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’t Biesteneirke is een gelimiteerd 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 340 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: Lucrèce Deeren 

 

Beste Biestenaar 
 

Op zaterdag 16 januari kwam het witte goud uit 

de lucht gevallen.  Voor 1 keer was dit bij de 

meesten welgekomen: een sneeuwpop maken, 

wandelen met dikke laarzen en uiteraard 

sneeuwballen gooien !  De pret was echter van 

korte duur, nauwelijks 24 uren later was er nog 

weinig sneeuw te zien.  En ook dàt was bij de 

meesten welgekomen.  

Een fotocollage – dank aan vele lezers – kan je 

op de middenpagina bekijken. 
 

Veel lees- en kijkplezier ! 
 

Rik Verhaeghe 

hoofdredacteur 
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Wist je dat…  

 

... de klokken van de Biestkerk niet alleen op 

oudejaarsavond om klokslag 20.20 uur luidden, maar ook 

op de eerste dag van het nieuwe jaar ? 

... zowel de linker- als rechterbuur van een bewoner uit de 

Boeversstraat hetzelfde huisnummer hebben ? 

... er op de Biest kippen met een coronacoupe gespot zijn ? 

 

 

Tijd voor poëzie 

Dauwdruppels hangen 

Als mooie kristallen 

Aan de breekbare takken 

In de vrieskou gevangen 

 

Hier en daar 

Komen onder een wit tapijt 

Zo breekbaar 

Wat sneeuwklokjes verblijd 

 

Zonlicht weerkaatst 

Op een bevroren rivier 

Uitgelaten kinderen 

Hebben enorm veel plezier 

 

Glinsterende sneeuwvlokjes 

Vallen zachtjes op de grond 

Het lijken wel sterretjes 

In de avondstond 

 

Mooi helder flikkeren lichtjes 

In iedere boom 

Warme gezelligheid 

Zonder schroom 

 

In de donkere nacht 

Luister ik naar de wind 

Bij kaarslicht heerlijk warm 

Naar het gehuil van een wonderkind 

Kinderen gedoopt in de Sint Jozefskerk sinds februari 2020 
bron: parochiale eenheid Sint-Paulus 

 

 Mories, kindje van Martijn Vandevelde en Greet Debersaques 

César, kindje van Andy Deblock en Sofie Deboosere 

 Luca, kindje van Sven Desander en Lieselot Vanrysselberghe 

 Julian, kindje van Mirko Moerman en Lisa Moreels 
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Statistieken www.biesteneirke.be 
tekst: Rik Verhaeghe 

 

Ongeveer 260 000 (!) papieren Biesteneirkes werden sinds het eerste nummer 

26 jaar geleden op de Biest verspreid.  Sinds een aantal jaren is de website 

www.biesteneirke.be erbij gekomen en die doet het ook schitterend.  Een 

jaaroverzicht: 

• de drukste dag was donderdag 30 april 2020.  Liefst 157 gebruikers 

vonden de weg naar de website.  Over een gans jaar gezien werd 3381x 

biesteneirke.be ingevuld op de adresbalk 

• 4 op de 10 bezoekers gebruikt Chrome als browser, op ruime afstand 

gevolgd door Safari en Edge 

• 55-plussers maken ongeveer de helft van het aantal bezoekers uit 

• 65-plussers vertoeven het langst op de website 

• de jongvolwassenen lezen het meeste aantal pagina’s per sessie 

• het meest gelezen artikel afgelopen jaar is Corona door de ogen van 

verpleegkundige Carine, gevolgd door de aprilgrap Binnenkort 

vinkenzettingen in de St.-Jozefkerk en Herdenking 75 jaar bevrijding 

Waregem (eigenaardig genoeg een artikel van september 2019) 

• de meest populaire rubrieken zijn: foto’s, medewerkers en nieuws 

• de foto’s van Tournée Congé op de Biest werden het meest bekeken 

• ruim de helft van de bezoekers gebruikt een laptop of pc om de artikels te 

lezen, 4 op de 10 leest ’t Biesteneirke op de smartphone.  Nog geen 10% 

maakt gebruik van een tablet 

• begin 2020 ontvingen 341 abonnees ’t Biesteneirke via e-mail, eind vorig 

jaar was dit gestegen tot 355 

 

gratis inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief: www.biesteneirke.be  
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Het gebeurde op de vijfde dag  

 

God de Vader verveelde zich steendood.  Overal engeltjes die 

voor Hem op de knieën zakten en “Hosanna” zongen.  

Aanvankelijk vond Hij dit leuk, maar ’t begon Hem nu toch de 

keel uit te hangen.  

 “’k Ga iets maken.  Iets scheppen, ja, Ik word Schepper !”  

dacht Hij.  Hij nam zijn schop en schepte, schepte, schepte tot 

Hij een grote bol verkregen had.  Hij zag dat het goed was en 

Hij noemde de bol ‘aarde’. 

Die avond viel Hij als een blok in slaap, zo moe was Hij.  In 

jaren had Hij immers geen spade meer in zijn handen gehad, 

maar hij was ‘kontent’ van zijn eigen. 

De volgende dag vond Hij de aarde niet terug want het was er pikkedonker.  

Daarom plaatste Hij de zon aan de hemel en liet ze 

schijnen.  Het werd klaar en Hij noemde dit ‘licht’.  En klik, 

de zon ging uit en dat noemde Hij ‘duisternis’.   

Heel de nacht had het geregend, gegoten met bakken 

tegelijkertijd.  En toen God de Vader opstond was heel zijn 

aarde een grote modderpoel.  “Dat kan niet zijn,” dacht Hij.  

Hij nam terug zijn schop en schepte al het water samen in 

grote plassen, zodat het op de rest van de aarde droog 

werd.  Waar het droog was noemde Hij ‘land’ en waar er 

water was noemde Hij ‘zee’. 

De volgende dag plantte Hij heel de aarde vol met bloemen, bomen en struiken.  

En ieder plantje kreeg een eigen geur en een eigen kleur.  De aarde leek een 

paradijs. 

Hij kreeg er maar niet genoeg van.  Op de vijfde dag zorgde Hij voor dieren.  

Ook in allerlei kleuren en maten.  Exotische dieren waren voor Afrika.  En in het 

water liet hij vissen zwemmen en in de lucht mochten vogels rondfladderen.      

En vooraleer naar bed te gaan wou Hij nog een heel klein diertje maken, een 

virusje in de vorm van een kroon.  Maar oeps, ’t viel uit zijn handen, zo klein was 

het.  “Oei, dat wordt een misbaksel, ‘k zal het moeten hermaken” dacht Hij, maar 

dat lukte niet meer, Hij was het kwijt geraakt.  

De zesde dag.  “Vandaag de kers op de taart, mijn meesterwerk !”  Hij nam zijn 

tijd om een ‘mens’ te maken en Hij wou hem maken naar zijn beeld en gelijkenis.  
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Daarom keek Hij nog eens goed in de spiegel vooraleer eraan te beginnen.  

Twee, drie keer moest Hij herbeginnen vooraleer het lukte.  Maar eindelijk was 

’t zo ver.  De mens kon lopen, springen, babbelen, lachen en schreien.  Hij 

noemde hem ‘Adam’.  Daarna kwam Eva, ook zij zag er schitterend uit.  God 

stuurde hen de weide wereld in en gaf als opdracht mee : “gaat en 

vermenigvuldigt u”.  Deze opdracht vervulden ze plichtsgetrouw.  Ze kweekten 

als konijnen en stilaan zwermden mensen uit over heel de aarde en zo kwamen 

ze ook terecht in ‘Waregem’.  Ze bouwden er huizen en café’s, scholen en 

kerken, winkels, fabrieken en boerderijen.  Ook een ziekenhuis en het pand en 

zelfs een boulevard. 

Maar ondertussen had ‘het misbakselke’ dat God op de 

avond van de vijfde dag had geschapen, broertjes en zusjes 

gekregen, ook neven, nichtjes, kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen.  En ze kweekten verder, nog rapper 

dan de konijnen.  Ze hielden zich stil totdat ze met velen 

waren.  En dan kwamen ze te voorschijn in het land van de 

spleetogen. En ze begonnen de mensen te ambeteren.  Ze namen de tram, de 

trein, het vliegtuig en nog veel meer en zo gingen ze de wereld rond en zo 

kwamen ze ook terecht in Waregem.  En toen werd het er heel stil.  Zelfs op de 

Biest viel niet veel meer te beleven. Iedereen werd bang en bleef in zijn kot. In 

het SOB en in de kerk werd het heel rustig.  Gelukkig zorgden de kinderen van 

de Don Bosco school voor afwisseling.  Het doet me zo’n deugd als ik het jonge 

volkje hier in mijn buurt bezig zie.   

Maar gelukkig waren er ook heel slimme mensen die, net zoals Panoramix, een 

magische cocktail konden brouwen.  Een prikje met het 

mysterieuze vocht in je arm en je hoeft niet meer bang 

te zijn van dat onzichtbaar beestje, je mag je kot terug 

verlaten, je hoeft niet meer te tellen hoe groot je bubbel 

is en je mag je geliefden weer knuffelen. 

Iedereen komt aan de beurt voor de prik, een beetje 

geduld nog, voorkruipen zal niet lukken.   

En, als jullie eenmaal het prikje hebben gehad, verwacht 

ik weer animo op het kerkplein en kunnen de verenigingen hun activiteiten 

hervatten.  Goeie moed nog enkele maanden en dan kunnen jullie er ten volle 

in vliegen.  Ik zal supporteren.  

Vele groetjes van de roddelende klokkentoren 
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Rennersfamilie De Munster in de kijker  
tekst: Rik Verhaeghe – foto’s: Willy De Bouvrie en familie De Munster 

 
“Waregem heeft heel wat gemeen met wielrennen. Denken we maar aan 

enkele legendarische figuren als daar zijn: Defoort, Schotte, Desmet en… 

De Munster. Daarnaast kan Waregem bogen op meerdere grote 

organisaties zoals het WK Wielrennen in 1957 en het BK in 1966 en 1989, 

plus het aanstaande BK in juni 2021. 

Maar de naam De Munster roept heel wat herinneringen op uit het 

verleden. Een grote familie, verspreid over de ganse stad, bracht ook 

enkele wielrenners van niveau naar voor.”    
 

Aan het woord is wielerfanaat Willy De Bouvrie.  Hij 

schreef onlangs een boek van 80 bladzijden waarin het 

palmares van de wielerfamilie De Munster doorspekt 

wordt met anekdotes en vele foto’s.   

 

De rennersfamilie De Munster, dat zijn neven Lucien, Buddy 

en Georges (allen geboren in 1932), Eric (geboren in 1942), Nicky (zoon van 

Georges, geboren in 1961) en Gregory (kleinzoon van Buddy, geboren in 1984).  

Lucien, Georges en Nicky woonden allen in de Bieststraat, daarom komen deze 

ex-renners hier aan bod. 

 

Lucien werd geboren in Waregem op 19 augustus 1932.  

Hij liep school, of beter gezegd: hij fietste naar de school 

in Moeskroen om de Franse taal te leren.  In 1950 startte 

hij bij de beginnelingen, de huidige nieuwelingen. Dat ging 

vlot, viermaal kwam hij thuis met de zegebloemen. In 1952 

stapte hij over naar de liefhebbers, een succesvolle 

overgang want Lucien bracht in totaal achttien bloemtuilen 

mee naar huis. In 1954 stapte hij over naar de categorie van 

de onafhankelijken. Ook hier won hij acht wedstrijden 

waaronder de Ronde van Vlaanderen en werd hij  tweede 

in het Belgisch Kampioenschap. Hij was één van de besten, 

zo niet de beste in deze categorie. Tijd om nog een trap hoger te klimmen. Vanaf 

1954 tot en met 1964 behaalde hij 32 overwinningen bij de beroepsrenners. Zijn 
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tweede plaats in de Midi – Libre in 1955 na de Spanjaard Miguel Poblet en vóór 

Fred Debruyne vulde de sportkrant. 

 

Een hoogtepunt was zijn zege in Dwars door België in 1956.  Bij de 

onafhankelijken kende Lucien zijn beste dagen.  

 

Een zware val in de Dauphiné van 1956 betekende het einde van een toch wel 

veelbelovende loopbaan als renner. De behandeling in het ziekenhuis  van 

Grenoble werkte nadien nefast op zijn prestaties en Lucien kon de hoge 

verwachtingen die men in hem stelde niet meer waarmaken. Hoe tegenslagen 

een rennersloopbaan kunnen fnuiken. 

 

Hij huwde in 1958 met Liliane Vanheirreweghe en stond 64 keer op het podium. 

 

Wil je meer foto’s zien, weten welk palmares Lucien bijeen fietste, welk goed 

doel hij steunde ? Dan zal je het boek moeten aankopen. 

 

 

Georges werd geboren in Waregem op 17 april 1932. Hij 

huwde met Jacqueline Verhaeghe. 

 

Het hoofd en de benen! Was dat hier van toepassing bij 

Georges?  Misschien wel, wellicht niet…. 

We weten dat hij een krachtig renner was, die het meestal 

moest hebben van de brute macht, maar we hoorden 

eveneens dat hij te braaf en te eerlijk was. Georges wilde 

wel koersen maar dan volgens de leuze mens sana in 

corpore sano en hij voelde aan dat niet iedereen in het 

peloton dezelfde mening deelde. Op vijftienjarige leeftijd 

debuteerde Georges bij de onderbeginnelingen waar hij aan tien wedstrijden 

deelnam en steeds eindigde binnen de eerste vijf. Overwinningen en 

bloemtuilen kwamen niet op tafel in de wijk Biest want in de spurt moest hij 

steeds het onderspit delven.   Vanaf 1950 ging het een stuk beter en wist 

Georges 7 keer als primus te eindigen.  Georges werd liefhebber gedurende 2 

jaar en moest zich tevreden stellen met meerdere ereplaatsen.  
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Nooit opgeven stond bij hem op de eerste plaats en hij liet zich niet pramen om 

een achtervolgend peloton op sleeptouw te nemen. Hij was geen sprintbom, 

maar een aanvaller en kon heel lang op kop rijden en zo iedereen eraf rijden. 

Hiervoor werd hij gewaardeerd.  

 

Op de Biest, de bakermat van de familie De Munster, kende men Georges. Hij 

kende geen gemakkelijke jeugd, maar was een man met het hart op de juiste 

plaats. Georges is veel te jong overleden, op 5 augustus 1991, aan een 

hartaanval. Zo kon hij de geboorte van zijn petekind niet meemaken.  Dit maakte 

het nog pijnlijker voor de familie. 

 

 

Nicky werd geboren in Waregem op 4 juli 1961. Hij huwde 

met Katherina Bohy in 1989 en verhuisde nadien van 

Waregem naar de Westhoek, naar Beveren aan de IJzer. 

 

Ook hier werd de microbe doorgegeven van vader 

Georges op zijn zoon, zodat Nicky het probeerde bij de 

nieuwelingen in mei 1977. Hij was dan 16 jaar en 

studeerde aan het VTI, Elektriciteit A2. De studies in het VTI 

waren niet met zijn volle goesting want Nicky was meer 

een ‘theoreticus’. Maar vader Georges hamerde erop dat hij een “stiel” moest 

leren. Niet evident dus om zich volledig op het wielrennen te focussen. Hij 

ontbrak de wilskracht en het doorzettingsvermogen van vader Georges. Een 

tweede en derde plaats waren de echte uitschieters. Sprinten? Jawel, dat kon 

Nicky zeker maar meestal was dat enkel voor de ereplaatsen. Tijdgenoten waren 

toen renners als Eric Van Lancker en Rudy Dhaenens, waarvan Nicky zich de 

evenknie mocht noemen. De studies primeerden echter en dat was ten koste 

van de trainingsintensiteit. 

 

Maar dat betekende geenszins het einde van zijn liefde voor de fiets! Na een 

paar jaar, hij werd dan 24 jaar, koesterde hij opnieuw zijn racefiets en hield hij 

het fietsen voor eigen ontspanning. Nu was de stress weg en bij de 

onafhankelijke bond vond hij het plezier terug.  

 



februari 2021 11 

Na zijn studies aan het VTI moest Nicky naar de fabriek en pas na het overlijden 

van zijn vader kon hij de studies hervatten. Op de leeftijd van 38 jaar behaalde 

hij een ‘Bachelor” in de Specifieke Lerarenopleiding. Hij gaf 14 jaar les in ICT. 

 

Waartoe inzet en wilskracht kunnen leiden! Hij had dus toch een zekere 

wilskracht meegekregen van vader Georges, zeker ? 

 

Hoe Nicky zijn vrouw leerde kennen via het koersen en waarom astronaut Dirk 

Frimout tot zijn vriendengroep behoort, dat lees je in het boek van Willy.   

 

 
 

Het boek Rennersfamilie DE 

MUNSTER is te koop (10 euro 

– 80 blzn.) bij Willy De 

Bouvrie (0475 57 32 54).  
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Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – www.waregem.be/ocderoose 

 reservaties: www.waregem.be/ocderoose  

 info: ocderoose@gmail.com – 0474 92 65 68  

 verantwoordelijke februari: Elie Declercq – 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 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 

 tot nader order zijn alle openbare activiteiten van KWB Sint-Jozef 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 openbare 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 

 de gezinsviering op zondag is tot nader order opgeschort 
 

’t Biesteneirke – www.biesteneirke.be 

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

 donderdag 25 februari: verschijningsdatum ’t Biesteneirke 263 - maart 2021 

 teksten maartnummer binnen vóór 18 februari, bij voorkeur via e-mail  

 


