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Beste Biestenaar
Het nieuwe schooljaar is begonnen… in code geel.
Maar
niet
voor
de
hogeschoolen
universiteitsstudenten.
Sommigen zien hun
school in code oranje starten.
Wie op reis gaat, kijkt beter na of hij naar een
groene, oranje of rode zone vertrekt.
Ga je naar de Vlaamse kust, dan is er van rood
zelfs geen sprake. Meer nog, de groene zones
worden er opgedeeld in licht- en donkergroen.
Vooraleer u helemaal blauw uitslaat, er is nog 1
zekerheid: dit Biesteneirke leest u zwart op wit.
Veel leesplezier !
Rik Verhaeghe
hoofdredacteur

We zijn (terug) vertrokken !
tekst en foto’s: Eddy Nuyttens, directeur

Beste lezers van ‘t Biesteneirke
Het schooljaar is voor de kinderen, de leerkrachten,
het dienstpersoneel en de directeur opnieuw gestart
én we zijn het alweer goed gewoon. De gezonde
drukte van elke dag is opnieuw aanwezig, ondanks de
moeilijke en onzekere tijd waarin we nu leven.
Het leerkrachtenteam vangt elke dag 83 kleuters en
161 leerlingen van het lager op. Een héél groot gezin,
met een 20-tal volwassenen. We zijn weer klaar om
het beste van onszelf te geven in onze KINDWIJZE
school waar kinderen en ouders zich goed kunnen
voelen en van harte welkom zijn. Echter nu is het een
beetje anders,… de toegang tot de school is strikt
gelimiteerd en er dient eerst een afspraak gemaakt te worden, zo onwezenlijk
allemaal.
In de personeelsbezetting kleuter-lager zijn er niet echt veranderingen. Ik kan
verder werken met de mensen die er op dit moment zijn en daar ben ik heel blij
om. Het is altijd goed de continuïteit te bewaren in een organisatie als de onze…
VBS Biest-Jager. Onze kindwijze visie is onze grote sterkte die gedragen wordt
door een goed onderbouwd DNA: 1. Een hecht team; 2. Kindwijs werken; 3. Alle
kinderen héél graag zien én de beste kansen geven ! Daar zetten we ons
dagelijks voor in. Daarnaast
weten we als geen ander dat een
gelukkige leraar straalt en dat
altijd overzet op de kinderen.
Op dat geluk zetten we in !
Dit schooljaar werken we verder
aan de uitbouw van het nieuwe
leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in
Leven). We focussen op een
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sterke brede ontwikkeling én vooral op de talentontwikkeling van elk kind. Ons
jaarthema werken we volledig uit in het kader van Content met je Talent !
Daarnaast geven we differentiatie alle kansen en werken we coöperatief in elke
klas. Dat betekent dat we heel wat kansen zien in samenwerkend leren.

Samenwerken aan uitdagende opdrachten die
gelinkt zijn aan doelen en eindtermen, dat is de
weg die we moeten opgaan.
Eddy Nuyttens, directeur VBS Biest-Jager

Ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht en programmagericht,… als we daar een
goeie balans kunnen in vinden, kunnen we de leerlingen naar een hoger niveau
brengen en dat blijft toch de bedoeling van elke school.
Deze coronatijden zorgen er ook voor dat
feesten als grootoudersfeest, schoolfeest,
activiteiten van de ouderraad niet kunnen
doorgaan en dat vinden we met z’n allen heel
jammer.
Maar goed, het is nu wat het is en we hopen
op beterschap volgend schooljaar… want we
blijven dromen van een normaal schooljaar
met weinig zorgen. De toekomst zal het uitwijzen.
Ondertussen blijven we heel alert voor Covid-19 en blijven we inzetten op een
sterke handhygiëne, afstand houden en mondmaskers dragen, hoe vervelend
dit ook kan zijn.
Vriendelijke groet & stay safe !
Directeur Eddy
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Sfeerverslag 6de Memorial Igor Decraene
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Willy Godefroid en Rik Verhaeghe

Zondag 6 september was terug een hoogdag op de wijk. Voor de 6 de
opeenvolgende keer vond de Memorial Igor Decraene plaats. Ondanks de
geldende coronamaatregelen, was de organisatie perfect geregeld. Het
comité kan dan ook terugvallen op een aantal geslaagde edities. Het weer
viel mee en reporter Rik kwam de sfeer opsnuiven.
Bart T’Kindt, gedreven wijkinspecteur PZ Mira
Op dergelijk rustig evenement is de aanwezigheid
van 1 agent voldoende. Bart T’Kindt neemt deze
taak op zich.
“De Memorial is een van de weinige evenementen dit
jaar. Ik zie er vooral op toe dat het parcours autovrij
en veilig is voor de renners en dat de
verkeerssignalisatie ter plaatse staat. Maar ook de
signaalgevers zijn van levensbelang, ook daar let ik
op. Enkele dagen terug was ik van dienst tijdens de Waregem Koersefoor op
zondag-, maandag- en dinsdagavond. Zoals je al kon vermoeden, is alles daar
ook vlot verlopen. Eén van mijn volgende opdrachten is het BK Wielrennen in
Anzegem op 22 september en de langverwachte voetbalmatchen met publiek.”
Delphine, Axelle en Henri,
supporters op de 1ste rij
Recreanten die zichzelf eens willen meten in
het tijdrijden, kunnen terecht op de Memorial.
David Vandermersch uit Ingelmunster speldde
rugnummer 46 op en ging om 12.50 uur van
start. Echtgenote Delphine en kinderen Axelle en
Henri moedigden hem aan langs de zijlijn.
“We zijn hier uiteraard om voor papa David te supporteren. Het is de 1 ste keer
dat hij een tijdrit zal rijden. David is niet aangesloten bij een club, maar gaat wel
vaak fietsen met vrienden. We zullen niet blijven voor de rest van de namiddag,
want – eerlijk gezegd – koers interesseert mij niet zoveel…”
David eindigde op de 32ste plaats bij de recreanten (17’43”).
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Yves Lampaert, profwielrenner bij Deceuninck-Quick Step en Astrid
Demeulemeester, vriendin van Yves
Schoon volk verzekerd op de Biest.
Yves Lampaert won in 2017 én 2018
Dwars door Vlaanderen, op een
steenworp van het kerkplein. Zijn
vriendin Astrid, werkzaam bij
Latexco, deed een gooi naar het
goud met het recreantenduo De
Championettes. Ik sprak beiden na
de tijdrit.
Yves: “Ik ben tevreden met hun prestatie. Het belangrijkste voor mij is dat Astrid
zich amuseert op de fiets. Ikzelf hoop terug fit te zijn voor de Ronde van
Slovakije, het BK in Anzegem, de Binck Banktour en de klassiekers. Als er niets
fout loopt, reken ik toch nog op een overwinning hier en daar.”
Astrid: “Neen, Yves is niet met de fiets van Ingelmunster naar hier gereden. We
hebben de camper bij mijn teamgenote geparkeerd, ik denk niet dat Yves een
geweldige tijd zou rijden met zo’n fiets (een gedateerde mountainbike, RV).
Volgende week zaterdag ga ik naar de studio van radiozender MNM voor Tour
of Beauty.”

’k Ben beirecontent !
Astrid Demeulemeester, na haar 2de plaats bij de dames recreantenduo’s (18’40”)

Uitslagen Biestenaars 6de Memorial Igor Decraene
Recreanten in duo - 42 duo’s - 10,6 km:
• 24ste: Merijn en Emiel (Merijn Decraene en Emiel Van Thuyne): 16’49”
• 28ste: team Riebedebie (met Koen Christiaens): 17’08”
• 30ste: Birger en Giel (met Birger Decraene): 17’21”
• 32ste: de Stervende Zwanen (met Thybo Decraene): 18’02”
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Geert en Thibault Taelman willen weten
waar ze staan
Vader Geert en zoon Thibault uit Waregem
kennen de Memorial al jaren.
Een
deelname bij de recreantenduo’s was dan
ook onvermijdelijk.
“We zijn beiden niet aangesloten bij een
wielerclub, maar fietsen toch zeer regelmatig.
Door het coronavirus werkte ik deze zomer
van thuis uit. Hierdoor spaarde ik meerdere
uren verplaatsing per dag en kon ik bijna
dagelijks vroeg op de fiets springen. Thibault,
die in het onderwijs staat, had ook voldoende
tijd om te trainen voor deze tijdrit.”
Met een gemiddelde van net geen 40 km/uur, zijn vader en zoon zeer tevreden
en kregen ze wat ze gehoopt hadden. Taelman en Taelman junior eindigden
mooi in het pak op de 19de plaats.

Maak plaats voor motardseingever Joost !
Joost Willemyns uit Langemark
zorgt vandaag - samen met 20
collega-motards
–
voor
de
veiligheid langs het parcours.
“Er gaat geen week voorbij zonder dat
ik wel ergens een wieler-, loop- of
andere wedstrijd begeleid. Zo was ik
onlangs nog van dienst op het
Gordelfestival in en rond Brussel waar ik de signalisatie nakeek. Ook truck- en
tractorcolonnes begeleiden doe ik met plezier. Als vrijwillig medewerker ben ik
hiervoor aangesloten bij de vzw Vlaamse Motorseingevers.”
Het interview werd vroegtijdig afgebroken omdat Joost terug een tijdrijder
moest begeleiden.
Foto’s van de Memorial op de middenpagina en www.biesteneirke.be/fotos
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Ere wie ere toekomt…
tekst: Koen Christiaens - foto: Joeri De Coninck, cyclingsite.be

In het vorige Biesteneirke sloop een fout n.a.v. het artikel met Ruben Apers over
de Memorial Igor Decraene: daarin werd gesteld dat Apers de enige renner was
die iedere editie van dit tijdritgebeuren meemaakte. Maar Raoul Decraene werd
zowaar over het hoofd gezien. Mea culpa Raoul ! Raoul finishte op 6 september
in de tijdrit bij de beloften (31,8 km) als 17de en haalde een snelheid van 46,37
km/uur (!). Ikzelf zat tijdens de 2de ronde in de volgwagen met bestuursleden
Frederik Broché en Bruno Boudry en
zag dat Raoul in de Mannebeekstraat
(industriezone) pieken haalde van 50
tot 53 km/uur.
Sebastien Grignard won uiteindelijk
de tijdrit bij de beloften. Grignard
tekende intussen een profcontract bij
Lotto Soudal.

Fotozoektocht school Biest
foto’s: Facebookpagina VBS Biest

In het vorig Biesteneirke kwam deelnemer aan de fotozoektocht Jules aan het
woord. Helaas, Jules won geen prijs. Families Verbauwhede, Battiau en
Vercruysse kwamen wel als winnaars uit de bolhoed en kunnen nu lekker
gezond smullen.

oktober 2020

7

8

‘t Biesteneirke

oktober 2020

9

Ten huize van…
gepassioneerd CEO

Frederic

Bulcaen,

tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Typhoon nv en Urban Crops Solutions

Dat de Biest bulkt van het talent, dat kon je al in
menig Biesteneirke lezen.
Uitgeweken Biestenaar
Frederic Bulcaen is zaakvoerder van Typhoon in BeverenLeie. Maar niet alleen die firma is zijn grote liefde, ook Urban Crop
Solutions ligt hem nauw aan het hart. Tijd voor een videogesprek.
Frederic groeide op in de Kuipersstraat, waar zijn ouders nog wonen. Hij is
mede-eigenaar van Typhoon nv sinds 2010.
“Eind vorig decennium had ik de opdracht gekregen het bedrijf Typhoon te
herstructureren. Na deze ingreep stond het bedrijf te koop. Dit heb ik toen
samen met mijn vennoot Kris Devidt Typhoon overgenomen”, zo start Frederic
het gesprek.
In welke sector is Typhoon actief ?
Al ruim een halve eeuw bieden we onze klanten - zowel internationale kleppers
als industriële kmo’s - systemen
voor industriële ontstoffing en
transport
op
basis
van
luchttechniek.
Al
onze
maatoplossingen
binnen
de
procesindustrie hebben als doel om
bedrijven stofvrij te maken en te
houden, zowel de productievloer
zelf als de ruime omgeving. Met een
eigen
engineeringteam,
productiefaciliteiten,
montagediensten en onderhoudsploegen kunnen we onze klanten in binnenen buitenland innovatieve en energiezuinige oplossingen aanreiken waarmee
we echt het verschil maken en voor de lange termijn. Mensen die bij Unilin, Cras,
Dossche of IVC werken zullen zeker al installaties van ons gezien hebben.
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Hoeveel personen zijn er werkzaam ?
Ongeveer 60 arbeiders, waarvan een 20-tal personen bij de klanten langsgaan
voor montage. Daarnaast telt Typhoon 25 bedienden.
Waar is de firma gevestigd ?
Typhoon bevindt zich in de ruime gebouwen waar vroeger Pieters Textiel
gehuisvest was, in de Grote Heerweg in Beveren-Leie. Door de jaren heen werd
de volledige site van Pieters Textiel aangekocht. Er is nog onbebouwde ruimte
om uit te breiden.
Is uitbreiding dan noodzakelijk ?
Jazeker, sinds de overname hebben Kris en ik ingezet op solide en
toekomstgerichte markten, zoals voeding, recyclage en energie. Niet alleen de
lokale ondernemer wordt bij ons geholpen, ook een internationale grootspeler
is welkom.

West-Vlamingen zijn slimme werkers én durvers
Frederic Bulcaen, zaakvoerder Typhoon nv

Naast Typhoon besteed je ook veel tijd aan wel iets bijzonder unieks, nl.
een plantenfabriek. Wat houdt dit juist in, Frederic ?
Eenvoudig gesteld: groenten kweken a.d.h.v. ledlichten.
Een
computerprogramma bepaalt wanneer, hoe lang en op welke lichtsterkte de
planten moeten belicht worden. De groenten zijn op en top gezond, want er
komen geen pesticiden aan te pas.
Gezien de groenten gekweekt worden
in een afgesloten ruimte (container),
krijgen insecten geen kans. De planten
groeien op water aangevuld met
natuurlijke nutriënten i.p.v. volle grond,
hierdoor krijgen we vaak te horen dat
de smaak beter is.
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Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om groenten in container via
ledverlichting te kweken ?
Alles begon met de brandende vraag: "Hoe zullen we de wereld voeden met de
toenemende druk van klimaatverandering en met een verspillende wereldwijde
voedselvoorzieningsketen ?" Ik was mentor van Maarten Vandecruys, student
aan de Vlerick Business School en we onderzochten verschillende opties om de
gewasproductie dichter bij de lokale gemeenschappen te brengen. Uiteindelijk
bleef er maar één levensvatbaar en duurzaam kweeksysteem over: Indoor
Vertical Farming.
Wie zijn de klanten van Urban Crop Solutions ?
We zijn ondertussen 5 jaar bezig en rekenen op nog minstens 10 jaar vooraleer
het concept volledig ingeburgerd zal zijn. Dicht bij huis was Huis van
Wonterghem in Kuurne een van
onze eerste klanten. Momenteel
is de kok van het vroegere
sterrenrestaurant Hertog Jan er in
dienst.
Hij beschouwt de
container als zijn speeltuin.
In
samenwerking
met
de
Universiteit
Leuven
wordt
onderzocht
hoe
we
bananenplanten
die
met
uitsterven bedreigd zijn nieuw leven kunnen inblazen.
Ook het wereldrecord tarwe kweken staat op onze naam.
In Antwerpen tenslotte verleent Urban Crop Solutions zijn medewerking aan een
project rond duurzaamheid.
Jullie zijn zeker niet enkel in Vlaanderen actief ?
Wereldwijd heeft Urban Crop Solutions 28 installaties staan, o.a. in Finland (in
streken waar meerdere maanden per jaar geen zonlicht is), Singapore en de
Verenigde Arabische Emiraten.
We werken ook samen met Puratos-groep uit Brussel om de Marsmissie, die er
ooit wel eens zal komen, te voorzien van groenten die door de astronauten
uiteraard zelf moeten gekweekt worden in een container.
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Frederic, het is duidelijk dat jij meer dan je handen vol hebt als CEO van 2
bloeiende firma’s. Hoe leg je dat aan boord ?
Sinds 1 mei vorig jaar ben ik geen
zaakvoerder meer van Urban Crop
Solutions,
maar
neemt
Tom
Debusschere (rechts op de foto naast
Maarten Vandecruys) deze taak op zich.
Wel blijf ik voorzitter en tevens CEO van
Typhoon nv.
Eigenlijk zijn het 2
compleet verschillende bedrijven, het
enige gemeenschappelijke is de ruimte
in Beveren-Leie die gedeeld wordt.
Heeft de coronacrisis impact gehad op de bedrijven ?
We hebben nooit stil gelegen, zoals dat genoemd wordt. De arbeiders konden
– mits de nodige maatregelen – verder blijven werken. Heel wat bedienden
hebben een tijd thuis gewerkt, maar kunnen nu terug op kantoor werken, gezien
we veel ruimte hebben om de bureaus op veilige afstand te herschikken.
Internationale bedrijfsreizen staan al een half jaar op een laag pitje, maar
videogesprekken zijn een efficiënte oplossing.
Frederic Bulcaen is 45 jaar, gehuwd met Corinne Martens en woonachtig in Eke.
Zijn weinige vrije tijd besteedt hij aan voetbal. Een lekker wijntje slaat hij zeker
niet af.

Wist je dat…
… Ludwig Willems op 6 september op de Biest Ann-Sophie Duyck
de overwinning zag pakken bij de dames elite en de 33-jarige uit
Hulste beloond werd met een selectie voor het WK tijdrijden in Imola ? Willems
is de bondscoach voor de dames
… alle leerlingen van de Don Bosco school de Jerusalema Challenge gedanst
hebben op dinsdag 15 september ? Leer hoe het moet via het filmpje op de
Facebookpagina of de website van de school (www.biestjager.com / fotoalbums
/ algemeen)
oktober 2020
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Biesti de Uil bakt… notentaart
Benodigdheden:
- bladerdeeg
- confituur
- 2 appels of peren
- 100 gram boter
- 125 gram suiker
- 1 pakje vanillesuiker
- 3 eieren
- 75 gram zelfrijzende bloem
- 150 gram fijn gemalen noten
Werkwijze:
Leg de uitgerolde bladerdeeg in de taartvorm
Een laagje confituur uitstrijken over het bladerdeeg
De appels fijn snijden en op het deeg schikken
Voeg de boter, suiker, vanillesuiker en de eieren
samen, goed opkloppen
De zelfrijzende bloem en de fijn gemaalde
noten erbij voegen
Het deeg over de appels verdelen en 30
minuten bakken op 180 graden
Smakelijk !

Wist je dat…
… het parcours van het BK in Anzegem op dinsdag 22 september
dwars door de Biest passeerde ? Fotograaf Willy stond paraat in de
Henri Lebbestraat.
Zijn foto’s kan je bekijken op de website
www.biesteneirke.be/fotos
… je in het volgend Biesteneirke de groepsfoto’s van de communicanten en de
vormelingen kan zien ?
… Biesti de Uil een eigen Facebookpagina heeft ?
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Firma Renson schenkt CO2-meter aan de school Biest
tekst: Eddy Nuyttens, directeur – foto: YouTube

Dat verluchten van lokalen superbelangrijk is, dat weten we ondertussen al.
De Don Bosco school heeft een samenwerking opgezet met de firma Renson
om via een CO2-meter data te verzamelen die we kunnen analyseren om het
verluchten nog optimaler te maken. Op die manier kunnen we bijsturen waar
het nodig mocht blijken. In een latere fase hoopt de directie dit ook op voor
vestiging van de Jager te doen.
De kinderen en leerkrachten van het 6de leerjaar leren sinds het begin van het
schooljaar met het SENSE-toestel werken. Het is een toestel dat het CO2gehalte
van
de
binnenlucht
in
een
klaslokaal monitort. Het
toestel geeft visueel aan
wanneer
de
luchtkwaliteit slecht is en
wanneer er actie moet
ondernomen
worden.
Blauw betekent een
goede
binnenluchtkwaliteit, oranje betekent dat die te wensen overlaat en bij rood is
er sprake van ongezonde binnenlucht. Maar de Sense is veel meer dan een
klassieke CO2-meter. Het toestel monitort ook vocht, vluchtige organische
stoffen zoals geuren, geluid, temperatuur en licht.
De schooldirectie is blij en vooral heel dankbaar dat de school dit mag
uitproberen, waardoor ze verder oog kunnen hebben voor de gezondheid van
de kinderen en het personeel.
filmpje over de CO2-meter in de school: https://youtu.be/L8XRVHrkCYo
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose
 reservaties en info: ocderoose@gmail.com – 0474 92 65 68
 verantwoordelijke oktober: Frank Tant – 0474 92 65 68
 tot nader order zijn alle privé-activiteiten in het oc De Roose opgeschort
Samana Biest-Nieuwenhove
 info: Annie Vanbruwaene - 0473 52 57 19
 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van Samana opgeschort
Okra
 info: 056 60 55 10
 iedereen wordt telefonisch verwittigd wanneer de kaartingen terug aanvatten
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 13.30 tot 14.30 uur: yoga (OC De Roose)
vzw Project Biest – projectbiest@gmail.com
 tot nader order zijn alle activiteiten van vzw Project Biest opgeschort
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 29 oktober: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 259 november 2020
 teksten novembernummer binnen vóór 22 oktober, bij voorkeur via e-mail
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