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Geert Bonte: Koksijde-Biest-Koksijde

Allez, allez Raoul !



Beste Biestenaar

Bij het ter perse gaan van dit nummer, was de zon eindelijk nog eens van de
partij.  Na enkele sombere, grijze weken, mogen we stilaan beginnen uitkijken
naar de lente.  Als we de weermannen en -vrouwen mogen geloven, zal het
vooral een lentegevoel achter glas zijn,  want de oosterwind zal niet alleen
voor zon, maar ook voor een ijskoud gevoel zorgen.  En zo is er altijd wel iets
hé.  Gelukkig dat ‘t Biesteneirke meedoet aan de 365 dagen zonder klagen, of
zijn ‘t er 30 ?  

De redactieleden zaten niet stil de afgelopen weken: Marianne had een boei-
end gesprek met Biestenaar Geert Bonte die naar Koksijde getrokken is om er
een bed en breakfast uit de grond te stampen.  Koen sprokkelde heel wat wie-
lernieuwtjes en polste naar de plannen van Raoul Decraene, die beslist  het
beste van zichzelf zal geven het komende seizoen.

Veel leesplezier !

Rik Verhaeghe
hoofdredacteur

Rechtzetting

In het vorig nummer verscheen het artikel Minder vinkenzettingen op de Biest.
Deze info is intussen achterhaald want vinkenmaatschappij Liefde voor Weder-
liefde kan – mits goedkeuring van het schepencollege – haar 6 zettingen af-
werken op het fietspad ter hoogte van de Mottestraat.

Colofon
’t Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks 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 volledige orga-
nisatie wordt gedragen door vrijwilligers.  De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Mari -
anne Verstaen en John Vervaecke.  Daarnaast telt ’t Biesteneirke tientallen losse medewerkers.  De redactie kan niet verant-
woordelijk 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.bies -
teneirke.be.  Wil je meehelpen of heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar redactie@biesteneirke.be.  Verantwoordelijke
uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 Waregem
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Kampioenen Samana De Biest/Nieuwenhove gevierd
tekst: Yvan Vanhoucke – foto: Hein Demeyer

Op maandag 15 januari werden de kampioenen en verdienstelijken van Sama-
na De Biest/Nieuwenhove gevierd. Het was Marc Balcaen, de verantwoordelijke
voor de kaartingen, die samen met Luc Delesie de winnaars op het voorplan
bracht. Voor Nieuwenhove werd Marc Holvoet de nieuwe kampioen vóór Lena
Lapierre, Dion Devos, Freddy Lazou en Henri Dekenne. Hilde De Frene werd de
kampioen bij Uno met liefst 68 spelletjes. Bij de kaarters van De Biest ging de
titel naar nieuwkomer Eric Verhulst. Hij haalde het voor Lena Lapierre, Dion De-
vos, Bernard Dewaele en Andrea Vanryckeghem. Ook hier ging de zege in de
Uno kaarting naar Hilde De Frene met 60 spelletjes. 

We herkennen rechtstaand Marc Balcaen,  Luc Delesie,  Rita Tubaert,  Guibert
Declercq, Rosa Balcaen en Martin Lowie, en zittend de winnaars Lena Lapierre,
Eric Verhulst, Hilde De Frene en Dion Devos die met de gewonnen Waregem-
bons naar huis  gingen.  De kaartingen en het uno-spel  gaan iedere tweede
maandag van de maand door in De Roose op de Biest.  
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Geert Bonte : Koksijde–Biest–Koksijde
Tekst: Marianne Verstaen – foto: Geert Bonte

Nee, Koksijde–Biest–Koksijde is niet de naam van een nieuwe wielerwed-
strijd  zoals Luik–Bastenaken–Luik of Kuurne–Brussel–Kuurne. Het is het
verhaal van ex-Biestenaar Geert die na zijn jeugd op de Biest onlangs te-
rug naar de kust getrokken is. 

Geert, hoe ben je destijds op de Biest terechtgekomen ? 
Mijn vroegste kindertijd heb ik doorgebracht aan zee. Meer bepaald in Koksij-
de dorp. In 1970, op zevenjarige leeftijd moest ons gezin (ouders, twee zussen
en mezelf), wegens de nieuwe job van mijn vader, verhuizen naar Waregem.
Een grote stap in het onbekende voor een manneke van die leeftijd: van een

gemoedelijk dorpje naar het grote en on-
bekende  Waregem.  De  verhuis  gebeurde
voor  mij  ook  middenin  het  eerste  studie-
jaar. Mijn eerste communie deed ik “op de
markt” in mei 1970. Op dat moment huur-
den mijn ouders een huisje in het centrum
van Waregem: de oude bakkerij van groot-
vader  Loquet  in  de  J.  Verhelststraat.  Een
paar jaar later kochten ze hun eigen woning
op de Biest. Ik moet zeggen: terug een gro-
te verandering, in de goede zin dan, want
alles werd terug kleinschaliger  en gemoe-
delijker.

Je hebt er school gelopen ? 
De kleuterklasjes  liep ik  in  de meisjesschool  van Koksijde-dorp.  Toen,  zoals
overal te lande, een schooltje waar de nonnetjes de lakens (en de soep) uit-
deelden.
De eerste lesjes van het eerste leerjaar volgde ik vanop de bankjes van de ge-
meentelijke jongensschool in Koksijde. Maar reeds in december van dat jaar,
werd de gemeenteschool van Koksijde geruild voor die van Waregem. 
Zo’n drie jaar later terug naar de nonnetjes. Ditmaal de zustertjes van de Biest.
Een gemengde lagere school: in die tijd was dit eerder uitzonderlijk.
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In tegenstelling tot de Waregemse gemeenteschool, werd ik algauw door de
groep opgenomen. Die jaren, het vierde, vijfde en zesde leerjaar, blijven voor
mij de mooiste periode van mijn hele schooltijd. Het vierde leerjaar werd gege-
ven door juffrouw Lieve. Het vijfde en het zesde waren samengevoegd tot één
klas bij zuster Vianney.
Ik heb de gemengde klas toen als een meerwaarde ervaren. 
Dit was in de tijd van de moderne paster Karel Vandewynckele. Ik was toen ook
messediendre en heb daar mooie herinneringen aan overgehouden.
Het middelbaar volgde ik in het V.T.I. van Waregem waar ik afstudeerde als A2-
mecanicien. Daarna vond ik het welletjes. Aangezien ik mijn legerdienst nog
moest doen, maakte ik van deze nood een deugd en ging ik het avontuur te-
gemoet. Ik tekende bij en werd paracommando. 
In die periode ontmoette ik mijn vrouwtje Greta. Zij studeerde voor pediatrisch
verpleegster. Na haar studies zijn we in 1984 getrouwd. 

Maar na je huwelijk met Greta en door je beroepscarrière heb je de Biest
verlaten ? 
Toen we trouwden, huurden we een klein huisje in Deerlijk. Veel meer dan een
bedragje voorhuwelijkssparen en wat opgespaard nieuwjaarsgeld hadden we
niet. Zo’n huisje met de wc en de badkamer
buiten.  En  waar  het  enkel  glas  van  het
slaapkamerraam in de winter gebloemd be-
vroren was. Door de koude werden we ver-
plicht om dicht te liggen…
Twee jaar later was Tine daar het resultaat
van en later volgden Tom en Stijn. Onder-
tussen had ik de stiel van schoenhersteller aangeleerd en waren we verhuisd
naar Sint-Eloois-Vijve, waar ik een schoen- en sleutelmakerij begon. Door zelf-
studie werd ik ook slotenmaker. Dit opende voor mij letterlijk en figuurlijk vele
deuren.

Het spreekwoord zegt: schoenmaker blijf bij je leest, maar jij hebt deze
letterlijk achtergelaten.  Waarom  ? 
Sinds het verlaten van Koksijde op jonge leeftijd, was het mijn verlangen om
daar ooit terug te keren. Regelmatig hebben wij met de kinderen vakanties
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Ik  denk,   wanneer  je
Biestenaar  geweest  bent,
je  dat  voor  altjd  een
stukje blijft.
                     Geert Bonte, uitgeweken Biestenaar



doorgebracht in Koksijde. Daardoor kennen we deze gezellige kustgemeente
als onze broekzak. 
Stilaan is het idee gegroeid om een bed and breakfast te starten in ons gelief-
de Koksijde. Reeds meer dan tien jaar werken we aan dit plan. En we hadden
het geluk dat onze jongste zoon Stijn de schoen- en slotenmakerij wilde over-
nemen. Aangezien de zaak voor de volgende generatie in goede handen is,
konden we met een gerust hart vertrekken voor onze nieuwe uitdaging. De zo-
len en de sloten zijn nu geruild voor spek met eieren. 
Ondertussen werd B&B De Gasterie door Toerisme Vlaanderen erkend en be-
kwamen we vier sterren in de comfortclassificatie, het hoogste aantal. We doen
er alles aan om dit zo te houden. We genieten ervan als we onze gasten een
mooie tijd kunnen bezorgen 

Kom je nog regelmatig naar de Biest ? 
Ja. Onze kinderen wonen immers nog in
het Waregemse. We hebben nog steeds
vrienden op de Biest en ook de ouders
van  onze  schoonzoon,  die  eveneens
goeie  vrienden  zijn,  zijn  Biestenaars.
Wanneer we dan op de Biest zijn, doen
we  soms  een  nostalgisch  toertje  langs
bekende plaatsen van vroeger:  het  ou-
derlijke huis, de kerk, het schooltje… Er is
ook nog altijd contact, met een groepje
van meer dan tien personen uit het klasje

van de Biest.  Enkele jaren terug hebben we nog een reünie georganiseerd,
waarvan in maart 2015 verslag door mij is uitgebracht in het Biesteneirke.

Je blijft een trouwe lezer van de digitale versie van ‘t Biesteneirke ? 
Ik denk,  wanneer je Biestenaar geweest bent, je dat voor altijd een stukje blijft.
Er verandert wel wat in de loop der jaren en mensen komen en gaan, maar het
is altijd leuk om wat nieuws te rapen over de plaats waar een stukje van je hart
gebleven is. De digitale versie van jullie krantje is een maandelijks geschenkje
en wordt vlijtig gelezen. Hierbij nog een dikke pluim voor iedereen die zich be-
langeloos inzet voor dit krantje. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat inwoners
uitkijken naar de laatste donderdag van de maand !
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Kinderen  gedoopt  in  de  Sint  Jozefskerk  sinds  februari
2017

Julie, kindje van Didier Vandoorne en Sarah Devos
Liam, kindje van Bart Lambrecht en Nathalie Laga
Rune, kindje van Dieter De Meester en Elke Segers
Elise, kindje van Jeffrey Vande Casteele en Maaike Ronsse
Alix, kindje van Andy Deblock en Sofie Deboosere
Léon, kindje van Stijn De Meyer en Lore Himpe
Robin, kindje van Thibaut Vander Haegen en Tine Vantyghem
Elise, kindje van Matthias Anckaert en Elien De Somber
Theo, kindje van Christophe Dhondt en Michèle Dewaele
Emilia, kindje van Samuel D’Hooghe en Jill Ampe
Leonore, kindje van Benjamin Clement en Margaux De Bock
Esmée, kindje van Cedric Ravier en Celine Bijtebier

Dwars  door  Vlaanderen  met  fraai
deelnemersveld
tekst: Koen Christiaens

Dwars door Vlaanderen, op woensdag 28 maart de
laatste waardemeter vóór de Ronde van Vlaande-
ren, kan uitpakken met een mooi deelnemersveld.
De wijziging van datum, één week later dan voor-
heen, legde de organisatie geen windeieren. Maar liefst 17 van de 18 World
Tourteams tekenen present. Enkel Française des Jeux is er niet bij.  8 wildcards
gingen naar Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Groupe Gobert, Aqua Blue, Ver-
anclassic Aqua Protect,  Israël Cyling Academy, Veranda’s Willems-Crelan, Di-
rect Energie en Cofidis. Ronkende namen die op heden al toezegden zijn onder
meer Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Dylan Groenewegen,
Yves Lampaert, Tiesj Benoot, Alexander Kristoff, Wout van Aert, Mark Caven-
dish en Romain Bardet. Eén feit staat vast: na 181 km met 12 hellingen en 3
kasseistroken zal de winnaar in de Vredestraat al in een kansrijke positie moe-
ten zitten.
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Raoul Decraene: ”Ik wil altijd alles geven.”
tekst : Koen Christiaens – foto’s: Home Solution-Soenens Cycling Team

Raoul Decraene start  straks het wielerseizoen als
eerstejaarsbelofte.  Raoul  gaat  aan  de  slag  bij
Home Solution-Soenens  Cycling Team.  Een team
dat barst van de ambitie want het wil – nà Lotto
Soudal – het beste beloftenteam van het land wor-
den. Met ex-prof Kevin Hulsmans als  sportdirec-
teur  werd  alvast  iemand  aangetrokken  die  het
klappen van de zweep kent. Hulsmans heeft er met
onze Biestenaar een renner bij die zich tijdens de
koers nooit wegsteekt.

Raoul, jouw team is Oost-Vlaams ?
Mijn nieuwe ploeg is van Denderhoutem. Er is een West-Vlaamse inbreng met
Philippe Soenens als hoofdsponsor. Vroeger heette de ploeg Soenens Cycling
Team, zijn dan een tijdje gestopt en herbegonnen als Home Solution-Soenens
Cyling team. We hebben 18 beloften en 12 elite zonder contract renners.

Het team bulkt alvast van de ambitie.
Vorig jaar reden ze goede uitslagen bijeen, werden er onder meer 2 Topcom-
petitiewedstrijden gewonnen. Met Jordi Van Dingenen werd nu ook de kampi-
oen van België van bij de beloften aangetrokken wat ook hun ambitie weer-
geeft.

Waarom heb je gekozen voor dit team ?
Het was de 1ste ploeg die interesse toonde, achteraf kwamen wel nog andere
ploegen aankloppen. Maar mijn keuze was gauw gemaakt omdat ze een mooi
programma rijden met veel buitenlandse wedstrijden.

Kevin Hulsmans is de ploegleider. Heb je al met hem kunnen spreken ?
Op de teambuilding en de ploegvoorstelling heb ik al contact gehad. Hij heeft
iedere renner al apart genomen. Tegen mij zei hij dat ik veel zou moeten laten
voor de koers maar ook plezier moet hebben. Ik vind hem streng maar recht-
vaardig.
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Hoe kijk je terug tegen het vorige seizoen bij de juniores ?
Met een goed gevoel. Van de 3 seizoenen dat ik koers was het mijn beste sei-
zoen. Ik heb veel mooie wedstrijden gereden.

Ken je reeds andere jongens uit de ploeg ?
We zijn  met 8  West-Vlamingen :  Robbe Debuyck,  Mauro Cappelle  die  ook
overkomt van de Tieltse renners, Greg Luyssen, Matthias Vandewalle, Shayne
Pruvoost, Frederik Vandewiele,  Jaron Wydooghe en ikzelf.

Welke waren jouw beste prestaties ?
Een 10de plaats in het BK tijdrijden in Anzegem, 6de in de Memorial van mijn
broer Igor, 10de in Angreau, een Beker van België-wedstrijd. Ook in Jemeppe
(ook Beker van België) kon ik mij laten opmerken en won daar de bergprijs. Er
waren toen 8 beklimmingen en je moest 3 keer als 1ste bovenkomen om die
prijs te winnen.  Ik wist dat niet en ben dan maar 4 keer als 1ste naar boven ge-
reden. Na 30 km waren we in die wedstrijd met 12 man weg, er zijn nog enkele
renners waaronder Henri Vandenabeele komen aansluiten. Hij is nog wegge-
sprongen en 2de geëindigd. Ik finishte 18de en vond dat een mooi resultaat na
een lastige koers. Ik denk ook aan de wedstrijd in Nevele waar ik met iemand
van Isorex pas werd ingerekend net vóór het ingaan van de laatste ronde.

Vind je jezelf een renner voor de kasseiklassiekers of de Ardense klassie-
kers ?
Ik hou toch meer van het Ardense werk. In de Vlaamse Ardennen zijn de berg-
jes kort en krachtig en dat is minder mijn ding. Ik heb liever de langere inspan-
ningen.
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Raoul, tijdens de wedstrijden sta je ervoor bekend dat je op geen inspan-
ning kijkt waardoor de mooie ereplaatsen aan je voorbij gaan.
Mijn koersinzicht is misschien nog niet oké maar ik sta altijd aan de start met
het idee Ik ga hier alles geven. Ik moet ook niet rekenen op mijn spurt en van-
daar probeer ik de koers hard te maken. Dat gaat inderdaad ten koste van een
mooie uitslag.

Wat wordt er van jou verlangd bij je nieuwe ploeg ?
Als eerstejaarsbelofte mij al eens te laten opmerken. In de grotere koersen zal
ik meer voor anderen moeten rijden. Stel dat het een wedstrijd is die kan uit-
draaien op een massaspurt zal ik werken voor de ploegmaats. In de kermis-
koersen zal ik meer mijn eigen kans mogen gaan. Het wordt ook wel wat wen-
nen aan het aantal kilometers: bij grote wedstrijden gaat het tot 180 km, in
kermiskoersen rond de 120 km.

Welk programma zal je rijden ?
Ik heb het programma waaraan de ploeg deelneemt doorgekregen en doorge-
stuurd naar Frederik Broché. Hij is meer op de hoogte van de parcoursen. Af-
hankelijk van zijn antwoord zal ik mijn voorkeuren doorgeven maar dat bete-
kent niet dat je die wedstrijden zéker mag rijden.

Je begint het seizoen wel met wat achterstand…
Mijn ploegmaats zijn, op enkele uitzonderingen na, op stage getrokken naar
het Spaanse Calpe. Ik vertoefde immers in Zweden met nog enkele leerlingen
van het VTI waar ik de richting autotechnieken volg. Het is de bedoeling van
een 1e keer te rijden tijdens het 1e weekend van maart.

Welke wedstrijd staat met stip aangeduid waarin je wil pieken ?
Ik zou in april goed willen zijn in het Provinciaal Kampioenschap tijdrijden in
Ruddervoorde.

Ik wens je alvast een mooi wielerseizoen toe Raoul en dat geldt ook voor ande-
re  koersende  Biestenaars  Abram,  Michiel  en  Julie  Stockman,  Mathisse
Grootaert, Thiemen, Leander en Florian Vandersteene.
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4de Memorial Igor Decraene krijgt nieuwe datum
tekst: Koen Christiaens

De 4de Memorial Igor Decraene, met nationale testtijdritten, krijgt dit jaar een
nieuwe datum op de kalender van de Belgische Wielrijdersbond, namelijk zon-
dag 9 september. Op de datum die eerst werd voorzien (15 juli) was er te veel
concurrentie  door  het  Europees  Kampioenschap  voor  beloften  en  juniores.
Vandaar dat de organisatie koos voor 9 september, in hetzelfde weekend van
tijdens de 1ste editie.

Wist je dat…
… wielertoeristenclub De Nieuwenhovespurters het nieuwe wielersei-
zoen op gang trekt op zondag 25 februari ?  U kunt deelnemen aan de wegrit
van 50, 75 of 100 km.  De veldtoertochten bedragen 20, 40 of 60 km.  Starten
doe je tussen 07.30 en 09.30 uur vanuit het OC Nieuwenhove
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Stedelijk ontmoetingscentrum Biest De Roose
 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 Vanbruaene: 0473 52 57 19 
 dinsdag 6 maart: hobby (SOB De Roose)
 maandag 12 maart: kaarting en gezelschapsspelen (SOB De Roose)
 maandag 19 maart: lentefeest (SOB De Roose)

Okra
 info: 056 60 39 37
 woensdag 14 en 28 maart: kaarting (SOB De Roose)

KWB Sint-Jozef Biest
 info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
 vrijdag 16 maart: degustatie
 iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk

Sint-Michielsbeweging Sint-Jozefskerk Waregem
 info: www.sint-michielsbeweging.be/waregem
 iedere zondag om 10.30 uur: gezinsviering in de kerk
 vrijdag 9 maart om 19 uur: Jongeren op weg (JOW!)

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be
 info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
 donderdag 29 maart: algemene vergadering (SOB De Roose)
 teksten aprilnummer binnen vóór 22 maart, bij voorkeur via e-mail
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