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Colofon 

’t Biesteneirke is een beperkt commercieel 

maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt 

op 1 070 exemplaren voor en door de bewoners 

van de wijk Biest in Waregem.  Tevens worden 

meer dan 330 exemplaren digitaal verstuurd. De 

volledige organisatie wordt gedragen door 

vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen 

Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, 

Marianne Verstaen en John Vervaecke.  

Daarnaast telt ’t Biesteneirke tientallen losse 

medewerkers.  De redactie kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud 

van artikels die door derden aangereikt worden, 

doch behoudt zich het recht om (bepaalde) 

inhoud ervan te censureren of te weigeren.  Dit 

en vorige Biesteneirkes zijn tevens te raadplegen 

op www.biesteneirke.be.  Wil je meehelpen of 

heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar 

redactie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke 

uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 

Waregem 

 

 
foto: Mia Verleye 

 

Beste Biestenaar 

 

Storm Ciara en storm Dennis zorgden voor 

brokken. Storm Ellen zal onthouden worden als de 

naamloze carnavalsstorm.  Wie is de volgende ?  

Storm Freddy, Frans, Fernand of Ferre ?  

 

Ondanks het natuurgeweld laten de krokussen 

zich niet doen. Natuurfotografe Mia kon dit op de 

gevoelige plaat vastleggen. Niet voor niets werd 

de schoolvakantie naar deze moedige bloemen 

genoemd ! 

  

Veel leesplezier !  
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Schoolproject Klimaat – energie  
tekst en foto: directeur Eddy Nuyttens 

 

In de vrije basisschool Don Bosco besteden ze 

aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Een 

van de middelen om de toekomst van de kinderen 

en kleinkinderen te verzekeren, is zuinig 

omspringen met energie. 

 

Dit schooljaar stapten de leerlingen van het 6de leerjaar in het klimaattraject De 

klimaatbende van Waregem. Het is een bonte bende van directies, medewerkers 

van stad Waregem, leerlingen en leerkrachten. Het doel is de CO²-uitstoot van 

onze school met 5% verlagen.  

Ze zijn gestart met een startmoment in Park Casier, gingen op energiespeurtocht 

doorheen de school, gaven elk lokaal een energievreterscore, stelden energietips 

op,… en er volgt nog meer. 

 

De laatste week van januari en de eerste van februari werkte de  volledige school 

mee aan het schoolproject Klimaat – Energie.  De start vond plaats op maandag 

27 januari 2020 waar we een waarschuwing kregen. Er vond een shutdown plaats 

en we kregen de uitdaging de komende twee weken aandacht te hebben voor 

het energieverbruik op onze school; kortom bewijzen dat het anders kan, met 

minder energie. 

Enkele activiteiten die aan bod kwamen: de kleuters gingen aan de slag met de 

verhalen van Koning Lollie, in het eerste leerjaar maakten ze een windpolenpark 

en in het 2de leerjaar stond 

de ijsbeer centraal. Het 3de 

en 4de leerjaar werkten 

nauw samen m.b.t. 

isoleren. In het 5de en 6de 

leerjaar gingen ze op 

onderzoek: Wat is de 

klimaatverandering ? 

Oorzaken ? Gevolgen ? 

Wat kunnen we er aan 

doen ? 
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Op vrijdag 7 februari sloten we het schoolproject af met een dikke truien- en 

mutsendag. We verlaagden de temperatuur met enkele graden. In de namiddag 

kwamen we met z’n allen samen in de gymzaal. We kregen er bezoek van dé 

Davy De fauw, voetballer bij SV Zulte Waregem. De kleuters en leerlingen met 

minstens 5 lagen aan per klas kregen een sjaal. De topper van onze school had 

wel liefst 25 laagjes aan en kreeg bovendien een muts als hoofdprijs !  

  

Daarna bekeken we samen enkele sfeerfoto’s van het schoolproject en tot slot 

volgde de apotheose. Waren we geslaagd in ons opzet om minder energie te 

verbruiken ? Ja hoor !… mét glans geslaagd ! We zongen en dansten op het 

klimaatlied Doe dan iets.  Maar… het is nog niet gedaan en stopt hier zeker niet.  

We beloven ons ook in de toekomst te engageren om zuiniger om te springen 

met energie ! 

 

 

Wist je dat…  

 

... de buurtvereniging Project Biest sinds woensdag 5 februari een 

vzw geworden is ?  

... het stedelijke ontmoetingscentrum De Roose voortaan een eigen website 

heeft, met dank aan stad Waregem ?  Voor alle info omtrent het sob, surf je naar 

www.waregem.be/ocderoose 

... producent van houtbewerkingsmachines Rogiers-Vanpoucke zijn nieuwe 

gebouwen open stelt voor het grote publiek op Openbedrijvendag op zondag 4 

oktober ? Waregem is dan hotspot: o.a. het stadhuis en het ziekenhuis kun je dan 

bezoeken 

… de 6de Memorial Igor Decraene doorgaat op zondag 6 september ? 
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Nieuwe bewoners op de wijk: 

David en Noppawan 
tekst: Rik Verhaeghe – foto: David Allemeersch – Noppawan Prompetch 

 

In de reeks Nieuwe bewoners klopte ik onlangs aan bij David Allemeersch 

en Noppawan Prompetch.  Ze wonen in de Hoogmolenstraat, op de grens 

met de wijk Gaverke.   

David, afkomstig uit Brugge en Noppawan (haar roepnaam is Nok, nvdr) 

woonden beiden in Deerlijk.  In hun zoektocht naar een leuke woonst, stootten 

ze op een woning in de Hoogmolenstraat.  Eerder toevallig belanden ze zo 

dichtbij hun werkgever, de IJscentrale, die volop aan het bouwen is in de kmo-

zone Groenbek.  Binnenkort hoeven ze dus enkel de straat over te steken naar 

hun werk.  David werkte eerder als veiligheidsagent 

bij Securitas, maar zag vooral op tegen de 

nachtelijke uren.  Nu werkt hij enkel overdag. 

Het liefdesleven van David en Noppawan zou wel 

eens het romantische filmscript van het jaar kunnen 

worden: 17 jaar geleden ging David op z’n eentje 

op reis naar Thailand.  In het kader van de lessen 

Engels vroeg Nok ginder aan toeristen om een 

vragenlijst in te vullen.  De vlam sloeg al een klein beetje over, contacten werden 

onderhouden via het toenmalig populaire MSN en Yahoo!  David is meermaals 

terug geweest naar het geboorteland van Nok.  Op Valentijnsdag 2014 is het 

koppel getrouwd, ze proberen nog jaarlijks op vakantie naar Thailand te gaan. 

Nok behaalde het diploma Business Administration aan de internationale 

universiteit van Bangkok.  Ze volgde er tevens stage in het Sheraton Hotel.  Ze 

heeft maar liefst 6 katten in en rond het huis lopen.  Nok houdt ook van honden, 

maar wil er voorlopig geen omwille van haar voltijdse job.  Ze houdt van 

zoetigheden en is zeer sportief (joggen, fitness, badminton, squash), net zoals 

haar man David.  Oh ja, Noppawan kan lekker Thais koken en deelt haar passie 

graag met iedereen.  Je kan haar altijd contacteren, ook als je meer over haar 

geboorteland wil weten.  
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Cindy en Maxime verkennen Nieuw-Zeeland  
tekst: Maxime Korber – foto’s: Cindy Callens en Maxime Korber  

 

Woord vooraf van de redactie: eind vorig jaar ontving de redactie een mooi 

reisverslag van Cindy Callens en Maxime Korber, 2 verliefde Biestenaars die een 

uitstap naar de andere kant van de aardbol wel zagen zitten.  Hun boeiende 

avontuur willen ze graag delen met de lezers.  In het vorige nummer schreef Cindy 

over wat het Zuidereiland hen te bieden had.  In dit Biesteneirke neemt Maxime de 

pen ter hand en kan je hun belevenissen op het Noordereiland lezen. 

 

In de vorige editie konden jullie reeds over ons avontuur op het Zuidereiland van 

Nieuw-Zeeland lezen. Nu nemen we jullie mee richting het Noordereiland, dé 

plek om prachtige vulkaanlandschappen te ontdekken. Na het nemen van de 

ferry kwamen we aan in het Tongariro National Park waar zich 3 actieve vulkanen 

bevinden. In 2012 was hier nog een vulkaanuitbarsting. We stippelden een 

wandeling uit naar de  Tawhai Falls, een bekende filmlocatie uit Lord of the Rings. 

 

We verlieten het nationale park en 

reden richting Taupo, waar we de 

meest unieke ervaring uit ons leven 

beleefden: een bungeesprong op 

een hoogte van 44 meter boven de 

Waikato rivier. In het land waar de 

bungeejump het levenslicht zag, 

kozen we voor een tandemsprong 

en aan elkaar gebonden sprongen 

we van het platform met heel wat 

geschreeuw als gevolg. Met een 

snelheid van meer dan 70 km/u doken we naar beneden. Wat volgde is 

geschiedenis en mooie herinneringen. 

 

Na de adrenalinekick was het tijd voor vulkanische activiteit. We wandelden door 

een gebied vol ingezakte kraters, kokende modderpoelen, zwavelgrotten en 

sintelterrassen. De kleuren waren bizar en we vielen van de ene verbazing in de 

andere. Nadat we ons even op een andere planeet waanden, was het tijd voor 

wat plezier. Op de plaats waar “zorbing” is ontstaan, lieten we ons van de heuvel 
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duwen in een drie meter dikke doorzichtige plastic bal. We werden beschermd 

door een vijftig centimeter dik luchtkussen en rolden dan als Zorbanaut met 50 

km/u naar beneden. Fun gegarandeerd! Zeker eens kijken op Youtube! 

 

Op onze voorlaatste dag verkenden we de wonderlijke wereld van de glimworm. 

In de “Waitomo glowworm cave” voeren we met een bootje door een grot waar 

we boven ons een spektakel van blauwe lichtjes zagen. De glimwormen, eigenlijk 

geen wormen maar larven van kevers, produceren licht via speciale organen in 

hun achterlijf. Een prachtig schouwspel waar we stil van werden. Na de middag 

brachten we een bezoek aan de filmset van The Lord of the Rings- en The Hobbit-

trilogieën. Door het hele land heen zijn geweldig veel filmlocaties te vinden, maar 

deze is de meest tot de verbeelding 

sprekende. Achter de groene heuvels 

bevindt zich hier de knusse woonplaats 

van de hobbits. 

  

We sloten onze reis in Nieuw-Zeeland af in 

Auckland, de stad die gebouwd is op maar 

liefst 46 vulkanen. Aangezien rugby de 

nationale sport van de Kiwi’s is, besloten 

we om het rugbystadion te bezoeken waar 

de All Blacks hun wedstrijden spelen. Traditioneel starten ze hun wedstrijd met 

de Haka,  een dans uit de Maoricultuur. 

 

We beleefden de tijd van ons leven in een land hier ver vandaan met ongekende 

natuurpracht. We zijn blij dit verhaal met jullie te kunnen delen ! Vele reisgroetjes, 

Max en Cindy. 
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Week van de vrijwilliger: van 29 februari tot 8 maart 
bron: www.gedichten-freaks.nl - tekst: Jeanne 

 
Vrijwilligers waar zijn jullie te vinden toch ? 
Want wij en velen met ons zoeken ze nog. 

 
Maar ze zijn heel moeilijk aan te komen, 

heeft iedereen tegenwoordig een betalende baan genomen ? 
 

Als vrijwilliger verdien je dan wel geen geld, 
maar veel dankbaarheid en dat is wat voor mij telt. 

 
Iets te betekenen voor je medemensen, 
dat is iets moois om je toe te wensen. 

 
Alleen doordat er niet veel meer bijkomen, 

wordt er van die er wel zijn, veel tijd in beslag genomen, 
en vele handen maken licht werk, 

samen staan we dan ook sterk. 
 

Dus denk er eens over na, het is altijd voor een goed doel, 
en dat geeft je nu juist dat fijne gevoel. 

 

U ontvangt en leest ’t Biesteneirke dankzij de inzet van veel vrijwilligers: 

5 redactieleden en 14 bedelers zetten iedere maand hun beste beentje voor. 

Een hartelijke dankjewel daarvoor ! 
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Vrije basisschool Don Bosco presenteert… 

 

 
 

Op zaterdagavond 29 februari zal de parking van het kerkplein vanaf 18 uur 

worden afgesloten.  Die avond komen de woonwagens toe.  De dag erna wordt 

een echte circustent opgezet op het kerkplein naast de school.  In de week van 

1 t.e.m. 7 maart zijn er dus geen parkeermogelijkheden op de parking. Gelieve 

daarmee rekening te houden en indien mogelijk zoveel mogelijk te voet of met 

de fiets te komen.  

Doordat er weinig parkeergelegenheid rond de school zal zijn op zaterdag 7 

maart, hebben we de Smedenstraat (straat aan kleuterspeelplaats) verkeersvrij 

gemaakt en voorzien van fietsenstallingen. 
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Jelle Duthoit met de Belgian Cats naar de Spelen 
tekst: Koen Christiaens – foto: www.nieuwsblad.be 

 

Jelle Duthoit mag als kinesist tijdens de zomer de 

nationale damesbasketbalploeg - beter gekend als de 

Belgian Cats - vergezellen tijdens de Olympische 

Spelen. Tijdens het pré-Olympisch toernooi begin 

februari in Oostende wisten de Cats in hun poule 

immers Zweden en Japan te verslaan. Enkel van 

Canada werd verloren. Jelle kijkt met spanning uit naar de loting die plaats vindt 

op 20 maart. De andere vertegenwoordigers op de Spelen zijn de Verenigde 

Staten, Australië, Spanje, Canada, Frankrijk, Servië, China, Japan, Nigeria, Korea 

en Puerto Rico.  

 

 

Speelplein in het nieuw 
tekst en foto’s: Rik Verhaeghe 

 

Enkele maanden geleden lanceerden de 

schoolkinderen, de kinderopvang, de school 

en het SOB De Roose een oproep aan het 

stadsbestuur om het speelplein - ideaal 

gelegen naast de school en de kinderopvang 

- onder handen te nemen.  Afgelopen weken 

werd hier werk van gemaakt.  Na de plaatsing 

van een wilgentunnel eind november (met hulp van de kinderen zelf; zie 

Biesteneirke januari 2020), werd de ondergrond aan de speeltuigen zelf 

aangepakt. De zandbak, altijd een favoriete speelplek, werd gevoelig uitgebreid.  

De zonnige februaridagen waren dan 

ook de ideale momenten om de nieuwe 

zandbak  in te spelen.  De 2 niet-

gebruikte petanquebanen werden 

vervangen door gras.  Met de nakende 

komst van een aantal zitbanken en 

afvalbakken is de vernieuwing 

compleet ! 
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Wist je dat…  

 

... de wielrenners Raoul Decraene, Mathisse Grootaert, Julie, Abram 

en Michiel Stockman, Thiemen, Leander en Florian Vandersteene intussen aan 

hun seizoen zijn begonnen ? 

… vzw Waregemse Gordel op donderdag 

20 februari een gedeelde bronzen 

medaille in de verkiezing van Gezondste 

organisatie van Waregem ontving ?  Ook 

Atelier Offline ontving een bronzen plak. 

Het zilver was voorbehouden voor het 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis. 

Mini-beleefboerderij De Stege mocht op 

het hoogste schavotje staan 

… je pony’s voldoende te eten moet geven ?  

… storm Ciara koepels van de kerk heeft weggeblazen op het naastgelegen 

voetbalplein ?  

 

 
 

  
‘t Biesteneirke (sinds januari 1995) is een maandelijks magazine dat gratis verspreid 

wordt op 1 070 exemplaren voor en door de bewoners van de wijk Biest in Waregem.  

Tevens worden meer dan 330 exemplaren digitaal verstuurd. 

Wil je meehelpen of heb je een leuk verhaal of verslag ?  

 redactie@biesteneirke.be -  056 61 64 19 
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

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

 verantwoordelijke maart: Sylvie Baert – 0474 92 65 68 
 

Samana Biest-Nieuwenhove 

 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19 

 dinsdagen 3 en 31 maart: hobby (SOB De Roose) 

 maandag 9 maart: onder ons (SOB De Roose) 

 dinsdag 17 maart: infovergadering (SOB De Roose) 

 maandag 30 maart: lentefeest (SOB De Roose) 
 

Okra 

 info: 056 60 55 10 

 woensdagen 11 en 25 maart: 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, iedereen welkom 
 

OK Waregem – www.samen-na-kanker.be 

 info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 64 33 74 - waregem@samen-na-kanker.be 

 iedere woensdag van 13.30 tot 14.30 uur: yoga (SOB De Roose) 
 

Project Biest – projectbiest@gmail.com 

 maandag 9 maart om 20 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 
 

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

 iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering in de kerk 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 26 maart om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose) 

 teksten aprilnummer binnen vóór 19 maart, bij voorkeur via e-mail  

 

     


