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Beste Biestenaar
“Hoopvol. Vooruit kijken !” Het zijn niet de
woorden van Kardinaal De Kesel of premier
Wilmès (dan zou het eerder Oopvol klinken), maar
wel van de directeur van de Biestschool Eddy
Nuyttens.
Op Hemelvaartsdag had ik een lang gesprek met
hem, tussen de risicoanalyses, handgels en
mondmaskers door. Voor hem en zijn team waren
het geen gemakkelijke weken, maar Eddy loodste
hen door deze moeilijke periode als een echte
crisismanager, vol hoop en vooruit kijkend !
Veel leesplezier !
Rik Verhaeghe
hoofdredacteur

Aurèle Vandendriessche:
“Boston 1963 was mijn hoogtepunt.”
tekst: Koen Christiaens - foto’s : Rik Vandendriessche

In het vorige Biesteneirke had marathonloper Aurèle Vandendriessche het
over zijn ervaringen tijdens de Olympische Spelen. In dit nummer heeft hij
het over zijn zeges in de marathon van Boston en de aanval van het
wereldrecord op de 30 km op de piste van het Regenboogstadion in
Waregem.
Aurèle, herbeleef eens jouw 2 opeenvolgende overwinningen in Boston, in
1963 en 1964…
Boston 1963: bij mijn aankomst in Boston, amper enkele uren vóór de start,
kreeg ik kippenvlees toen ik de lijst van de deelnemers zag. Werkelijk de
allerbesten van de wereld waren aanwezig. Was ik toch maar thuis gebleven !
De Olympische en Europese kampioenen van de afgelopen jaren, de winnaar
van de Corrida van São Paulo, de wereldrecordhouder 20 mijl, de kampioenen
van Amerika, Finland, enz… Ik had toevallig een formidabele dag en heb
iedereen tot mijn eigen grote verbazing op minuten
gelopen, met een nieuw record er bovenop. Bij mijn
terugkomst in Zaventem was zelfs het volledige
gemeentebestuur
van
Waregem
en
talrijke
personaliteiten op het vliegveld aanwezig. In onze straat
in Anzegem (de vorige woonplaats van Aurèle, KC) zaten
de Belgische vlaggen uit. Zelfs de nonnekes van het
klooster van Anzegem hadden een gedicht aan onze deur
gehangen. In 1964 in Boston was er geen enkele van mijn
tegenstanders van het vorige jaar. Had ik verloren dan was
ik beschaamd geweest. Geen speciale verdienste.
In 1962 heb je het wereldrecord op de piste van het Regenboogstadion aan
diggelen gelopen. Was dat het hoogtepunt uit jouw carrière ?
Het was op 3 oktober 1962 en er was braderie in de Stormestraat. Die dag had
ik een ongelooflijk goede dag en dan heb ik een prestatie geleverd die
onmogelijk was. De avond ervoor was er boven Waregem een grote wolkbreuk
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geweest. Gans het stadion stond een meter hoog onder water. Men had
speciaal voor deze gelegenheid de assepiste aangelegd. Er stond daar slechts
een klein tribuuntje, nog geen verlichting. Als verlichting had men 2
lantaarnpalen met een grote lamp langs de piste gezet. Het was nog altijd
onweerachtig de dag zelf en de berichten vanuit Waregem waren
onheilspellend. Het water was redelijk weggetrokken maar de piste was zeer
modderachtig en kon niet eens effen gerold worden. Opdracht: kom naar
Waregem, wij zullen ter plaatse zien en desnoods de wedstrijd annuleren. Om
16 uur zat ik nog op mijn bureau in de spinnerij Utexbel in Ruien. Eerst met de
fiets terug naar huis in Anzegem. Vandaar met de auto naar Waregem in de
hoop dat ze toch zouden inzien dat de aanval op het wereldrecord, in deze
moeilijke omstandigheden, totaal zinloos was. Ter plaatste stond iedereen
beteuterd te kijken. Op die piste eraan beginnen was gekkenwerk, maar
iedereen was aanwezig: hazen, tijdopnemers, officiëlen, de verlichting was in
orde en het volk begon te komen. Het bestuur van K.B.A.B. hield vergadering,
het stadion was ondertussen volgelopen. De internaten van het college en de
vakschool ook, daar heerste een hels lawaai. Ondertussen was de beslissing
gevallen. “We zijn ons bewust van het zinloze van de onderneming maar we
gaan starten en desnoods na een 5-tal kilometer uitroepen dat de
omstandigheden niet toelaten vanop dergelijke piste een behoorlijke prestatie
te leveren.” Nog eens drinken ? Niet nodig want wij moeten toch maar enkele
rondjes lopen. Dan maar naar de start, gezien wij maar een kwartiertje zouden
moeten lopen startten wij veel sneller dan voorzien en
hadden wij zelfs voorsprong op het voorziene
tijdsschema. De 5 000 aanwezige supporters dan
wijsmaken dat wij zouden stoppen zou niemand
begrijpen. Dus, er nog maar enkele rondjes bijdoen. Men
hoorde de luidruchtige supporters roepen en tieren tot
in Sint-Eloois-Vijve, zelfs al was er de donder en bliksem
in de verte. Omdat wij niet op achterstand op het
voorziene schema geraakten was het niet verantwoord
om de opgekomen supporters te ontgoochelen. Het werd nog een succes, ik
pakte het wereldrecord in een tijd van 1.34’41”. Op een normale piste had ik
zeker nog 2 minuten beter gedaan. Gelukkig was er die dag veel zuurstof in de
lucht. Vooraleer het wereldrecord te homologeren zijn ze van de IAAF de omtrek
van de piste officieel komen nameten. Hieruit bleek dat de omtrek niet 400
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meter maar 400,89 m was. Ik had dus 75x 89 cm te veel had afgelegd. Gelukkig
geen centimeter tekort of mijn record was niet gehomologeerd geweest. Om
op uw vraag te antwoorden: het hoogtepunt was Boston 1963, omdat de
allerbesten van de wereld aanwezig waren, een officieus wereldkampioenschap.
Gans België stond op zijn kop. Zelfs de toenmalige deken van Waregem heeft
de daaropvolgende zondag in de mis over mij gepreekt !
Is de huidige generatie van lopers even
maniakaal bezig als jij vroeger ?
Zo maniakaal ermee bezig zijn is bijna
onmogelijk. Je moet gek zijn om dat te doen. 6
dagen per week werken (ook zaterdag tot de
middag). Alle dagen om 4 uur ’s morgens op om
2 uren te trainen. Daarna met de fiets van
Anzegem naar het werk in Ruien tot 18.30 uur; door regen, wind en sneeuw. Dan
met de fiets terug naar huis en alle dagen stipt om 20 uur in bed - ook in de
zomer als het lang klaar was - met vrouw en 3 kinderen. Training ’s morgens in
het donker – in bijna onverlichte straten – op kasseistenen en grondwegen. Ik
moest nog niet geklopt zijn, op het punt om te verliezen en ik stond de dag erna
nog een halfuur vroeger op. Wanneer ik door de weersomstandigheden niet
buiten kon trainen deed ik ’s morgensvroeg de stoof branden en ik liep bijna 2
uren rond de tafel. Wie doet dit onnozel werk nog ? Maar ik had de keuze: dát
doen of een doodgewone loper worden, want zo getalenteerd was ik ook weer
niet en ik had er nog plezier in ook.
Verdienen topsporters te gemakkelijk geld, als je vergelijkt met jouw
periode ?
Topsporters mogen van mij veel geld verdienen, maar in sommige gevallen is
dat toch wel ferm overdreven in vergelijking met de inspanning die ze ervoor
moeten doen. Wij waren liefhebbers en mochten geen geld aanvaarden ofwel
werden wij levenslang geschorst. Ik heb 2 jaar na mekaar een Vespa gewonnen
in de Ronde van Rome. Het eerste jaar hebben ze moeten stemmen in de
K.B.A.B. om te beslissen wat er met die Vespa moest gebeuren. Ik had 1 stem
over of ze hadden hem verkocht, opbrengst voor de Bond omdat de waarde te
groot was. Het tweede jaar heb ik hem meteen ter plaatse voor 1/10 de van de
prijs verkocht of ik was hem kwijt. Eens vergelijken: Boston in 1963: 1 ste prijs: 1
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medaille. Boston in 2015: 1ste prijs: ongeveer 86 750 euro. Ik heb de indruk dat
er nogal een groot verschil is.
Is het atletiekniveau verhoogd t.o.v de periode toen jij liep ?
In mijn tijd liepen wij veel sneller dan de generatie vóór ons, omdat wij
ondervonden dat intervaltraining een grote weerslag had op de resultaten. Nu
lopen ze weer veel sneller omdat zij weer heel anders trainen. Zij trainen geen
uren meer aan een stuk maar veel intenser tegen de chrono, maar ik vrees dat
ze nu geen 25 jaar zullen meegaan. Toen wij een marathon liepen telden de
verste 10 km niet mee en begonnen de debatten slechts na 20 km. Nu hebben
ze iedere afstand betaalde hazen, die binnen een vooraf bepaalde tijd aan een
punt moeten passeren en daarna doodgewoon de piste mogen verlaten. Het
verschil is nogal snel gemaakt. Wij mochten geen haas hebben zo niet was de
prestatie ongeldig.

100 Waregemse Spoortrekkers
tekst en foto: Bernard Delanghe

Eind juni brengen de Statievrienden hun eerste boek uit met geschiedenis en
verhalen van 100 Waregemse spoortrekkers. De erfgoedvereniging bestaat zes
jaar en verzamelde in die tijd heel wat
informatie en foto’s over het leven in de
Stationswijk en de spoorweg in Waregem.
Met de op 20 december 1868 geopende
lijn Anzegem-Waregem-Ingelmunster en
halte Biest kreeg ook onze wijk
rechtstreeks
verbinding
met
het
spoorwegnet. Na het afschaffen in 1934
van het gedeelte Heirweg-Anzegem verviel het personenvervoer, maar als
spoorlijn 206 bleef het gedeelte Waregem-Gaverbeek nog actief tot juni 1988.
De spoorlijn werd in 1991 uitgebroken en op het oude spoorwegtracé ligt nu
het fietspad, dat het station verbindt met de industriezone aan de Industrielaan.
Het boek “100 Waregemse Spoortrekkers” wordt door de Statievrienden
uitgegeven in eigen beheer.
Het kan besteld worden via
statievrienden@gmail.com en na betaling van 25 euro op rekening BE72 3631
5669 1416 met vermelding naam, adres en contactmail.
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Update wielerwedstrijden
tekst: Koen Christiaens - foto’s: Willy Godefroid, Rik Verhaeghe

Van de wielerwedstrijden voor juniores, de Memorial Igor Decraene en Dwars
door Vlaanderen die op de Biest starten of een doortocht hebben in één van
onze straten, hebben we een update gemaakt in hoeverre ze in 2020 nog
kunnen doorgaan.
De junioreskoers met start en aankomst aan café Half
Time – vorig jaar was dit nog een wedstrijd die in maart
doorging voor nieuwelingen – was eerst voorzien op
zondag 12 juli. Omdat alle koersen tot en met eind juli zijn
geschrapt moest organisator Johan Beirlaen op zoek
naar een alternatief. “Zondag 2 augustus wordt de nieuwe
datum. Indien er ook in augustus niet mag worden
gekoerst dan ga ik voor zondag 13 september. Ik mag
organiseren op deze data. Ik heb terug een aanvraag
ingediend bij Stad Waregem en normaal zal dat geen
probleem zijn. Ik had bij de Wielerbond ook al een voorstel gedaan wat betreft
de maatregelen en het volgende is uit de bus gekomen: inschrijven op voorhand
is verplicht, het gebruik van wegwerpnummers, geen podium achteraf, geen
kleedkamers, het prijzengeld wordt gestort. Ikzelf zou ook gaan voor
mondmaskers en handschoenen voor de supporters. Een maximum van 50
renners ? Wat ga je dan doen met die andere 350 aangesloten juniores en er zal
al zo weinig gekoerst worden ? Binnenkort weten we meer. Het parcours is wat
aangepast t.o.v. vorig jaar: start in de Henri Lebbestraat, vervolgens Westerlaan,
Noorderlaan, Roger Vansteenbruggestraat, Eikenlaan, Lindestraat, Roterijstraat,
Groene Wandeling, Tjollensstraat, Broekstraat, Jozef Duthoystraat,
Nieuwhuizenstraat, Ten Hedestraat en terug naar de Henri Lebbestraat. Er
dienen 15 ronden van 6,7 km te worden afgelegd = 100 km.”
In september zijn profwedstrijden in de regio als die van Desselgem, Izegem,
Oostrozebeke en Zwevezele, tot zelfs de veldrit in Ardooie al afgelast. De 6de
Memorial Igor Decraene op de Biest, voor alle jeugdcategorieën, gaat op
zondag 6 september wel nog door. Daarenboven is er de formule tijdrijden voor
recreanten in duo en een nieuwigheid dit jaar is dat dit ook individueel kan.
6
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Organisator Frederik Broché: ”De officiële goedkeuring van Stad Waregem is
er nog niet, maar in de week van 4 mei werd telefonisch
bevestigd dat er normaal geen probleem is om te
organiseren. Zij hebben zelf alle grote evenementen, alsook
events in eigen beheer geschrapt, maar voor onze tijdrit, die
plaatsvindt in de maand september moet dit lukken. De
toelating kan altijd worden ingetrokken als er nieuwe
maatregelen zijn van de regering. We zullen de dag zelf
misschien ook enkele maatregelen moeten nemen. De
tijdritformule staat sowieso minder onder druk dan
pelotondisciplines, aangezien er minder groepsvorming is,
ook in het publiek. Vanuit de Wielerbond is men ons zeer dankbaar dat we nog
steeds open staan om verder te organiseren. Het EK, oorspronkelijk in de week
na de Memorial Igor Decraene, zal veranderen van plaats en datum waardoor
de clash met onze organisatie is vermeden en we dus toch alle beste renners
kunnen hebben.”
De UCI had in een overvolle wielerkalender in het najaar ook
een
plek vrijgemaakt voor Dwars door Vlaanderen.
Persverantwoordelijke Yvan Vanhoucke hierover : ”We zijn
uiteraard heel blij dat de UCI ons naar waarde schat door
opname op deze nieuwe kalender, met name op woensdag 14
oktober. We hebben echter afspraken gemaakt met stad
Waregem en stad Roeselare, en ze hebben onze subsidies
goed en nuttig kunnen gebruiken voor hulp in deze zware
coronaperiode. Halverwege mei heeft het bestuur beslist dit jaar niet meer te
organiseren en alles op een gezonde supereditie te zetten op woensdag 31
maart 2021: de 75ste Dwars door Vlaanderen. Aangezien er nog altijd geen vaccin
is kan er geen Dwars door Vlaanderen worden georganiseerd met publiek aan
de start zoals het ontbijt en bij de aankomst met o.m. de receptie.”
Met
ook
nog
het
Belgische
Kampioenschap krijgen we in Waregem in
2021 dan 2 topevents.
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Kristof Chanterie, schepen van sport van stad Waregem: ”Als stadsbestuur
hebben we ook vernomen dat de wielerwedstrijd in dit
jaar niet meer zal plaatsvinden. We kijken voor de nodige
financiële en logistieke ondersteuning voor de 75ste Dwars
door Vlaanderen in 2021.”
Nog dit: het BK wielrennen voor heren elites en dames
elites in Anzegem kreeg met dinsdag 22 september een
definitieve datum, 2 dagen na het beëindigen van de
Ronde van Frankrijk. Misschien een uitgelezen kans voor
thuisrijder Sep Vanmarcke en titelverdediger Tim Merlier
uit Wortegem-Petegem die beiden de Tour niet rijden. Er wordt gestart in Halle,
via o.m. Geraardsbergen en de kasseien van de Haaghoek gaat het richting
Oudenaarde en Waregem naar de plaatselijke ronden in Anzegem.
Eén ding staat vast : als er gekoerst kan worden in veilige omstandigheden
zullen de renners de stenen uit de grond rijden… !
5669 1416 met vermelding naam, adres en contactmail.

OPROEP: ’t Biesteneirke op reis
tekst: Rik Verhaeghe

Ga je de komende maanden op reis of blijf je lekker thuis ? Fiets je door
Roemenië of ga je het Atlasgebergte verkennen ? Wat je ook van plan bent, de
lezers van ’t Biesteneirke weten graag waar je heen ging. Neem dus een
Biesteneirke mee op jouw trip en neem ter plaatse een foto met jouw favoriete
maandblad.
Samen met een woordje uitleg stuur je dit naar
redactie@biesteneirke.be. Alle foto’s verdienen een plaatsje in het volgend
nummer. Prettige vakantie !
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Wist je dat…
… het artikel over de geslaagde aprilgrap Vinkenzettingen in de St.Jozefkerk op woensdag 13 mei ook nog in het officiële
vinkeniersorgaan AVIBO-blad verscheen ?
… diezelfde AVIBO - door tussenkomst van Kurt Vanryckeghem, gouverneur Carl
Decaluwé en Alexander en Herman De Croo – proefzettingen mocht
organiseren vanaf maandag 18 mei ? Dit onder strikte voorwaarden door
corona. Onder meer het dragen van mondmaskers, maximum 20 deelnemers
per zetting, geen prijsuitdeling, bloemen of natura en geen toeschouwers. De
veilige afstand werd gerespecteerd want de vogels stonden 2,4 m van elkaar
verwijderd. Er ging een 1ste vinkenzetting door in Waregem op 18 mei en dit op
het wandelpad aan het Jeugdcentrum
… de website www.biesteneirke.be het meest aantal bezoekers ooit kende op
donderdag 30 april ? De nieuwsbrief werd in de voormiddag verstuurd, doordat
veel mensen in hun kot zaten, kwamen velen een kijkje nemen op de site. Het
artikel van verpleegkundige Carine over corona werd massaal gelezen
… dankzij de coronacrisis waarbij iedereen in zijn kot wordt geacht, het archief
van 't Biesteneirke op de website volledig werd bijgewerkt ? Je kan er alle
nummers van 2014 tot op heden terugvinden. Gegarandeerd uren leesplezier !
... ook de rubrieken Geschiedenis en Verenigingen een update ondergingen ?
… vanaf 1 juli een MRI-scanner in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in werking
wordt gesteld ? Daarmee wordt een langdurig proces afgerond in het voordeel
van de beschikbare gezondheidszorg voor patiënten in de omgeving van
Waregem
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De heropstart van VBS Biest
Corona. Het nieuwe virus zorgt al een aantal maanden voor een
onwezenlijke situatie. Werkelijk niemand ontsnapt eraan. In het vorig
Biesteneirke ging de aandacht naar de initiatieven in en voor de zorgsector,
nu laten we een aantal mensen aan bod die nauw betrokken zijn bij de
heropstart van de scholen.
Alle gesprekken verliepen volgens de
coronamaatregelen, voornamelijk via videocall.

Eddy Nuyttens: “We moeten vooral hoopvol zijn !”
tekst: Eddy Nuyttens en Rik Verhaeghe – foto’s: Rik Verhaeghe

De Ten huize van… van deze maand
wordt omgedoopt tot Op kantoor van…
Eddy Nuyttens, sinds 21 jaar de
enthousiaste directeur van VBS Biest en
Jager. Uw reporter had een uitgebreide
babbel met Eddy, in zijn kantoor op
veilige afstand met een plexiglas als
fysieke scheiding.
Eddy, hoe heb je de lockdown, die medio maart begon, ervaren ?
Wat we nu meemaken is een uitzonderlijke situatie… Dit is voor mij een heel
grote uitdaging. Ik ben 21 jaar directeur en het is voor de eerste keer dat ik
voel dat ik iets niet in handen heb. Op school werk je met doelen en kan je je
daar naar richten. Nu weet je niet wat de volgende dagen of weken zullen
brengen en dat is heel vreemd. Vanuit een positieve drive pakken we dit rustig,
met een groot overleg en gezond verstand aan. Ik reken daarbij sterk op de
ervaring, expertise en een sterk inlevingsvermogen van mijn team.
We kunnen klagen en zagen, maar dat werkt niet… vooruitkijken en proberen
goed te doen, ons best te doen, ons in te zetten voor de kinderen.
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Even terug in de tijd: het schoolfeest op zaterdag 7 maart (1 week vóór de
semi-lockdown, RV) met bijna 1 000 toeschouwers in de circustent en het
feest in het sob De Roose. Hoe kijk je er nu naar terug ?
In de week ervoor volgden de onheilspellende berichten elkaar op in de media.
De meeste mensen – ik incluis – dachten dat het een griepje uit China was dat
wel zou overwaaien. Pas toen de lockdown van kracht werd, werd de toestand
voor iedereen duidelijk. Handen heb ik niet meer geschud op het schoolfeest.
Ik prijs me zeer gelukkig dat de circusvoorstelling nog nét kon doorgaan. Voor
de kinderen zou dit ook een enorme teleurstelling geweest zijn.
Wat me al altijd opviel bij jou, nu nog meer dan ooit, is jouw gedreven
enthousiasme. Zelfs in een crisissituatie als deze kan je de mensen
motiveren ?
Uit een crisis kan je heel veel leren, bijvoorbeeld: hoe ga je er als team mee om ?
Ik stel vast dat de samenwerking tussen leerkrachten nóg sterker geworden is.
Er is een grote zorgfactor die meespeelt. Collega’s zorgen écht voor elkaar en
ontzorgen collega’s die teveel werk hebben… chapeau hiervoor ! Leerkrachten
die het wat moeilijker hebben, een virtueel schouderklopje geven. Zorg voor
elkaar, het was een vaak gehoorde leuze de laatste maanden. Wel, op onze
school is dat een doel !
De scholen werden gesloten, maar daarmee was de kous niet af. Plots
moesten de leerkrachten aan preteaching doen en later zelfs nog opvang
organiseren. Hoe werd dit ervaren ?
Het werk van de voorbije weken was immens. De paasvakantie was geen
vakantie voor de leerkrachten en mezelf, maar iedere dag ons afvragen Hoe
gaan we dit aan boord leggen ? Preteaching ? Nooit van gehoord. Lesgeven,
opvang, digitale platformen delen, tot ’s avonds laat en in het weekend. Ik kan
alleen maar fier zijn op wat mijn team heeft gepresteerd… écht een sterk staaltje
klasse en professionaliteit en dit alles i.f.v. van wat ons zo dierbaar is, het kind.
Niet alleen jouw team heeft zich uit de naad gewerkt, ook de kinderen en
ouders hadden en hebben het soms niet gemakkelijk.
Inderdaad Rik. Daarom wil ik ook een hele grote pluim geven voor de inzet van
de kinderen en de ouders die alles heel goed hebben opgevolgd, absoluut geen
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sinecure in de huidige omstandigheden. We gaan de ouders hiervoor danken
op vaderdag en dat is dik verdiend.
Krijg je ieder kind mee in het leren op afstand ?
We hebben het overgrote deel van de kinderen kunnen bereiken en hebben
laptops bezorgd aan 2 gezinnen die problemen hadden… serviceclub Pigeon
D’or heeft er ons 2 geschonken en die hebben we in bruikleen gegeven aan de
desbetreffende gezinnen.
Toch blijft het een grote bekommernis dat de kloof tussen de sterkere kinderen
en de minder sterke kinderen groter zal worden. Meestal hebben minder sterke
kinderen moeite met het zelfstandig werken en de thuissituatie én opvolging
zal hierin een heel grote rol spelen. Kinderen hebben nood aan hun klasleraar…
het zelfstandig werken is voor vele kinderen een échte opdracht. Aan de andere
kant stellen we vast dat veel kinderen leren zelfstandig werken vanuit een
digitale setting, wat dan weer een meerwaarde betekent voor hun latere
schoolloopbaan. Een belangrijke vaardigheid voor de toekomst.
Is de heropstart – met op vrijdag 15 mei een proefdag – vlot verlopen ?
De opstart van de scholen was geen sinecure… De overheid bepaalt en bezorgt
ons een mogelijk draaiboek dat we moeten aanpassen naar de lokale situatie.
Gelukkig hebben we binnen onze Wegwijzer een goeie preventieadviseur die
ons daarin richting geeft. Het schoolteam heeft dit verder bekeken en
uitgewerkt. Chapeau voor mijn team, zowel op de Biest als de Jager.
Er kwamen heel wat regeltjes van de overheid over de heropstart. Hoe
hebben jullie de puzzel gelegd ?
Ik val in herhaling, maar ik moet nogmaals mijn team bedanken voor de
fantastische manier waarop ze dit hebben aangepakt. Eigenlijk hebben we de
puzzelstukjes al bij al vlot bij elkaar gelegd. Niet overhaast, stap per stap goed
overwogen. Zo hebben we gekozen voor een systeem van halve klassen voor
het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Voordeel: 1 leerkracht en 1 lokaal. Op die manier
houden we alles open voor een heropstart van de overige leerjaren in een
volgende versoepelingsfase. Onze risicoanalyse werd goedgekeurd door de
preventieadviseur, IDEWE en het schoolbestuur.
We zijn heel dankbaar dat de mensen van het SOB hun infrastructuur ter
beschikking hebben gesteld van de noodopvang van kleuters. De voor- en
12
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naschoolse opvang gaat nog steeds door in de kerk en wordt opgenomen door
Griet en Els van het Kindercentrum.
Er zijn heel veel centen gegaan naar alcoholgels, mondmaskers,
ontsmettingsproducten, handschoenen, enz. Maar ook digitaal moet de
school mee zijn. Wie zal dat betalen ?
Alcoholgel,
mondmaskers,
ontsmettingsproducten,
handschoenen,
faceshields,… we kennen het ondertussen allemaal. Dat is een serieuze
bijkomende kost en ik hoop dat de overheid ons hierin nog financieel zal
ondersteunen, maar als ik zie hoeveel geld ze al hebben uitgedeeld (al of niet
terecht), dan zal het een illusie blijven.
De sterke digitalisering… er wordt momenteel zoveel gevraagd op dat vlak:
investeringen in digitale borden, laptops, Ipads, ICT-opleidingen van
leerkrachten… alles gaat tegenwoordig online. Maar waar zijn de middelen van
de overheid ? Met de werkingsmiddelen halen we het niet meer. Als
onderwijsmensen blijven we creatief en schrijven we bedrijven aan voor laptops,
maar vaak zijn die al oud en om dat nog in een netwerk onder te brengen dat
sterk gericht is op de GDPR is vaak te riskant.
Daarom een oproep: geef scholen centen om hun ICT-park up-to-date te
houden en te verruimen. De overheid geeft ons een schamele 300 euro per
jaar. Nu moeten we vooral centen gebruiken van schoolfeesten, ouderraad e.d.,
want de werkingstoelagen die we jaarlijks krijgen voldoen niet.
Hoe zie je de toekomst ?
Dat is koffiedik kijken, maar ik hoop dat we nog dit schooljaar alle peutertjes,
kleuters en kinderen van het lager mogen verwelkomen op de Biest en op de
Jager, in het systeem van halve klassen wat toch minstens twee volledige dagen
per week betekent. Dat zou fantastisch zijn want we zouden het vreemde
schooljaar toch nog op een goeie manier kunnen afsluiten (noot: het interview
met de directeur werd daags vóór de nieuwe richtlijnen m.b.t. kleuter- en lager
onderwijs afgenomen, Eddy had het dus bij het juiste eind; RV). Voor het volgende
schooljaar hoop ik écht dat we weer allemaal samen kunnen opstarten, maar
dat kan alleen maar als de social distancing wegvalt bij de kinderen. Het is nu
misschien nog een droom maar onze
Patroonheilige Don Bosco heeft ons leren
dromen…
juni 2020
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Tot slot, Eddy: is er nog iets dat je wil delen met de lezers van ’t
Biesteneirke ?
Ik hoop dat het bij alle Biestenaars en hun familie goed gaat met de gezondheid
… dit is én blijft nu nog steeds het allerbelangrijkste. Met ons op school gaat
het ook heel goed. Niemand is écht ziek, blijkbaar sterk ras die volgelingen van
Don Bosco 😊.

Karen & Christophe: “Lockdown was geen vakantie”
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Karen Busschaert & Christophe Tijtgat

Karen Busschaert en Christophe Tijtgat zijn
de ouders van Alyannah en Alejandro.
Alyannah zit in het 1ste leerjaar en mag
(hoera !) terug naar school. Alejandro zit in
het 3de leerjaar en moet (oh nee !) nog een
tijdje thuis blijven.
Hoe hebben jullie de lockdown ervaren ?
Karen: “Christophe werkt als slager in AD Delhaize in Anzegem, zodoende is hij
de ganse periode aan de slag gebleven. Ik werk bij Kids&Us op de
Zuidboulevard. Gezien deze taalschool meegaat met het onderwijs, ben ik dus
al de ganse periode economisch werkloos.
De kinderen ervaarden de lockdown zeker niet als vakantie: de speelpleintjes
waren dicht, je kon niet zwemmen of naar de bib gaan, geen vriendjes
opzoeken,… We hebben wel veel gewandeld (op berenjacht of op zoek naar
Gorbie) en gefietst. Het weer zat gelukkig mee.”
Jullie hebben 2 kinderen waarvan 1 terug naar school mag, de andere moet
nog even geduld hebben…
Ja en dat is niet leuk. Alejandro moet – tot zijn grote frustratie – nog even in
zijn kot blijven, terwijl zijn zus wél naar school mag. Hij mist uiteraard zijn
vrienden op school, maar evengoed de interactie met juf Peet. Hoedje af voor
de juf, die goed haar best doet via preteaching !
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Hoe kijkt Alyannah terug naar die eerste schooldag in het nieuwe
normaal ?
Bijzonder goed. Haar klas werd verdeeld in 2 groepjes: de giraffen en de
olifanten. De giraffen gaan op maandag en donderdag naar de klas. De
olifantjes, waartoe onze dochter behoort, op dinsdag en vrijdag.
Is het gemakkelijk om de richtlijnen op te volgen ?
Het handen wassen en afstand houden is al een aantal weken een gewoonte
geworden, dat is geen probleem. Het personeel neemt ook de temperatuur van
de kinderen vóór aanvang van de lessen en neemt nog veel andere maatregelen.
Hierdoor is de school superveilig en dat is een hele geruststelling voor de
ouders. Juf Carolien draagt een gelaatsscherm, wat beter overkomt dan een
mondmasker. Op die manier komen uitdrukkingen overigens beter tot hun
recht. De juf had op voorhand via Zoom al uitgelegd hoe de handjes te wassen,
hoe de temperatuur wordt gemeten, enz.
Dit werkt uiteraard ook
drempelverlagend.

Juf Daphne: “Een halve klas is persoonlijker, toch verkies ik
een volledige klas”
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Daphne Van Crayeynest

Ondertussen kan bijna iedereen overweg met
Skype, Zoom, Facetime, Teams en andere
videocall-apps. Ook juf Daphne Van Crayeynest
– die tot het einde van dit schooljaar het 6de
leerjaar onderwijst – weet hoe videochat werkt.
Maar, zo moet ze toegeven, vaak kunnen de
leerlingen
computerprobleempjes
beter
oplossen. Ze is dan ook fier op haar knappe
bollen.
Daphne, hoe verliep de tweede 1ste schooldag voor jou ?
Ik gaf daarvoor afwisselend les in 3 leerjaren. Door het zwangerschapsverlof
van juf Nathalie (die normaliter in het 6de leerjaar les geeft), mag ik tot het einde
van dit bizarre schooljaar haar leerlingen onderwijzen.
juni 2020
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Eigenlijk is de opstart zeer vlot verlopen. Van stress was geen sprake bij de
leerkrachten en dat kwam zeker door onze directeur Eddy, die ons niet
overspoeld heeft met mails, vooral om de rust te bewaren. Want als wij kalm
zijn, stralen we dat uit naar onze leerlingen.
Had je vrees dat de kinderen de regels aan hun laars zouden lappen ?
Enigszins wel, maar mijn vrees bleek ongegrond. Werkelijk iedere leerling is
gedisciplineerd. Het voordeel was dat ze al een aantal weken vertrouwd waren
met de maatregelen, zoals handen wassen en afstand houden.
Een halve klas met bubbels. Hoe pak je dit aan ?
Het voelt wel raar aan, ja. De ene helft komt op maandag en donderdag, de
anderen op dinsdag en vrijdag. Maar uiteraard zou ik liefst al mijn leerlingen
alle dagen in dezelfde klas willen zien. Voor de dagen dat de kinderen thuis zijn,
krijgen ze taakjes mee. We proberen dit ook te beperken, want ook kinderen
mogen niet overrompeld worden door deze nieuwe situatie.
Wat doen de kleuterjuffen en de leerkrachten van het 3de, 4de en 5de leerjaar
ondertussen ?
Wie dacht dat de overige leerkrachten nu vakantie hebben, heeft het goed mis.
Alle leerkrachten zijn aanwezig op school en zorgen voor ondersteuning in de
brede zin van het woord: helpen bij handen wassen en de sanitaire maatregelen,
kwetsbare kinderen begeleiden, preteaching,… Ik ben ongelofelijk blij met de
heropstart, al is het maar een aantal weken, maar duim volop dat we op dinsdag
1 september terug op het normale niveau het schooljaar kunnen starten !

Valerie & Andy: “Meer quality time met het gezin”
tekst: Rik Verhaeghe – foto: Valerie Dejonghe en Andy
Vandenbossche

Valerie en Andy wonen met de kinderen
Vic (6 jaar) en Zoé (bijna 4 jaar) in de
Beekstraat. Ook zij maakten tijd voor een
videogesprek over hun ervaringen in het
coronatijdperk.

16

‘t Biesteneirke

Vrijdag 13 maart 2020 zal een memorabele datum blijven, het begin van
de semi-lockdown. Hoe hebben jullie dit aangepakt ?
Valerie: “Vanaf het begin van de lockdown kon ik thuiswerken. Andy heeft nog
een 2-tal dagen langer gewerkt, maar heeft dan uit veiligheidsoverwegingen
beslist om ook te stoppen met werken. Dat was voornamelijk gemakkelijk voor
mij, want ik had plots een kok in huis.”
Met 2 kleuters in huis is dat niet evident.
Inderdaad. Zeker in het begin was het wat zoeken, maar we vonden wel onze
draai. Ik werkte tot 15 uur, waarna Andy – die zelfstandig loodgieter is - nog
wat dringende interventies kon doen. Als de kinderen in bed zaten, werkte ik
nog maximum 2 uren verder.
Andy: “Ik nam Vic en Zoé vaak in de voormiddag mee naar een nieuw in te
richten magazijn. Ze konden daar ravotten en wat nagels in een plank kloppen.
Gelukkig was het gans de periode meestal prachtig weer, dus hebben we ook
veel gefietst en gewandeld.”
Wil je graag verder telewerken, Valerie ?
Ja graag. Eén dag per week zou ideaal zijn, zo hoef ik het sociaal contact met
mijn collega’s niet te missen. Gelukkig staat mijn werkgever ervoor open.
Zopas hebben we vernomen dat de kleuters terug volledig naar school
kunnen vanaf 2 juni. Zijn jullie tevreden ?
Uiteraard, dit is fan-tas-tisch. Niet alleen voor ons, maar ook de kinderen kijken
er reikhalzend naar uit !
Wat hebben jullie nog geleerd uit de afgelopen weken ?
Zoals bij velen: meer quality time met het gezin, geen ochtendrush of druk-drukdruk, maar eindelijk eens een zo goed als lege agenda. Alvast iets om mee te
nemen in de toekomst.

’t Biesteneirke gaat even met vakantie.
We zijn er terug eind augustus !
Prettige vakantie !
juni 2020
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Tante & Nonkel Feelgood vintage
publireportage
Biestenaars zijn ondernemende mensen, zoveel is
duidelijk. Eén van die ondernemende mensen is Saskia De
Munster, die sinds kort het pop-upwinkeltje Tante &
Nonkel geopend heeft in de Stormestraat.
Saskia, vanwaar je fascinatie voor vintage ?
Ik heb altijd graag rommelmarkten en kringloopwinkels afgeschuimd. Ik vind het
gewoon fijn om te snuisteren naar hebbedingen en unieke, toffe items van de jaren
1960 tot 1980.
Jouw liefde voor vintage – oftewel een chique woord voor hippe spullen uit
vervlogen tijden – hou je niet alleen voor jezelf ?
Neen, dat klopt. Sinds 2014 heb ik een webshop (www.tante-nonkel.be) waar je mijn
spulletjes kan kopen. Bewoners van de Biest kunnen deze gemakkelijk komen afhalen.
Dat is trouwens voor zwaardere stukken (bvb. meubels) ook het geval.
Een webshop is nogal statisch. Zou een echte shop niet beter zijn ?
Jazeker, vintage moet je zien, voelen en zelfs ruiken. Daarom ben ik sinds 16 mei een
echte winkel gestart. Je vindt Tante & Nonkel in de Stormestraat 162, dat is het pand
waar vroeger het mineralenwinkeltje Scarabee gehuisvest was.
De winkel is momenteel enkel op zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur open,
maar ik hoop daar binnenkort verandering in te kunnen brengen.
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Tante & Nonkel, niet zo’n gebruikelijke naam. Hoe ben je erop gekomen ?
Voor mijn eerste spulletjes ging ik te rade bij mijn nonkel. Jammer genoeg had hij
juist zijn zolder opgeruimd… Dan maar naar mijn tante die me wel op weg kon
helpen. Vandaar Tante & Nonkel.
Waar haal je je vintage zaken, zoals interieurspullen en kledij ?
Ik vind mijn spullen online, op rommelmarkten en soms bots ik op oude winkelstocks.
Ook bij mensen thuis en in kringloopwinkels vind ik vaak unieke items.
Met de lockdown heb ik mijn tuinhuis opgeruimd. Kan ik met mijn inboedel
bij jou terecht ?
Haha. Neen, zo werkt het niet. Vóór je naar het containerpark rijdt, mag je me wel
altijd contacteren. Na afspraak kom ik dan even langs en kijk na wat ik leuk vind.
Maar de kans dat je écht rijk wordt, acht ik zeer klein. Ik ben nogal kieskeurig en haal
enkel mijn geldbeugel uit voor unieke mooie stukken.
Saskia, wie zijn de klanten van Tante & Nonkel ?
Een webshop is een venster op de wereld. Naast klanten uit Vlaanderen, kennen ook
de Nederlanders de weg naar de webshop. Ook af en toe een Duitser of Engelsman die
items koopt. En jawel, ik heb al vintage opgestuurd naar Amerika en Zuid-Korea.
Naast je vintage webshop en pop-upstore ben je ook nog actief in de grafische
sector ?
Na mijn studies aan het KASK in Gent, werk ik al meer dan 20 jaar als grafisch
ontwerper. Ik aanvaard graag kleinere opdrachten, voornamelijk van particulieren en
kleine ondernemingen. Op de website www.tikkels.be kun je trouwens mijn grafisch
werk bekijken.
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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 juni: Sabine Odent – 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 activiteiten van Samana opgeschort
Okra
 info: 056 60 55 10
 tot nader order zijn alle activiteiten van Okra opgeschort
 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 activiteiten van KWB Sint-Jozef Biest 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 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
 tot nader order zijn activiteiten van de St.-Michielsbeweging opgeschort
’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 27 augustus om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten septembernummer binnen vóór 20 augustus, bij voorkeur via e-mail

brasserie DE HEERLIJKHEID
Bieststraat 53 (naast de kerk)
GSM 0475 74 32 84
Open: elke vrijdag en zaterdag vanaf 17 uur
Elke zondag vanaf 10 uur
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