigenlijk weet zelfs de grootste klimaatscepticus dat we het klimaat aan het op-

warmen zijn.  

Het is zoals met roken, we weten dat het niet goed is, dat we onze longen naar 

de duvel helpen, dat onze aders ervan verstoppen en ons hart dichtgeknepen 

wordt maar het is zo verdomd moeilijk om ermee te stoppen.  

 

Het is zovéél gemakkelijker om te zeggen dat we niet zo verslaafd zijn, dat bompa 

kettingroker was en 90 geworden is, dat Stan niet rookte en ook aan longkanker 

gestorven is, dat ons rookgedrag eigenlijk nog wel meevalt vergeleken met veel 

andere, dat asbest nog veel 

slechter is dan roken, dat de 

staat de accijnzen op tabak 

nodig heeft of anders de pen-

sioenen niet meer kan beta-

len, dat de hele tabaksindu-

strie zonder werk valt als we 

stoppen met roken enzover-

der ...  

 

We zijn met ons allen CO² verslaafd, of verslaafd aan fossiele brandstoffen, aan 

onze auto, aan centrale verwarming in ons huis, aan buitenlandse reizen, aan 

shoppen, aan megafeesten en megafestivals, aan nieuwe interieurs, aan kant en 

klare maaltijden, aan veel vlees, aan exotisch fruit, aan zomergroenten in de win-

ter, aan wintergroenten in de zomer, aan goed betaald werk, aan status, aan 

nieuwe kicks, aan technologische snufjes,  aan sociale positie ...  
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Wat we nodig hebben om het klimaat te redden is niet nog meer wetenschap, 

ook niet een of andere superregering die ons een soort antabus moet bezorgen 

(die droom heb ik opgeborgen). En ook geen nicotinepleistertje zoals elektrische 

wagens op kernenergie. 

Wat we nodig hebben is een zelfhulpgroep: de anonieme consumisten. Want ei-

genlijk hebben klimaatredders het even moeilijk als klimaatsceptici om af te kic-

ken, we kunnen elkaar beter helpen in de strijd om te ontwennen van onze con-

sumptiezucht.  

 

En, hopelijk, kunnen we binnen twintig jaar zeggen: 

het is ons gelukt, het heeft enorm veel tijd, moeite, zweet, wanhoop  en afkick-

verschijnselen gekost, maar we hebben onze kinderen niet met het probleem op-

gezadeld, we hebben onze verslaving zelf aangepakt. En we hebben er een 

mooier, rijker leven voor teruggekregen. 

 

 

Bob Jungels wint Kuurne-Brussel-Kuurne… 
foto: Bart Vanhoutte 

 

… en dat wist hij blijkbaar al 

bij de passage in de Vrede-

straat, want wie rijdt hier op 

kop van het groepje ? 

  



10  ‘t Biesteneirke 

Vernieuwd kruispunt heropend 
tekst: stad Waregem 

 

Sinds 7 maart is een nieuw kruispunt naast het oprittencomplex aan de E17 (kant 

Anzegemseweg) opengesteld voor het verkeer. Dit moet de doorstroming van 

het verkeer van/naar de omliggende bedrijventerreinen sterk verbeteren en de 

fietsverbindingen verbeteren. De kant van de Flanders Fieldweg kreeg een herin-

richting, terwijl de kant van de Eugène Bekaertlaan een volledig nieuwe ont-

sluiting is. 

 

In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Zuidelijk Regionaal Bedrij-

venterrein’ stond de noodzaak van deze nieuwe ontsluiting al een tijd beschre-

ven. Het was een voorwaarde om de bedrijventerreinen in de buurt beter toe-

gankelijk te maken en om ze verder te kunnen laten ontwikkelen. 

Aan de aanpassingen die in de voorbije tijd gebeurden, zijn letterlijk twee kanten: 

de Flanders Fieldweg en de Eugène Bekaertlaan. 

 

Eugène Bekaertlaan 

Deze tot voor kort doodlopende straat sluit nu aan op de Anzegemseweg. Het 

stadsbestuur onderhandelde hiervoor succesvol om de nodige gronden hiervoor 

aan te kunnen kopen. Er ligt hier nu aan beide kanten ook een verhoogd en vrij-

liggend fietspad. 

 

Flanders Fieldweg 

Hier is er een extra afslagstrook om het verkeer naar de E17 vlotter te laten ver-

lopen. Het fietspad richting Expresweg is tussen de rijstroken voorzien. Zo komen 

de fietsers niet in de dode hoek van het verkeer richting E17 terecht. Het fietspad 

richting Wortegemseweg is ook fietsveiliger, want het is verhoogd aangelegd. 

 

In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer werd ook beslist om de 

verkeerslichten op de Expresweg N382 te vernieuwen. De aannemer voerde alle 

werken uit in slechts 23 werkdagen. Het gaat om een totale investering van 

383 023,85 euro inclusief btw. 
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VBS Biest is lid van de klimaatbende  
tekst: milieudienst Waregem – foto’s: VBS Biest-Jager 

 

Klimaatmarsen, klimaatbetogingen, klimaatacties,… het 

zijn woorden die volop in de actualiteit staan.  

 

Veertien Waregemse basisscholen gaan echter een stukje 

verder.  In september 2017 hebben de stad Waregem en 

MOS West-Vlaanderen een oproep gedaan naar de scho-

len om lid te worden van de klimaatbende. Hiermee willen 

ze actie ondernemen om de CO2 in hun school te vermin-

deren.  

 

Ook de vrije basisschool Biest heeft een 

trekkersleerkracht aangesteld om met 

de werkgroep het project voor te berei-

den. Zo kunnen ze in het schooljaar ‘19-

‘20 goed voorbereid aan de slag gaan 

met de leerlingen. Al deze leerlingen 

vormen dan de klimaatbende van Ware-

gem.  Ook de zusterschool (Jager) is lid 

geworden. 

 

 

 

Op 13 maart is Rosa Depoortere op 83-jarige leeftijd 

overleden.  Ze woonde in de Stijn Streuvelsstraat en 

was kunstenares. Ze heeft redelijk wat werken ge-

schilderd en regelmatig exposities gegeven. 

Ze was, samen met haar man André Van 

Wynsberghe die slechts enkele maanden geleden is 

overleden, één van de bezielers van de hobbybeu-

zen die werden georganiseerd om de kas van 't 

Biesteneirke te spijzen. 

’t Biesteneirke biedt de familie van Rosa onze oprechte 

deelneming aan. 

  foto: Vanhoutteghem Funerals 
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PUBLIREPORTAGE: id punt 

 

Begin dit jaar opende id punt het id huis op de kmo-zone Groenbek.  Een huis 

waar iedereen terecht kan voor loopbaanbegeleiding en studiekeuze !  Een plaats 

waar je ontdekt wat jouw talenten en sterkten zijn en waar er samen wordt geke-

ken hoe deze uit te bouwen en te ontwikkelen. 

 

Op hun website staat vermeld dat elke persoon en elke organisatie voor id punt 

uniek is. Daarom werken zij met een persoonlijke aanpak op maat, lokaal, betrok-

ken en nabij. Ze creëren dynamiek en enthousiasme. id punt coacht en versterkt 

al doende. Ze gaan samen op pad en gaan verder waar anderen stoppen. 

 

id punt is ook een netwerk van mensen die gepassioneerd zijn door talent en 

dialoog. Een netwerk waar ook jij en je organisatie deel van kunnen uit maken. 

Een netwerk waar id partners elkaar en anderen versterken. 

 

Tijd voor een gesprek met zaak-

voerder Gerd Bellemans en marke-

tingverantwoordelijke Laura Van-

loot. 

 

Gerd, HR-manager van het jaar 2008, 

zit graag met zaakvoerders rond de 

tafel.  Zo heeft hij de volledige verhuis 

van TVH van Gullegem naar Waregem 

in goede banen geleid.  Op vragen van 

menig bedrijfsleider “Hoe help ik mijn zaak vooruit ?”, “Wie ben ik en waar wil ik 

naar toe ?” en “Hoe herken ik de talenten van mijn medewerkers ?” bieden Gerd 

en zijn medewerkers een oplossing. 

 

Tot 2015 werd voornamelijk voor ondernemingen gewerkt.  Echter, wanneer de 

zaak eenmaal op de rails staat, is de hulp van id punt minder van toepassing.  

Vandaar dat nieuwe concepten zich opdrongen.  Werknemers kunnen in het id 

huis terecht voor o.a. loopbaanbegeleiding en outplacement.  Studenten worden 

er geholpen met studiekeuze en -begeleiding.  Het cliënteel is zeer divers: van 

studenten tot 50’ers, iedereen is welkom in het id huis. 
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Hier gaan zij via leuke, interactieve challenges op ontdekking naar sterktes, ta-

lenten alsook ambities en kijken ze samen welke stappen kunnen gezet worden 

in deze richting.  Bijzonder aan het id huis zijn de 4 beleefelementen, 4 ruimtes 

waar de talenten van de persoon ontdekt en gestimuleerd worden.  Aan de hand 

van speelgoed, gezelschapsspelen, fitnesstoestellen of muziekinstrumenten 

wordt de werknemer gemotiveerd en geprikkeld.   

 

Ook het volledige kantoorgebouw ademt 

ruimte en licht.  Grote raampartijen en veel 

lichte kleuren geven rust.  Geen aparte bu-

reautjes maar 1 gemeenschappelijke ruimte, 

waar ergonomie een belangrijke rol speelt 

voor de 5 werknemers en 5 free-lancers.  

Het moderne id huis staat zeker open voor 

evenementen, op maat gevraagd maar ook 

in open aanbod zoals o.a. het organiseren van workshops, boo(s)tcamps voor 

particulieren. 

 

Een eerste initiatief voor studenten wordt gelanceerd op dinsdag 16 april.  Ken je 

studenten laatste jaar secundair onderwijs die voor een studiekeuze staan ? 

Neem zeker eens contact.   

Heb je vragen over jouw loopbaan, dan kan je ook zeker bij id punt terecht ! 

 

id punt is alvast heel blij om hier gevestigd te zijn in deze dynamisch regio, altijd 

welkom ! 

 

Schrijf je in voor de id boo(s)tcamp: 

Ontdek je krachten & talenten en leg de basis voor een goede studiekeuze! 

Wanneer: dinsdag 16 april of dinsdag 4 juli 

Waar: id huis te Groenbek 10 in Waregem 

Info: hanne@idpunt.be 

 

id punt 
Groenbek 10 

8790 WAREGEM 
www.idpunt.be 

Gerd Bellemans 
gerd@idpunt.be 

0476 48 20 09 
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Kennismaking met OK Waregem  
tekst en foto: Greta Callens 

 

Ontmoeting en ontspanning kanker of kortweg OK Waregem is een lotgenoten-

groep voor mensen met alle soorten kanker. De vereniging is genomineerd als 

gezondste organisatie van Waregem.  

 

Logo Leiedal organiseerde een wedstrijd onder de Waregemse verenigingen.  

Ontmoeting en Ontspanning Kanker afdeling Waregem is genomineerd.  In het 

stadhuis van Waregem waren we te gast op de persvoorstelling en kregen we de 

roll-up banner in ontvangst. 

 

Onze vereniging heeft drie doelstellingen:  

1. Samen overdag sporten met lotgenoten om de vermoeidheid na chemo te 

bestrijden en onze conditie te verbeteren via ons wekelijks sportaanbod op 

niveau. 

In Waregem is dit aquagym op dinsdagnamiddag en yoga op woensdagna-

middag. Wij zijn nu met een 30 tal leden en wensen meer lotgenoten aan te 

trekken naar onze vereniging. 

 

2. Tijdens de 

schoolvakantie peri-

odes organiseren wij 

uitstappen, creatieve 

workshops, wellness 

en infosessies. In 

onze lotgenoten-

groep ontdek je 

nieuwe vriendschap-

pen, ben je creatief 

bezig en kan er ge-

praat worden over 

de zorgen tijdens en na kanker, maar evengoed over alle positieve zaken in 

het leven. Het verbetert uw inzichten in uw situatie en geeft een boost aan uw 

persoonlijke ontwikkeling en aanvaarding van uw gezondheid. 

 



april 2019 15 

3. Toegankelijk voor iedereen 

- wij houden de drempel bewust héél laag, ziek maakt soms arm, daarom zijn 

onze tarieven haalbaar voor iedereen die getroffen is door kanker. 

- je betaalt € 5 lidgeld per jaar 

- je betaalt € 2 per les 

- voor de uitstappen en creatieve workshops is de prijs afhankelijk van het 

onderwerp en steeds met tussenkomst van de kas. 

 

VOOR WIE? 

Personen in behandeling 

Personen in remissie 

Mannen en vrouwen 

Jong en oud 

 

Elke dinsdag aquagym  

zwembad De Treffer, 

van 15.30 tot 16.30 uur  

Meersstraat 5, 8790 Waregem 

 

WAT DOEN WE WEKELIJKS ? 

Sporten 

Ontspannen 

Vermoeidheid overwinnen 

Vriendschapsbanden smeden 

 

Elke woensdag yoga  

O.C. De Roose,  

van 13.45 tot 14.45 uur 

Smedenstraat 4, 8790 Waregem 

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom.  Sluit u aan bij onze vereniging. 

Persoonlijke ontvangst en introductie bij de eerste ontmoeting. 

 

 afdeling Waregem: 0471 18 4139 

 waregem@samen-na-kanker.be 

 www.samen-na-kanker.be 

 

Ontmoeting en ontspanning kanker is erkend door de stichting tegen kanker. 

In West-Vlaanderen hebben wij drie afdelingen, te Roeselare, Izegem en Ware-

gem. 
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose 

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

 verantwoordelijke april: Veerle Coudyzer – Kris Pannecoucke – 0474 92 65 68 

 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 maandag 8 april: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose) 

 dinsdag 2 april: hobby (SOB De Roose) 

 dinsdag 16 april: lentefeest (SOB De Roose) 

 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 10 en 24 april: kaarting (SOB De Roose) 

 

KWB Sint-Jozef Biest 

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

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

 

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) 

 

Sint-Michielsbeweging – www.sint-michielsbeweging.be/waregem 

 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk 

 vrijdag 7 april om 20 uur: Jongeren op weg (JOW!) in de kerk  

 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 25 april om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten meinummer binnen vóór 18 april, bij voorkeur via e-mail 


