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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Er is nogal wat reactie gekomen op onze ‘Horen,
Zien en Schrijven’ van vorige keer waarin we
aangaven niet zo gelukkig te zijn met de manier
waarop onze gemeentelijke overheid omspringt
met ons dorpspatrimonium. De Hansbekenaren die
ons er over aanspraken, waren zonder meer
positief.

Hansbeke slechts één gebouw zal overblijven als
gemeentelijk patrimonium (alhoewel het voor ons
niet duidelijk is of dit nu de officiële mening is van
het college). Ze doen de belofte dat de
toneelvereniging in ons dorp kan blijven, dus zal de
oude jongensschool behouden en opgefrist
worden. Tenzij er natuurlijk aan het Cultuurhuis
een zaal zou bijgebouwd worden.

Maar er was ook een negatieve reactie van een
aantal leden van het college van burgemeester en
schepenen. Zij waren niet zo gelukkig met onze
visie.

Wij hebben geen manifest gehouden tegen deze of
gene (politieke) partij, maar we hebben wel een
duidelijk gebrek aan zorg voor ons
dorpspatrimonium aangekaart. Het is aan de lokale
verkozenen om ons van het tegendeel te
overtuigen en de keuze te maken vóór een leefbaar
Hansbeke waar waardevol patrimonium behouden
en gebruikt mag worden door lokale verenigingen.

Hun volledige lezersbrief vind je op blzn. 16-17.

Hier willen we er toch enkele belangrijke punten
uitlichten.

Zo geven de schepenen toe dat er geen overleg
We gaan in elk geval boeiende tijden tegemoet in
was tussen gemeente en Infrabel over de aanleg
ons dorp…
van de petanquebanen. Hopelijk kunnen ze dit
veranderen tegen de tijd dat
deze omgeving grondig
Heeft een vermoedelijke vertraging van ...
dient aangepakt te worden.
Lang geleden trouwens dat
we nog iets hoorden over de
het
herwaarderingsplan
voor Hansbekedorp, een
studie die met inspraak en
participatie van de bevolking
zou plaatsvinden.
De ‘etterbuil’ van de
pastorie,
door
vorige
besturen veroorzaakt, is wel
weg, maar het geld van de
verkoop werd volgens ons
tot nog toe niet in Hansbeke
terug geïnvesteerd, zoals
toen beloofd.
Ten slotte zeggen ze ook
heel duidelijk dat in
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EEN NIEUWE ‘SJAMPETTER’
Ronde van Oost-Vlaanderen

In 2008 mocht Vlakaf voor de tweede keer een
nieuwe korpschef van de LoWaZoNe voorstellen.
Op 1 juli 2016 legde alweer een nieuwe
hoofdcommissaris, de heer Geert Van Hoecke, de
eed af als nieuwe korpschef. We trokken de avond
van zijn eedaflegging naar het gemeentehuis in
Nevele voor een gesprek met hem, in het bureau
van burgemeester Johan Cornelis, die ook bij het
gesprek aanwezig was. Geert is dus de derde
korpschef in de rij, na de eerste zonechef Marc Van
Wabeke, die opgevolgd werd door Yvon Verkoyen
en ten slotte Johan Geeraert, die onlangs een job
dichter bij huis opnam in de zone Polder
(Diksmuide en buurgemeenten).

‘Ik ben 52 jaar, mijn roots liggen in Ouwegem, dat
is een deelgemeente van Zingem. Ik ben naar het
college van Oudenaarde geweest. Toen ik 18 werd,
heb ik mij ingeschreven voor de opleiding tot
wachtmeester bij de toenmalige Rijkswacht. Dat is
een keuze uit idealisme geweest, maar ook mijn
vader heeft een belangrijke rol gespeeld. Hij had bij
de Militaire Politie gewerkt en zei altijd dat hij voor
de Rijkswacht zou kiezen mocht hij opnieuw
kunnen beginnen. Na de basisopleiding kon ik in
Gent terecht bij de Anti-Banditisme- en
Terrorismecel (ABT), wat voor een jonge gast een
geweldige ervaring is. We werden ingezet voor
interventies, dus de actie was verzekerd. Zo’n twee
jaar later volgde ik de opleiding voor middenkader
in Brussel, die ik met succes afrondde. Ik had
gehoopt om terug te keren naar de ABT in Gent,
maar de kolonel van dienst besliste daar anders
over. Ik werd verzocht om onderrichter te worden
(op mijn 21ste!) en heb dus een aantal jaar
opleidingen gegeven aan aspirant-rijkswachters.
Later kon ik aan de slag in de Rijkswachtkazerne in
de Groendreef in Gent om opleidingen en
bijscholing te geven.’

‘De aanstelling van Geert Van Hoecke is het gevolg
van een heel correct verlopen selectieprocedure’,
zegt Cornelis. ‘De vier burgemeesters van de
LoWaZoNe zaten allemaal op dezelfde golflengte
en hebben een goed gevoel over Geert.’
LoWaZoNe is de gezamenlijke politiezone van
Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele,
samen goed voor zo’n 40.000 inwoners. We vragen
aan Geert of hij zichzelf even wil voorstellen, en hij
steekt meteen zo gedreven van wal dat we amper
tijd hebben om alles te noteren.

Begin jaren ’90 vond Geert dat het tijd werd om
terug terreinwerk te doen, en
hij
werd
2de
brigadecommandant
in
Gavere. Via bevordering en
promotie-examens werd hij
v e r v o l g e n s
brigadecommandant
in
Oosterzele.
Tot
zijn
aanstelling in de LoWaZoNe
werkte
Geert
in
de
Politiezone Regio Rhode &
Schelde, die net zoals bij ons
samengesteld is uit vier
gemeenten:
Merelbeke,
Melle, Destelbergen en
Oosterzele. Daar was hij
verantwoordelijk voor o.a. de
wijkwerking, buurtgerichte
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gerechtelijke politie is dan weer de term die
gebruikt wordt voor alles wat wij associëren met
het klassieke, strafrechtelijke politiewerk.’

initiatieven en Buurt Informatie Netwerken (BIN’s),
initiatieven waar hij sterk in gelooft. ‘Ik vind het
ontzettend belangrijk om de mensen te betrekken
bij het politiewerk. Als je bijvoorbeeld naar de
LoWaZoNe kijkt, zie je dat je misschien twee
ploegen van de politie op pad hebt, voor een regio
met een kleine
40.000 inwoners.
Daarmee alleen kan
je de veiligheid niet
garanderen, maar
als de mensen
weten
dat
ze
verdachte
zaken
kunnen melden bij
de politie, sta je al
veel sterker. Als politie zijn we heel dankbaar als we
dergelijke meldingen krijgen, en de mensen zijn
anderzijds ook blij als ze ons kunnen helpen. In de
Regio Rhode & Schelde hebben we vorig jaar 106
betrappingen op heterdaad kunnen doen. Slechts
drie daarvan gebeurden rechtstreeks door de
patrouille, alle andere gebeurden op basis van
burgers die verdachte zaken hadden gemeld. De
betrokkenheid van de mensen is dus erg belangrijk.
Later is mijn opdracht in de Regio Rhode & Schelde
verruimd naar het communicatiebeleid in het
algemeen, kwaliteitszorg en de uitwerking van het
Zonaal Veiligheidsplan (de prioriteiten die door de
Politieraad worden vastgeled en die de leidraad
vormen voor de het politiekorps, red.).
Daardoor kwam ik wat minder op het
terrein, en eerlijk gezegd miste ik dat
wel wat. Mijn graad van commissaris
houdt evenwel ook in dat ik
automatisch officier bestuurlijke politie
ben, en dus bevoegd voor alles wat de
openbare veiligheid betreft. Daardoor
kon ik toch af en toe op het terrein
komen om bijvoorbeeld de kwaliteit van
het politiewerk te verzekeren.’ De
burgemeester gaat verder: ’Ook de
burgemeester is officier bestuurlijke
politie, want hij is bevoegd voor de
openbare
orde.
Officier
van

Dubbele bevordering
Op 1 juli is Geert Van Hoecke niet alleen korpschef
geworden, maar ook
bevorderd
tot
hoofdcommissaris,
een
graad die vereist is om als
korpschef te worden
benoemd.
Hij
heeft
informeel al even kennis
gemaakt met het korps,
dat uit 72 man bestaat. Hij
zal zijn intrek nemen in de oude pastorie van
Hansbeke en van daaruit een coachende rol
opnemen. Zijn opdracht zal er in bestaan om de
mensen aan te sturen, toezicht te houden op de
kwaliteit van het werk en ervoor te zorgen dat de
logistieke en materiële ondersteuning voorhanden
is. Samen met de opdrachtgevers, dat zijn de
burgemeesters, het Politiecollege en de Politieraad
van de vier gemeenten, moet hij ervoor zorgen dat
het politiewerk gesmeerd verloopt. Hij wil de
verbinding zijn tussen het politiek bestuur en het
korps en zal ook niet aarzelen om aan te geven als
er bepaalde middelen noodzakelijk zijn voor de
goeie werking van de Politie. ‘We moeten nu
eenmaal gebruik maken van de middelen die er

“De wijkwerking moet de
temperatuur in de straat
opnemen.”
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zijn. Samenwerking met de burgers is daar één van,
maar we moeten zeker ook de moderne
technologie inschakelen. Denk maar aan de twee
camera’s met nummerplaatherkenning die er aan
de op- en afrit van de E40 komen. Dat is een grote
vooruitgang in de misdaadbestrijding. Toen ik mijn
carrière begon, liepen we rond met een lijstje
nummerplaten
waarnaar
moest
worden
uitgekeken… De tijden zijn gelukkig veranderd wat
dat betreft.’

toezien dat de vier gemeenten gelijk behandeld
worden, maar dat is hier geen probleem. Elke
gemeente heeft een eigen politiepost, wat
wettelijk verplicht is. De grootste post is in
Zomergem, omdat die centraal gelegen is en
interventies van daaruit snel tot overal binnen de
politiezone geraken. De aanrijtijden (dat is de tijd
die nodig is om vanuit het politiekantoor tot op de
plaats van de interventie te geraken) zijn in deze
zone trouwens heel behoorlijk.’

Daarnaast wil de korpschef zeker de samenwerking
met de andere politiezones verderzetten en
versterken. ‘Binnen de interventiedienst wordt nu
al heel intens samengewerkt met de politiezone
Aalter/Knesselare maar ook initiatieven met de
andere politiezones binnen de zorgregio
(Maldegem, Eeklo en Assenede/Evergem) zorgen
voor een efficiënte werking. Zo organiseren wij bv.
de wachtdiensten voor slachtofferbejegening op
dit
niveau
en
ook
voor
andere
samenwerkingsinitiatieven zitten de korpschefs
van deze regio op regelmatige basis samen.’ Terug
benadrukt
hij
het
belang
van
gemeenschapsgerichte
politiezorg.
‘De
wijkwerking is erg belangrijk. De mensen zijn
mondiger geworden, maar daar heb ik geen
probleem mee. Als we correct en fair politiewerk
verrichten, kunnen we ook eerlijk antwoorden als
we niet kunnen ingaan op vragen van burgers. We
moeten echter altijd een antwoord kunnen geven.
Ook als iets niet tot de bevoegdheid van de Lokale
Politie behoort, wil ik dat we de mensen op weg
kunnen helpen en
kunnen
doorverwijzen
naar
pakweg het OCMW.
Als korpschef wil ik
zelf ook wel voeling
houden met het
terrein. Samen met
de wijkinspecteurs
moeten wij weten wat er leeft, we moeten als het
ware met een thermometer de temperatuur ‘in de
straat’ opnemen. Ik moet er tenslotte ook op

Meer werk voor de Lokale Politie ?
In de media krijgen we regelmatig te horen dat de
Lokale Politie meer en meer taken krijgt
toegeschoven en dat de werkdruk verhoogt. We
vragen of dat ook de ervaring is van de korpschef
en de burgemeester. ‘Dat klopt zeker’, zegt Geert.
‘De wet verplicht de lokale politiezones om
“uitzonderlijk” bij te springen voor federale
opdrachten. Dat was vroeger inderdaad een
uitzonderlijk gegeven, maar is de laatste tijd toch
wel frequenter geworden. Zo moeten er
regelmatig mensen naar Brussel worden gestuurd.
Vanuit onze politiezone zijn er onlangs gedurende
een drietal weken twee agenten naar de Westhoek
gestuurd voor ondersteuning in de strijd tegen
illegale migratie. Ook het Parket schuift een aantal
taken door naar de lokale overheden. Door de GASreglementering (Gemeentelijke Administratieve
Sancties) worden kleine vergrijpen niet langer door
het Parket vervolgd, maar moeten deze op lokaal
niveau aangepakt worden. De Politie moet echter
wel
nog
altijd
de
vaststellingen doen en de
PV’s opmaken. Ook het
aantal woonstvaststellingen
en
kantschriften
(opdrachten van het Parket
of van de Onderzoeksrechter)
is
sterk
toegenomen.’ Nevele mag
dan wel een landelijke gemeente zijn, dat wil
daarom niet zeggen dat een aantal stedelijke
(misdaad)fenomenen hier onbekend zijn.
Informatie inzamelen en voelsprieten uitsteken is

“Ik probeer het beste uit de
Federale en de Lokale
Politie te combineren.”
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hier ook van belang. Er zijn hier minder
interventies dan pakweg in Gent, maar anderzijds
is er ook minder politiepersoneel ter beschikking.
‘We beschikken hier ook over een lijst met
verdachte personen die moeten worden
opgevolgd’, aldus de burgemeester. ‘Uiteraard is
die lijst niet zo uitgebreid als in een stad, maar dat
wil daarom niet zeggen dat we er minder aandacht
aan mogen besteden.’ En het verschijnsel van een
boerderij waar plots auto’s met vreemde
nummerplaten af- en aanrijden om zich met
illegale plantaardige producten te bevoorraden, zal
ook eerder in een landelijke gemeente
plaatsvinden dan in een stad, waarmee we
niemand op ideeën willen brengen…

zeker veel voordelen. Anderzijds staat de
gemeentelijke politie veel dichter bij de mensen, is
de bereikbaarheid voor de burger groter en toont
de wijkagent meer empathie. Ik vind dat beide
voordelen hebben en doordat ik zowel bij de
Rijkswacht als bij een Lokale Politiezone gewerkt
heb, kan ik uit beide structuren het beste
meenemen. Die ervaring komt zeker van pas als
korpschef van de LoWaZoNe.’

Op blote voeten
Ten slotte willen we graag nog de mens achter de
politieagent leren kennen. Geert woont in
Merelbeke, op amper twintig minuten rijden van
Hansbeke. Hij heeft drie kinderen, die al de deur uit
zijn, zijn vriendin heeft twee kinderen. In zijn vrije
tijd wandelt en fietst hij graag, en hij is al eens op
verkenning geweest in de streek. (We kunnen hem
alvast de zomerzoektocht van Vlakaf aanraden om
-bij droog weer- Hansbeke beter te leren kennen.)
Jaarlijks probeert hij met de fiets naar de kust te
rijden, maar hij maakt er zeker geen wedstrijd van.
‘Ik neem de tijd om te genieten, dan stop ik om
ergens iets lekkers te eten of te drinken. Misschien
probeer ik om af en toe eens met de fiets naar het
werk te komen. Onderweg heb ik dan de tijd om
het hoofd vrij te maken of om inspiratie op te doen.
Ik kom ook graag onder de mensen, dus ik ben ook
vast van plan om als burger aan het leven in de
zone deel te nemen.’ Geert werkt eerst nog een
week en neemt dan vakantie, en wel om een heel
bijzondere reden. ‘Mijn vriendin en ik wonen nu
zes jaar samen en deze zomer trouwen we! We
maken er iets speciaals van: ons huwelijk zal
plaatsvinden op een strand in Portugal, op onze
blote voeten.’ We wensen hem alvast een heel
mooi huwelijk en een mooie toekomst in de
politiezone.

Zoekik uek op die
lijste stoin?
Een mooi parcours
Onlangs haalde Geert zijn directiebrevet, wat nodig
is voor een bevordering tot hoofdcommissaris. Dat
was de aanleiding om over het vervolg van zijn
carrière na te denken. Hij voelde er weinig voor om
bij de Federale Politie de zoveelste
hoofdcommissaris in de rij te worden ergens in
Brussel. Op het federale niveau zou hij sowieso
hoogstwaarschijnlijk
in
een
kantoorjob
terechtgekomen zijn. Hij ambieerde eerder een
functie als korpschef bij de Lokale Politie, waar hij
nog voeling met de dagelijkse praktijk zou houden
én waar hij met mensen kan werken. ‘Ik ben nu 52
jaar, en ik hoop in twee termijnen van vijf jaar (dus
tot mijn 62) mijn stempel te kunnen drukken
binnen de zone. Ik ben wel tevreden met het
parcours dat ik heb afgelegd. Ik ben mijn carrière
gestart bij de Rijkswacht, die tot in 1992 militair
was. Het is goed dat de Politiemacht niet langer
militair is, maar de duidelijkheid, de organisatie en
de structuur van de toenmalige Rijkswacht hebben
VLAKAF!
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ONTROEREND GOED... TERUG VAN WEGGEWEEST

DANIEL WEIDNER

Als Hansbekenaren fier zijn op hun dorp en er zich thuis voelen, dan heeft dat veel te maken met de talrijke
authentieke woningen en charmante hoevetjes. Het is dan ook met plezier dat we verschillende van onze
dorpsgenoten en inwijkelingen heel wat energie (en meestal ook wel wat geld) zien steken in het
opkalefateren ervan. Vaak hebben de woningen door de jaren heen wat van hun charme en comfort verloren
en is een wissel van eigenaar de aanleiding om ze eens een flinke beurt te geven. Als dat dan met stijl en
respect voor de oorspronkelijke woning en de ruimere dorpsomgeving gebeurt, dan kunnen we dat alleen
maar toejuichen. Meer zelfs, in deze rubriek zetten we een aantal opmerkelijke bouwwerken in de kijker,
bieden we je een kijkje achter de gevel en laten we vooral de bouwheren aan het woord over hun ervaring en
of die baksteen in hun maag nu definitief is verteerd … Al moeten we deze keer eerder spreken van lucifers,
plastic en karton …

Eerbetoon aan Hansbeeks monument

Om het originele gebouw in kaart te brengen,
begon hij met het observeren en opmeten ervan.
Zowel langs de binnen- als langs de buitenkant.
Maar omdat hij wist dat het nog gedeeltelijk
bewoond was, had hij toch enige schroom om het
volledig uit te kammen. Tot hij in contact kwam
met de bewoner, Koen Degroote. Die bracht hem

TIjdens het weekend van 19 maart jl. ging het
Hansbeekse station tegen de vlakte. De sloop lokte
heel wat ‘ramptoeristen’ of waren het liefhebbers
van ons dorp en zijn monumenten, die ingetogen
afscheid wilden nemen van ‘ons’ station? Ook
Daniël Weidner kwam nog een laatste blik werpen
op het originele stationsgebouw dat in 1923 werd
opgetrokken. Al was het voor hem allesbehalve de
laatste keer dat hij het gebouw zou zien. Hij was
namelijk toen al enige tijd bezig aan de bouw van
een maquette van het gebouw. Enkele maanden
later is het schaalmodel nog niet volledig af. Maar
wij konden niet langer wachten en gingen alvast
langs bij Daniël in de Kapellenstraat 49. En we
waren al lang niet meer de eersten. Het
Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en zelfs AVS waren
ons al voor geweest.

Van treinliefhebber tot maquettebouwer

Daniël woont al meer dan 27 jaar in Hansbeke. En
al van het begin dat hij in ons dorp woont, heeft hij
een oogje op ons station. Hij is dan ook een fervent
treinliefhebber die thuis nog altijd regelmatig, als
een kleine jongen, met zijn mooie collectie
Märklintreinen en zijn modelspoorbaan speelt.
Maar pas toen hij hoorde dat de beslissing voor de
sloop van het gebouw definitief was gevallen,
kwam hij pas echt onder stoom. Niet dat Daniël
een geoefend maquettebouwer was. Het
Hansbeekse station, op een schaal van 1/32ste, is
Daniël zijn proefstuk. Die grootte is trouwens niet
zomaar toevallig gekozen. Ook zijn modeltreinen
hebben namelijk dezelfde schaal.
VLAKAF!
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zelfs in contact met de heemkundige dienst die
hem uiteindelijk een kopie van de originele
plannen bezorgden. Want het was van meet af aan
zijn bedoeling om een maquette te bouwen van
het station in zijn oorspronkelijke staat.

nog niet helemaal afgewerkt. De dakpannen, het
zolderraam, de afvoerpijpen, het traliewerk, het
verder afwerken van de schouwen … heeft hij nog
allemaal voor de boeg. En dan wacht hem nog een
volgend project. Langs de andere kant van de
spoorweg, tegenover het stationsgebouw, stond
vroeger namelijk ook een loods met een wacht- en
goederenopslagplaats, een steenkolenvoorraad, …
Ook deze had Daniël nog graag op schaalgrootte
gebouwd. Hij zal nog even bezig zijn. Hij heeft dus
ook nog tijd genoeg om na te denken wat hij met
de maquette wil doen wanneer ze volledig is
afgewerkt. Integreren in zijn treinkamer lijkt de
meest evidente keuze. Maar deze plaats is voor
Daniël misschien zelfs net iets te heilig … Het
aantal mensen dat deze ruimte al hebben mogen
binnenkomen, is namelijk op twee handen te
tellen. Neen, het station van Hansbeke wil hij graag
met meer mensen delen. Vandaar dat hij eraan
denkt om het een prominente plaats te geven in de
inkomhal. Wellicht dat hij zijn maquette ook wel
aan het ‘grote Hansbeekse publiek’ zal
tentoonstellen tijdens de volgende Hansbeke
kermis, want dan organiseert Klik een

Eerst denken, dan doen …

Omdat Daniël geen ervaren maquettebouwer was,
kwam er bij elke fase van de bouw heel wat
denkwerk aan te pas. ‘Eens je het helder hebt in je
hoofd hoe je een bepaald gedeelte wil bouwen, is
het belangrijkste werk gedaan’, aldus Daniël.
Verschillende soorten plastic, karton, hout, … het
werd allemaal verwerkt door Daniël. Hij kocht er
een
mini-decoupeerzaag,
een
klein
freesmachientje, ... voor aan. Want ook voor het
bouwen van een maquette heb je professionele
apparatuur nodig. Het namaken van de
miniatuurramen, -dorpels, -deuren, … is immers
geen sinecure. En hij was niet tevreden met alleen
de buitenkant van het station. Ook de binnenzijde
van het stationsgebouw wordt volledig op schaal
nagemaakt. Wanneer je het dak van de maquette
haalt, kan je gewoon
binnenkijken in de
loketzaal,
de
wachtzaal
voor
eerste, tweede en
derde klasse, … Alles
werd afgemeten op
een tiende van een
m i l l i m e t e r.
Schitterend om je
ogen eens te laten in
ronddwalen!

… en verder doen

Niet alleen voor het
bouwen van een
echte woning heb je
minstens een jaar tijd
nodig. Een jaar nadat
Daniël
aan
zijn
maquette begon, is ze
VLAKAF!
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niet alleen met zijn maquette bezig. In een vijver
achter zijn woning zwemt een kudde kois die heel
wat van zijn verzorgende aandacht vraagt. Zijn
liefde voor sporen en treinen is dus louter
recreatief. In 1962, toen hij 8 jaar was, kreeg Daniël
zijn eerste trein van de sint. Tot een dag aan een
stuk kon hij ermee spelen. Met heel veel liefde en
zorg, want zelfs zijn allereerste trein rijdt nog altijd.
Het is dus niet die trein die zijn echtgenote, Iris
Descamps, omstootte toen ze één van de laatste
keren zijn treinkamer schoonmaakte …
Daarnaast is Daniël ook lid van de OVMV, de OostVlaamse Modelbouw Verenigingen en van de
Märklin Insider Club België, die een lokaal huurt in
Aalst waar liefhebbers hun liefde voor
miniatuurtreinen en –trams kunnen botvieren. De
vereniging heeft ook zijn oog laten vallen op de
maquette van Daniël en overweegt ook om er een
project rond te bouwen. Wat ze precies voor ogen
hebben, is ook voor Daniël onduidelijk. Wij hopen
althans dat het niet te aanlokkelijk is … We willen
ons Hansbeekse station namelijk liever geen twee
keer verliezen!

tentoonstelling met het oude Hansbeekse
stationsgebouw als thema. Een ideale gelegenheid
dus voor wie het nagemaakte gebouw eens in het
echt wil zien.

Passie voor kleine treinen en grote vissen

Hoeveel uren Daniël al aan zijn maquette heeft
gewerkt, hebben er hem al veel gevraagd. Hij heeft
er geen idee van. Maar toen hij onlangs op een
beurs een maquette zag van een kathedraal
waarbij vermeld stond dat er 1300 uren aan
gewerkt was, realiseerde hij zich pas hoeveel
‘daguren’ hij zelf al aan zijn werkstuk besteedde.
Een full time job is het voor Daniël zeker niet. Hij is
namelijk nog altijd professioneel actief. Je vroeg je
wellicht al af, net als onze Vlakafreporter, welke
functie Daniël uitvoert bij de spoorwegen … Maar
neen, hoor! Daniël werkt niet bij Infrabel of de
NMBS. Hij werkt als technisch-commercieel
afgevaardigde voor Foss, een Deense onderneming
die testapparatuur ontwikkelt en verkoopt voor
agrarische toepassingen. In zijn vrije tijd is hij zeker

VLAKAF!
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DE GOUDEN SCHIETSPOEL 2020
GEORGES DE ROO

Vlakaf is van plan in 2020 een Gouden Schietspoel
uit te reiken aan een sportieveling (M/V) die
internationaal doorbreekt. Olympisch goud of een
wereldtitel zijn geen voorwaarde, maar kunnen
natuurlijk helpen bij de selectie. Alle disciplines
komen in aanmerking: atletiek, wielrennen,
voetbal, basket, biljarten, zwemmen… zelfs
vogelpik. Talentvolle jongeren kunnen zich warm
lopen. Wij interviewen ondertussen actieve en nietmeer actieve Hansbeekse kampioenen als mentale
voorbereiding.

Georges was toen 19 jaar, en zat in het leger. Na zijn
legerdienst heeft hij nog even in de maalderij
gewerkt. Zijn moeder heeft het café na de dood van
haar man nog een zevental jaar opengehouden,
maar is daarna rechtover Arscène in de
Reibroekstraat gaan wonen.
Clarisse is hertrouwd met Antoine Roelandts.
Georges is de oudste van 4 kinderen, verder zijn er
nog Nicole (gestorven), Monique (woont nu in de
Melkerijstraat) en Willy (die woont in Wondelgem).

Georges De Roo is geboren in Hansbeke in 1952.

Hij werd verliefd en trouwde met een vrouw uit
Semmerzake en ging daar ook wonen.

Hij woonde bij zijn ouders tot hij 21 was in het café
De Nieuwe Maalderij. De Hansbekenaren
herinneren zich vast nog het witte huis aan de
overweg dat een 3-tal jaar geleden werd gesloopt
voor de spoorweguitbreiding. Dat was zijn
ouderlijke huis. Zijn moeder, Clarisse Bultinck hield
het café open, vader André maalde het graan.

Georges begon met lopen op het internaat Glorieux
in Oostakker. Samen met de Hansbekenaar Erik
Maenhout liep hij daar school. Het internaat richtte
een loopploeg op, ze hadden tien kwieke jongens
nodig om te lopen en zowel Georges als Erik
werden lid. Ze liepen vooral lange afstanden. Hij
heeft dit een paar jaar gedaan op school, stopte
toen op 17-jarige leeftijd bij het ploegje, maar bleef
gepassioneerd verder lopen.

Vader André is gestorven op 51-jarige leeftijd.

Na zijn schoolcarrière bleef Georges trainen met
Erik, vooral in de hof van het kasteel.
In die tijd was lopen heel populair in Hansbeke. Er
was zelfs een Hansbeeks initiatief (met Henri
Goedgebuer als voorzitter van een Hansbeeks
atletiekploegje) om dorpen uit te dagen om 20 km
te lopen. Het initiatief kwam niet volledig van de
grond maar haalde wel de krant.
Toen Georges 19 werd ging hij in het leger. Hij werd
meteen geselecteerd om in hun nationale ploeg te
lopen. Dat was er zijn voornaamste taak. Hij ging
met hen naar het wereldkampioenschap van de
militairen in Tunesië, met het vliegtuig! Twaalf
lopers en een hele resem journalisten in een DC6
(leger-vliegtuig).
In vele Afrikaanse landen zijn sporters bijna
allemaal bij het leger. Hij liep tegen Olympisch
kampioenen, en viel bijna flauw van het grote
weerverschil.
VLAKAF!
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Bastenaken-Luik), de Waalse pijl, GP Claude
Criquellion, …
Dat doet hij nu al 20 jaar, maar hij vindt het toch
niet hetzelfde als lopen. Bij lopen heb je sneller
resultaat, bij fietsen moet je investeren, niet alleen
in je fiets, maar ook in de langere trainingen.
Lang geleden, toen er nog een boekje hing in de
treinen, de NMBS revue, zat Georges te bladeren
tijdens een treinrit. Tot zijn grote verbazing las hij
een artikel over Karel Lismont, geflankeerd met
een foto van drie grote wereldkampioenen én
Georges!

Van links naar rechts: Luc Ros - Roland Van
Ooteghem - Christian De Wispelaere - Christian
Claeys - Victor Goedgebuer - Julien De Baets - Eric
Depoortere - Marc De Pauw - Eric Maenhout Georges De Roo

Georges liep en koerst niet om te winnen, maar om
zichzelf steeds te verbeteren en steeds een stapje
verder te gaan. Dat maakt van hem een sportman
eerste klas!

Terug thuis liep hij halve marathons op kermissen.
Hij had daar altijd heel veel plezier, hij ging alleen
en na een tijdje kende hij iedereen op die crossen.
Zo’n kermiskoers was niet altijd officieel gemeten,
soms was een halve marathon 19 kilometer, soms
zo’n 22 kilometer.
Af en toe won Georges, altijd eindigde hij vooraan.
Op zijn 33ste liep hij twee marathons, zijn beste
tijd is 2u28’. En toen was zijn heup versleten, en
moest hij helaas stoppen.
Hij heeft een nieuwe heup moeten laten steken en
werd aan zijn rug geopereerd.
Maar Georges kan niet stilzitten en moet iets doen.
Volgens zijn dochter Els kan hij niets doen voor het
plezier, moet hij zich altijd ‘bewijzen’. Hij is nog
steeds een beetje zo, maar kan zich niet altijd meer
even hard weren als toen.
Na zijn operatie is hij dan maar beginnen te fietsen,
met Hugo Sonck. Hij is een goede klimmer, want hij
heeft een goede motor, en hij is een lichtgewicht.
Hij doet mee aan diverse koersen voor
wielertoeristen: Tilff- Bastogne- Tilff (de LuikVLAKAF!

Karel Lismont, Gaston Roelants, Georges, Leon
Schots
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ANSBEEKSE GEDACHTEN

DIRK KERKHOVE

Menschen doen menschen van alles an
Zot gemoakt in de kop
Misbruik van de dommigheid
En de noame van de goden
Spijtige onschuldige Slachtoffers die vallen
Veel verdriet deur nudeluus geweld
Moar zijn die bedriegers
mee ulder geldgefoefel
die ulder eigen slimmigheid misbruiken
om anderen te bestelen
nie even gevoarlijk
want zonder botterams goat uuk duud
tes allemoale
mee veurbedachte roade
’t een is vuil en ’t ander es proper
Moar tes allemoale misdoad
De kleine menschen,
de sukkeleirs die elke dag
ulderen botteram moeten verdienen
opgemoakt worren tegen malkoar
droaien ter altijd veur op.
Ofwel pakken ze ulder leven wig
ofwel pakken ze ulder geld af
’t blijft een vree spijtige zoake
en in Ansbeke blijft ondertuschen
nog altijd moar regenen.
En meugen me blije zijn da dadde
ons enige zurge es.
VLAKAF!
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TAMTAM

WIE BEN IK UIT H.?

CARRION

Een gekende Hansbekenaar herkennen met soms
dubbelzinnige informatie, wie kan dit het vlugst?

Ken je de Hansbeekse Metal groep Carrion
al?

Inderdaad, twee Hansbekenaren spelen mee met
een metalband. En dat doen ze niet zomaar.
Op zaterdag 28 mei won Carrion de finale van de
Metal Battle.
Hierdoor staan ze deze zomer op het grootste
Europees Metal festival in het Duitse Wacken.

Geen spervuur van antwoorden a.u.b. Slechts één
poging per gegeven tip…

Marc Van Ooteghem vertoeft weer op eenzame
hoogten. Met één tip had hij al genoeg om het
juiste antwoord te vinden. En passant had hij enige
kritiek op de vorige opgave: volgens hem is het
Antoon Claeys en niet Antoine. Juist, Marc, maar
“mensen van bij ons” spreken over Antoine en dat
hoort hij zelf ook het liefst.

Carrion is een metal groep die bestaat uit o.a
gitarist Jan Van den Berghe en zanger Sven Van
Severen, beiden uit Hansbeke afkomstig. Sven is de
zoon van Vlakafverspreider Katalin Bekaert!
Als je in google intikt Metal Battle Wacken 2016,
dan ‘About metal Battle’ kiest, dan kan je onder
België de groep vinden.

De persoon om wie het draait in opgave 11 heeft
zichzelf al herkend, zoals we voorspelden. Een cdsingle ‘Wij zijn het dorp’ van Derek en Johan
Verminnen werd aan huis afgeleverd. Wie nu de
oplossing het eerst vindt met de tweede tip erbij ,
krijgt er ook nog een.
OPGAVE 11 / TIP 1
Een naamgenote van mij, uit hetzelfde
geboortejaar en slechts vijf weken ouder, zingt
beter dan ik het kan. Ze is wel een
mannenverslindster en ze houdt er een resem
kinderen aan over. Dus echt wel een tegenpool van
mij. Met mijn familienaam moet ik natuurlijk
waardigheid uitstralen, alhoewel dat ook iets van
vroegere tijden is. Sinds de Romeinen is er
inderdaad al veel veranderd!

Vlakaf even off-line

OPGAVE 11 / TIP 2

Net na het verschijnen van vorige Vlakaf is onze
website even van het wereldwijde web
verdwenen.
Het euvel is ondertussen opgelost en je kan ons
dus ook terug online vinden op www.vlakaf.be.

Als een kwikstaart heb ik zwerfvuil opgeruimd aan
de Leikant op 19 maart. Elke dag een goede daad,
zo leerde ik het vroeger. Daarna nam ik jaren lang
betaald verlof. Met anderen samen hebben we het
varken uit gehangen en andere toffe dingen
gedaan. Dat is nu afgelopen. Nu ben ik meer thuis,
maar daar moet ik zwaar geschut trotseren.

VLAKAF!

We bieden graag onze verontschuldigingen aan
aan onze lezers die hierdoor gehinderd werden.
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GEZINSBOND HOUDT ER MEE OP

Het Hansbeekse verenigingsleven is voortdurend in
beweging. Nieuwe verenigingen ontstaan, andere
zetten hun werking op een laag pitje of stoppen
ermee. Met enige ontzetting vernam de redactie
dat de Hansbeekse afdeling van de Gezinsbond
ermee zou stoppen. We namen contact op met
voorzitter Koen Van de Velde voor tekst en uitleg.

van hun eerste kind) één jaar gratis lidmaatschap
aangeboden. Sommigen daarvan blijven daarna
nog lid, bijvoorbeeld om gebruik te maken van de
kinderopvangdienst, maar anderen vernieuwen
het lidmaatschap zelfs niet na het eerste jaar. Zo
bouw je natuurlijk geen nieuwe leden op. Spijtig,
want we bestaan al sedert 1928, dus binnenkort
hadden we onze 90ste verjaardag kunnen vieren.

Koen Van de Velde: «Om de zes jaar houden de
lokale afdelingen voorzittersverkiezingen. Ik ben
geen kandidaat meer om mijzelf op te volgen, en
binnen het huidige bestuur zijn er ook geen
kandidaten die zich opwerpen. We zagen de bui al
wat hangen, want voor het eerst zijn we er niet in
geslaagd om een jaarprogramma op te stellen, wat
toch wel het minimum is om naar je leden te
communiceren, zalen vast te leggen, enz.

De Gezinsbond is trouwens ingewikkeld
gestructureerd. Op het niveau van een
(deel)gemeente spreekt men van een afdeling,
zoals die van Hansbeke er één is. Een aantal
afdelingen samen vormt een gewest. Wij horen bij
het gewest Zomergem, dat dertien afdelingen telt.
Daarboven is er een provinciale tak. Wie een
beetje geëngageerd is, wordt al snel in de
verschillende bestuursniveaus gesleurd. Daardoor
raken de medewerkers opgebrand, terwijl er
anderzijds weinig ondersteuning is vanuit de
hoofdbesturen. Ik vind trouwens dat de
ondersteuning vanuit het gewest, de provincie en
het hoofdbestuur wat beter kan.»

Jammer genoeg is dit een maatschappelijke
evolutie die we overal zien. Persoonlijk vind ik dat
de Gezinsbond de aansluiting met haar leden wat
verloren is. We weten niet meer echt wat de leden
willen. Vroeger gingen de wijkverantwoordelijken
langs bij de leden om het lidgeld te ontvangen, de
lidkaart af te geven en de activiteiten aan te
kondigen. Stap voor stap is het lidmaatschap
geautomatiseerd,
eerst
via
vrijwillige
overschrijving, daarna is dat verplicht geworden en
werden de lidkaarten per post opgestuurd. Ook de
activiteiten worden nu via een flyer in de
brievenbus aangekondigd.

Welke activiteiten organiseerde de Gezinsbond?
Koen:«Dat zijn er toch heel wat en dat is over de
jaren min of meer gelijk gebleven. De jaarlijkse
tweedehandsbeurs had altijd veel succes, alhoewel
we de laatste jaren op één beurs per jaar waren
teruggevallen in plaats van twee. Daarnaast is er de
kinderopvangdienst. De Gezinsbond zoekt dan een
babysit voor gezinnen die daar nood aan hebben.
Groot voordeel daarbij is dat zowel het gezin als de
kinderoppasser verzekerd zijn voor hun
aansprakelijkheid, hetgeen zelden of nooit het
geval is bij een gewone gezinspolis. Ook voor
aankopen met korting via de spaarkaart kunnen de
gezinnen
bij
ons
terecht
(belwaarde,
cinematickets, NMBS, …). Het verkooppunt werd
intussen stopgezet. Verder organiseerden we
jaarlijks een succesvolle Paaseierenraap voor de
jonge gezinnen en vorig jaar was er ook nog een
wandelzoektocht in de vallei van de Oude Kale. Via
het gewest is er ook de populaire zweminitiatie
voor jonge kinderen in De Boer in Zomergem.

Ik ben in 2003 voorzitter geworden, als opvolger
van meester Guido Van der Vennet. Daarvoor was
dr. Houtman voorzitter. »
Hoeveel leden telt de afdeling Hansbeke eigenlijk?
Koen: «Momenteel tellen we nog 140 aangesloten
gezinnen in Hansbeke. Tien jaar geleden, in 2006,
waren dat er nog 200. En ik heb de cijfers niet bij
me, maar toen ons gezin in 1989 lid werd, en ik in
1992 bij het bestuur kwam, waren dat er nog heel
wat meer. Onze toekomst verdwijnt daarmee, want
het zijn vooral de oudere gezinnen die overblijven.
Nochtans krijgen jonge gezinnen (na de geboorte
VLAKAF!
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Persoonlijk was de bosplantactie van een
geboortebos in Nevele in 2015 voor mij de kroon
op het werk. We hebben hiervoor samengewerkt
met de andere Nevelse afdelingen en de
gemeente, en daar is ook veel volk op afgekomen.
Hopelijk kunnen we dit initiatief nog herhalen.
Dankzij het mooie weer is dat echt een prachtige
dag geworden. We hebben ook nog een poging
gedaan om voordrachten te organiseren over
opvoeding in de brede zin, in samenwerking met
de ouderraden en Femma, maar dat vroeg veel
inspanning en er kwam weinig volk opdagen.

in Nevele vooral op competitie is gericht. Vier
recreatieve sporten dreigden daardoor in
september bij de ingebruikname van de nieuwe
sporthal uit de boot te vallen. Ik heb burgemeester
Cornelis gemaild over onze volleybalavond en
dezelfde dag nog heeft hij me beloofd om voor een
oplossing in de oude sporthal in Landegem te
zorgen. Daar zijn we heel erg blij mee! De
activiteiten van de Grootouders- en Seniorenactie
(GOSA) gaan gewoon verder, omdat die via het
gewest georganiseerd worden.»
Waar kunnen de leden voortaan terecht voor de
diensten die de Gezinsbond biedt?
Koen: «Alle leden zijn ondertussen aangeschreven
om hen op de hoogte te brengen. In september
doet het gewest nog een oproep om een nieuw
bestuur samen te stellen. Als dat zou lukken, wil ik
gerust bestuurslid of medewerker blijven, net als
een aantal van de huidige bestuursleden. Ik wil hier
nog aan toevoegen dat het heel moeilijk geweest is
om een geschikte zaal te vinden om in Hansbeke te
vergaderen met het gewestbestuur. Dat helpt
natuurlijk ook niet om een bloeiend
verenigingsleven in stand te houden. De
mogelijkheden om in Hansbeke een vergadering te
beleggen zijn helaas zeer beperkt.

Op nationaal vlak mag je de invloed van de
Gezinsbond op het beleid niet onderschatten. Ze
hebben toch nog een en ander uit de brand kunnen
slepen voor het behoud van de NMBS-kortingen en
volgen het dossier rond de wijzigingen in de
kinderbijslag zeer actief op.»
Zijn er nog zaken die verder gaan?
Koen: «Onze twee sportactiviteiten, tai-chi in het
scoutslokaal en volleybal op vrijdagavond, gaan
zeker verder. Jammer genoeg is het heel moeilijk
om nu nog in te stappen bij tai-chi, want die groep
is al ver gevorderd. De volleybal op vrijdagavond
stond even onder druk, omdat de nieuwe sporthal

De kinderopvangdienst (KOD) is onlangs
overgeschakeld naar een online systeem om een
babysit te regelen. Dat is vrij eenvoudig, maar
opnieuw mis je hier het persoonlijk contact. Voor
het aankopen van GSM prepaid kaarten, NMBS
passen en cinématickets kunnen de mensen
terecht in Aalter of Lovendegem.
Hopelijk kunnen we in het najaar de mensen nog
wat info over het vervolg van de werking van de
gezinsbond in Hansbeke of daarbuiten meegeven
via Vlakaf!
Ik wil graag de huidige bestuursploeg bedanken, en
ook iedereen die de voorbije 88 jaar daarvan deel
heeft uitgemaakt, voor de jarenlange belangeloze
inzet! Het is echt heel mooi geweest. Ook merci
aan alle gezinnen die gedurende vele jaren trouw
lid zijn gebleven van DEN BOND!»
VLAKAF!
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Toch enkele bemerkingen...

Horen, Zien en Schrijven (het artikel waar het over
gaat) is geen hoofdartikel, maar een editoriaal. Een
stuk met andere woorden waar steeds de mening van
de redactie over een bepaald onderwerp aan bod
komt.
Dat het artikel niet ondertekend is, kan voor trouwe
Vlakaflezers geen verrassing zijn. Reeds 22 jaargangen
lang wordt geen enkel artikel ondertekend (tenzij voor
enkele specifieke artikels geschreven door
medewerkers buiten de redactie).
En natuurlijk is het waar dat het verenigingsleven in het
algemeen ondersteund wordt door een schitterende
uitleendienst. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat
er in Hansbeke te weinig lokalen zijn voor het
verenigingsleven, terwijl er een pracht van een gebouw
al jaren staat te verkommeren.
We willen er trouwens op wijzen dat we reeds in het
hoofdartikel in januari 2011 lovend waren over het
initiatief van het gemeentebestuur, onder impuls van
schepen Hugo Verhaege, om het cultuurhuis te redden
van het verval. Helaas is daar ondertussen op het
terrein niet veel meer van te zien.
VLAKAF!
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JULIEN MATTHEEUWS

Op zekere leeftijd heeft iemand heel wat te vertellen over het leven. Op jonge leeftijd maakten ze een oorlog
mee en zagen ze dat de wereld in brand stond. Ze hebben hard moeten werken om er te komen en iets meer
luxe te verwerven dan hun ouders. Vandaag leven ze in een wereld waar de veilige bescherming van de eigen
cultuur lijkt weg te smelten, onomkeerbaar. Ze vertellen over een tijd zonder televisie, computer, gsm en
internet. Een tijd die voor de jeugd vandaag precies nooit bestaan heeft. Van hun verhaal willen we een
blijvende getuigenis maken. In de lijn van de grote literatuurstroming op het einde van de 19de eeuw, zetten
zij hun getuigenis op papier.
We dachten te wachten met een gesprek tot
echtgenote Mieke ook tachtig zou zijn. Toen we
echter hoorden over verhuisplannen, spoedden
we ons naar Rostraat 11, op een dag met veel
regen, einde mei. Toen hoopten we nog dat juni
beter zou worden…

gestorven in 2010.

Ik ging naar de gemengde kleuterschool in Loo en
daarna naar het eerste leerjaar van de
“Meesterschool”. Het gebouw staat nog altijd op
dezelfde plaats dicht bij de huidige feest- en
toneelzaal. Ik zat er zeven jaar bij de onderwijzers
want ik ging van het zesde naar het achtste
leerjaar. Toen was ik klaar om het middelbaar te
beginnen als intern in het Don Boscocollege in St.Denijs-Westrem, op dezelfde plaats als de
technische school. Het gebouw van de humaniora
in Zwijnaarde bestond nog niet. Mijn broers
Georges en Maurice zaten als internen op de
“vakschool” maar we zagen elkaar nauwelijks
omdat de speeltijden afzonderlijk waren.

Toneel in ‘t bloed?

Lotenhulle is mijn geboortedorp. Ik kwam er bij
ons thuis ter wereld op 31 maart 1935. Mijn
moeder was Clementine De Freeuw en mijn vader
Richard Mattheeuws. Hij was werkman in de
kinderwagenfabriek Seeuws in Deinze. In zijn vrije
tijd bouwde hij de decors voor het Deinse
toneelgezelschap waar de heer Seeuws bestuurslid
was. Hij werd er bijgestaan door de broer van de
bekende kunstschilder Albert Saverys. Ik had een
oudere zus Andrea, gestorven in 1979 en jongere
tweelingsbroers Georges en Maurice. Maurice is

VLAKAF!
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ook van mijn vader die mij dikwijls meenam naar
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aanvankelijk gestockeerd in de kelders van
zijn woonhuis. Niet zoveel later werd een
terrein
met
bestaande
hangaar
aangekocht in Drongen. De voorplaats van
de aanpalende verkoper mocht als bureel
fungeren. Nog later werd een woonhuis
met burelen gebouwd en werden afdaken
opgericht op de loskaai aan het station van
Drongen. Ik trouwde op 15 september
1959 en huurde een woning in Drongen.
Na ongeveer één jaar werken werd ik
vertegenwoordiger. De boekhouding werd
overgelaten aan de vrouw van mijn baas.
Als vertegenwoordiger kreeg ik een
bedrijfswagen, een Volkswagen-kever met
een kleine ovale achterruit met een middenstijltje
en met twee knipperlichten die uitflapten aan de
portieren. Voordeel was dat ik tijdens het weekend
de auto mocht gebruiken, o.a. om eens naar
Lotenhulle te rijden. Ik moet wel zeggen dat het
weekend pas op zaterdagnamiddag begon, want ’s

Deinze waar een Gents operettegezelschap de
meest gekende opvoeringen ten beste gaf. In
Lotenhulle speelde ik met de KAJ “Als de Sirene
gaat”. Daar liep ik een toneelspeelster tegen het
lijf, Mieke Verhelle, maar onze prille liefde moest
nog geheim blijven. Toneel spelen konden we
beiden! Toen ik het middelbaar onderwijs
afgemaakt had, moest ik mijn legerdienst
vervullen. Ik schreef dan brieven voor Mieke naar
mijn zus, die reeds gehuwd was en Mieke kwam ze
daar ophalen. Mijn opleiding kreeg ik in
Brasschaat-Polygoon, zes maanden lang. Daarna
trok ik een jaar naar Aken, waar ik het tot
onderluitenant schopte. Zo moeilijk was dat niet,
want ongeveer iedereen die na zijn lagere school
verder gestudeerd had, kreeg die graad. Later, op
algemene vraag van toenmalige minister van
Landsverdediging Paul Vanden Boeynants om het
reservekorps te beperken, heb ik mijn ontslag
aangeboden. Geen kampen meer. Ik had mijn gezin
en mijn werk.

Marchand in ’t hout

Het verhaal van mijn werk is een lang verhaal,
maar ik heb in feite altijd hetzelfde gedaan. Na mijn
legerdienst was ik werkzoekend en vroeg me af wat
het zou worden. Rentmeester Goeminne uit Aalter
had een zoon, ex- vertegenwoordiger bij een
houtinvoerder, die pas een eigen firma opgericht
had in de Patijntjestraat in Gent. Ik kon er aan de
slag als bediende-magazijnier. Het materiaal,
vooral triplex en niet zozeer echt hout werd
VLAKAF!
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Joegoslavië in te voeren. De directie besloot dan
maar om zelf een zagerij te bouwen in BachteMaria-Leerne, wat ik persoonlijk niet zo’n goed
plan vond. Het tekort aan gezaagd hout zou zichzelf
wel oplossen. De zagerij kwam er en had een
zaagcapaciteit van 100m³ stammen per dag. De
geplande hoge volumes werden zelden bereikt en
ik zag het met lede ogen aan… In 1973 gaf ik mijn
ontslag en ging voor eigen rekening werken, samen
met de verkoper waar ik me het best mee
verstond.
We stichtten een BVBA en moesten op zoek naar
geld. We hadden hier in de Rostraat net gebouwd
in 1972 en de grote banken bij wie we aanklopten
vroegen allemaal het huis in onderpand te geven.
Daar wou ik niet aan beginnen en we vonden een
kleine bank die met ons het risico wou lopen. Ze
vroegen 250.000 BEF van mij én van mijn vennoot
en we konden starten. Het hout bleef uit Maleisië
komen en wij zochten vooraf kopers die bereid
waren onmiddellijk te betalen bij levering. Zo
kregen we de zaken rond. Ik ben dan zelf beginnen
naar Maleisië gaan om nog voordeliger contracten
te bedingen. Indonesië en Sumatra volgden ook
nog. Het ging soms tot 40 miljoen frank in aankoop,
maar ik redde het o.a. door een goede kennis van
Frans en Engels.

voormiddags werd er nog gewerkt, meestal was er
dan vergadering.

Na verloop van tijd werd ik gedeeltelijk
verantwoordelijk voor de aankoop van Europees
hout, voor aanwerving en opleiding van verkopers.
Ik reisde door Frankrijk , bezocht verscheidene
zagerijen om hout aan te kopen en te keuren. Ook
vloog ik meerdere keren naar Joegoslavië om
zoveel mogelijk eik aan te kopen of loten te
bekijken. Ik leerde er ook de beste hesp kennen van
varkens die met een
houten gareel aan
de ketting lagen om
de graskanten af te
grazen.
Over
politiek werd er
weinig of niet
gepraat, maar je
voelde wel de
rivaliteit
tussen
Serviërs en Kroaten
groeien. Vanaf 1970
werd het moeilijker
om gezaagde eik uit
Frankrijk
en

De zaken draaiden goed maar het kwam jammer
genoeg tot een breuk met mijn zakenpartner. Ik
ben dan nog eens opnieuw begonnen met een
nieuwe collega om terug een firma te stichten op
het bedrijventerrein in Zulte.

“Als aan onze Geert op school
naar het beroep van vader
gevraagd werd, antwoordde hij
‘marchand in het hout’ wat in
feite een juiste weergave van de
feiten is”
VLAKAF!

20

juli 2016

Als aan onze Geert
op school naar het
beroep van vader
gevraagd werd,
antwoordde hij
‘houtmarchand’
wat in feite een
juiste weergave
van de feiten is.

DE TACHTIGERS
Karreweg 45 in Zulte. Ik hielp nog een paar jaar
mee, tot ik getroffen werd door een hartinfarct.

Bij het opzoeken van mijn stamboom heb ik
ontdekt dat ik Hansbeekse voorouders heb, o.a.
een Martinus Mattheeuws geboren op 12 juli
1744 en gestorven te Lotenhulle in 1805. Er is
familie geëmigreerd naar de Verenigde Staten en
die heten ondertussen natuurlijk ‘Matthews’. We
hebben er nog contact mee (Mieke komt
aandraven met handgeschreven brieven). Twee
kinderen van Kristien wonen met hun partner in
Hansbeke. Over Kristof en Sofie konden we al
lezen over hun verbouwing in Vlakaf van maart
2015. Hij noemde mij de werfleider omdat ik veel
stenen kuiste en schilderwerken deed. Bert en
Liselotte wonen in Hansbekedorp naast de
appartementen van de familie Houtman in
aanbouw. Jan en Charlotte wonen in Gent. Geert
heeft twee kinderen, Sofie en Simon, en Riki
eveneens, Tim en Liselotte. Het is een uitgebreide
familie geworden en toen we 55 jaar getrouwd
waren, trokken we met zijn allen naar de Elzas.

Ik heb hier altijd graag mijn tuin onderhouden,
maar ik voel nu de last der jaren. Daarom zullen
we in november verhuizen naar een
assistentiewoning nabij Veilige Have in Aalter. We
kennen het daar al vrij goed, want we zijn al lange
tijd vrijwilliger in het Woon- en Zorgcentrum. We
hebben daar vele jaren pannenkoeken gebakken
maar dat mag nu niet meer van de brandweer,
binnen met een bakplaat en een gasfles, zoals we
dat ook deden voor Hansbeekse verenigingen. Dan
worden het maar wafels!

Honkvast in de Rostraat

We kregen drie kinderen: Kristien geboren in 1960,
Geert in 1961 en bijna negen jaar later Richard, die
we Riki noemen, in 1969. In 1972 kochten we een
groot stuk grond in de Hansbeekse Rostraat, tussen
Lotenhulle en Drongen in, om te bouwen. Toen de
kinderen het huis uit waren, bouwden we nog
eens, want de tuin was té groot en we wilden met
alles gelijkvloers wonen. Kristien werkt al jaren op
de afdeling Kinderkankerfonds van het UZ in Gent.
Sinds vele jaren doet ze aan pallitatieve
begeleiding van kinderen die thuis sterven
(Koester). Onze zoon Geert was ingeschakeld als
veearts in de praktijk van de familie De Vliegher. In
2001 kwam hij jammerlijk aan zijn einde tijdens zijn
werk op de baan Ruiselede-Tielt toen een
vrachtwagen die niet kon remmen op hem inreed.
Dat is een zeer zware slag geweest voor mij. In
1996 ben ik op pensioen gegaan. Mijn aandelen in
de firma liet ik over aan onze Riki die nu mijn werk
verder zet in de firma Sesselle-Mattheeuws,
VLAKAF!

Bij het afscheid wensen we Julien en Mieke een
goede vaart in Aalter en nemen we nu al een optie
op een gesprek met Mieke in de nieuwe woonst,
als ze ook de gezegende leeftijd bereikt heeft.

Gieel Ansbeke trekt
noir Aoltre. Me goin
nog mee een edisie
‘Aoltre’ moedn beginn!
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AISSATOU BAH, BARRIE ABOUBACAR EN HAWAOU ABOUBACAR
Aissatou is afkomstig uit Guinee Conakry. Wij
leerden dit land op school kennen als Guinee,
onder het kleinere Guinee-Bissau en boven Sierra
Leone. Barrie is ook geboren in Guinee maar
groeide op in Sierra Leone. Ze leerden elkaar
kennen in Guinee en trouwden daar ook. Barrie
maakte als eerste de oversteek naar Europa, en
kwam in Gent terecht. Via de procedure voor
gezinshereniging kon Aissatou wat later ook naar
hier komen.

Hansbeke is voor velen het dorp waar ze geboren
en getogen zijn en nooit meer weg willen gaan.
Maar Hansbeke is voor velen ook het dorp waar ze
een nieuwe thuis vonden en waar ze misschien ook
wel nooit meer willen vertrekken! De meesten van
die graag geziene inwijkelingen komen uit één of
ander Vlaams dorp of stad, maar enkelen hebben
roots die ver buiten België liggen. Hoe kwamen zij
hier terecht en wat vinden ze van ons dorp?
Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

Barrie en Aissatou woonden vele jaren in Gent,
maar zijn heel blij dat ze nu in dit huis in Hansbeke
kunnen wonen. Het is hier veel rustiger, de mensen
zijn allemaal zo vriendelijk en ze hebben meer licht
en ruimte dan in hun huis in Gent. Aissatou vertelt
over de goede contacten die ze heeft met de buren
Kristof Van den Berghe en Sofie Steyaert, met Bert
Tack en Alissa Van Dingenen van de frituur, en met
Koen en Laura die tot enkele maanden geleden in
het station woonden. Laura komt nog steeds soms
op bezoek met dochtertje Ida die later een
klasgenootje kan worden van hun dochtertje
Oumou, en ook bij de andere buren zijn er veel
kleine kinderen. Aissatou vindt het heel leuk dat er
zoveel jonge ouders met kinderen zijn in Hansbeke.
Ze ziet hen dikwijls naar de school wandelen of
fietsen, en kijkt er al naar uit om ook met Oumou
naar school te kunnen gaan. Het is een goede
manier om nog meer mensen te leren kennen.

Deze keer mogen we op bezoek in de Zandestraat
nummer 1. Sinds een drietal jaar wonen Aboubacar
Barrie en Aissatou Bah hier met de zus van Barrie,
Hawaou. Naast ‘t Routje én recht over de route
dus. Acht maanden geleden kwam er een klein
schattig dochtertje bij: Oumou is de kleine prinses
van Barrie en Aissatou. (Omdat Aboubacar geen
eenvoudige naam is noemt iedereen hem hier in
België gewoon “Barrie” – maar dat is dus eigenlijk
z’n achternaam)
Het koppel belandde niet toevallig in Hansbeke.
Barrie is de adoptiezoon van Tania De Vriese en
Hilde Van Assche die in de Molenstraat wonen. Zij
zorgden ervoor dat Barrie en Aissatou dit huis van
Carine De Cocker, de moeder van Tania, konden
huren.

Van Guinee naar Hansbeke

Aissatou woont nu 5 jaar
in België. Ze heeft één jaar
in de Colmar in Oostakker
gewerkt, maar toen ze
naar Hansbeke verhuisden
was dat niet meer
haalbaar. Ze volgde wel
veel Nederlandse les en
het resultaat mag er echt
wel zijn. Aissatou spreekt
heel goed Nederlands.
Met haar man Barrie
spreekt ze Foula, een
Afrikaanse
taal.
Als
tweede taal heeft Aissatou

VLAKAF!
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Frans, maar Barrie spreekt dan weer beter Engels.
Hawaou, de zus van Barrie die ook bij hen inwoont,
gaat naar school in De Beuk in Aalter. Ze zit er in
het vierde middelbaar en leert er Frans én Engels!

denken dat ze rijk zijn en dat ze alles hebben of
alles kunnen kopen. Ze denkt dat iedereen hen
vanalles zou komen vragen.

Barrie heeft goed werk. Hij werkt als chauffeur bij
de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de
stad Gent.. Het is goed werk maar wel zwaar. Zeker
in deze periode van het jaar, want Aissatou en
Barrie zijn moslim en doen mee met de ramadan.

Heimwee naar het thuisfront

Aissatou mist Afrika heel erg. Haar mama is
gestorven in 2012, toen ze hier nog niet zo lang
was. Haar zussen en papa wonen nog in Kindia, de
tweede grootste stad van Guinee. In Afrika is er
veel meer beweging, de mensen zijn de hele tijd
buiten en bij elkaar, maken muziek, er is veel
ambiance. Maar de donkere kant is ook dat het er
vuil is, dat veel mensen ziek zijn en niet de juiste
medicatie hebben, en dat er weinig eten is. Ze eten
wanneer er eten is. Soms is dat maar één keer per
dag, soms twee, soms drie keer.

Het begin van de ramadan hangt af van de stand
van de maan, en schuift elk jaar 10 of 11 dagen
naar voor. Dit jaar valt de ramadan dus in de
periode van de langste dagen. Een hele dag niet
eten of drinken, en dat een maand lang… dat moet
toch enorm zwaar zijn? Aissatou lacht onze
bewondering weg. Wij vinden dat niet zo lastig als
jullie dat zouden vinden, zegt ze. Meteen voegt ze
er lachend aan toe dat er wel veel moslims zijn die
toch speciaal in deze periode naar Afrika gaan
omdat het daar sneller donker is! Maar de
Ramadan is vooral een periode van gezelligheid,
van vriendschap, van samen in het donker eten en
feest vieren. Dat begint elke avond rond 22u en
duurt gemakkelijk tot 3 uur ’s nachts. Het eindigt
dit jaar op 6 juli met het Suikerfeest. Te vergelijken
met het Paasfeest waarbij ook het breken van de
vasten gevierd wordt (met dat verschil dat de
katholieken toch wat minder streng vasten!). Er
wordt dan veel gegeten en gefeest, alle families
komen samen. Aissatou en Barrie vieren dit in de
moskee in Gent. Ze gaan naar verschillende
moskeeën, meestal in de Brugse Poort.

Denkt ze soms nog aan terugkeren? Het is duidelijk
geen gemakkelijke vraag. Het gemis is groot, maar
Aissatou ziet ook in dat ze hier praktisch gezien een
veel beter leven heeft. Hier zijn goede dokters, is er
overal medicatie, er is een goede en heel
toegankelijke gezondheidszorg. Er zijn hier geen
ziektes zoals malaria, ebola of langdurige diarree
waar zoveel kinderen en volwassenen last van
hebben. Als ze zou terugkeren, zal iedereen ook

Aissatou vertelt ons tot slot nog een gek verhaal.
Ze is in 1992 geboren, maar de geboortedatum
werd op haar Belgisch paspoort verkeerd
overgenomen. Daarop staat 1988 genoteerd. Dus
plots werd Aissatou in België 4 jaar ouder… Niet
leuk! We troosten haar met de gedachte dat ze dan
ook 4 jaar sneller op pensioen zal kunnen gaan!
Maar eerst werk vinden natuurlijk. We denken dat
het deze vlotte joviale jongedame die zoveel
energie uitstraalt, wel snel zal lukken, en wensen
het hele gezin nog een mooie tijd in Hansbeke.
VLAKAF!
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Leuven. Nieuw is dat de ploeg viermaal een bus zal
inleggen waarvoor supporters kunnen intekenen,
naast Leuven geldt dit voor de uitwedstrijden bij
Wilrijk (29/10) Willebroek (1/10) en Turnhout
(28/01). Op 11 september wordt de Nevelse
sportzaal ingewijd met de er eerste ooit gespeelde
basketmatch tegen RACING BRUGGE, een topper
die al jaren in deze reeks vertoeft, maar in hun stad
uiteraard totaal weggespoeld wordt door het
immens populaire voetbal met twee grote
ploegen. Toch wordt dit RACING een grote
waardemeter, want in een rijke stad als Brugge
vinden ook zij wel jaarlijks genoeg middelen om
afdoende mee te draaien in landelijke. Belangrijk
voor ons wordt dat de supporters (vorig seizoen
buitengewoon talrijk) de verplaatsing van
Landegem naar Nevele weten te maken, het is
uiteraard amper een boogscheut verder, maar
toch...

BBC HW HANSBEKE: op naar Eerste
Landelijke
Het seizoen is pas voorbij en binnen nauwelijks één
maand start de voorbereiding al op het nieuwe
seizoen. Zoals bekend wordt dat in eerste
landelijke voor onze ploeg, een stap in het
onbekende. Sommige ploegen zullen heel sterk
(“te” sterk?) zijn voor ons maar een behoorlijk
gedeelte moeten we aankunnen om het behoud
veilig te stellen en van daaruit naar het volgende
seizoen te bekijken waar de mogelijkheden voor
een ploeg uit een kleine gemeente binnen een toch
wel grootstedelijke competitie liggen. First things
first echter…
Dat BBC HW Hansbeke de poort naar eerste open
duwde, is toch wel relatief onopgemerkt
voorbijgegaan. Ik herinner me dat in vroegere
tijden kampioenen en promovendi plechtig op het
gemeentehuis ontvangen werden maar deze
geplogenheden stammen blijkbaar uit een periode
waar de dieren nog spraken. Hoe dan ook is de
promotie een ware tour de force, in amper twee
jaar tijd stormen we van eerste provinciale naar de
reeks die net onder derde klasse staat en dat is een
niveau van semi-professionalisme. De rol die
Hansbeke straks kan gaan vervullen kan echter vele
kanten uit. Het is een publiek geheim dat je vooral
sterk onder de borden moet zijn en liefst ook over
een zeer goede baldrager moet beschikken. Voor
het eerste zijn er vooral de Litauer GRYGALIS, de
van Izegem overgekomen COLPAERT en Gentenaar
TOM NEYT die voor de nodige rebounds moeten
zorgen. Als spelverdeler zal De Backer ook in een
reeks hoger bij de beteren zijn, maar wat als hij
gekwetst geraakt? De van Eeklo overgekomen
Cruyt zou hier een meer dan degelijk
aflossingspunt kunnen zijn, al is hij van nature
eerder een afwerker. Omscholen kan als het
moet…

De nieuwe Nevelse zaal wacht inmiddels ook nog
altijd op een uitbater al hebben we begrepen dat
er nu aan de eindmeet nog één gegadigde zou
overblijven die alvast het seizoen zal aanvangen.
Ook op dit vlak is het eigenlijk 5 voor 12, als er
niemand uiteindelijk zou gevonden worden dan
hadden wij dat uiteraard graag geweten. Jarenlang
was hier onder leiding van Carine Van Renterghem
een geöliede machine aan de gang om
thuiswedstrijden van zowel jeugd als fanionploeg
van het nodige personeel te voorzien met hieruit
voortvloeiende inkomsten. Als we kijken naar wat
in aanpalende gemeenten gebeurt, lijkt het niet
onwaarschijnlijk dat om het even welke
concessiehouder er eerder vroeg dan laat mee
ophoudt. Een professionele zaak rendabel krijgen
is toch nog iets anders dan een sportteam aan
fondsen helpen…
Afrondend willen we nog kwijt dat de
voorbereiding van onze ploeg in Landegem zal
doorgaan, wat betekent dat wij net als
tegenstrever RACING BRUGGE op 11 september zo
goed als maagdelijk de Nevelse grond zullen
betreden. Er worden er voor veel minder zalig
verklaard…

Verplaatsingen

Wat ook onmiddellijk opvalt zijn de verre
verplaatsingen, op 4 september trekken we al naar
VLAKAF!
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Judo

In 2015 was er, door de publicatie van het boek
‘Dubbelportretten’ (waar trouwens nog enkele
exemplaren van te krijgen zijn) geen uitreiking van
de Zjaloezigen Zjeraar.

Kobe Persyn heeft tussendoor tijd gehad voor één
tornooi: het internationale tornooi in Hermé
(tegen Luik). Hij verloor er in de eerste ronde van
een Franse judoka die later het tornooi ook won.
Via de herkansingen kon hij echter een perfect
parcours afleggen en zo toch nog mooi brons
behalen.

In 2016 nemen we de draad terug op. Tijdens de
Schietspoelekermis, 16 oktober, eren we met
Vlakaf terug een verdienstelijke Hansbekenaar.
En daarvoor rekenen we op onze lezers. Iedereen
die het wil kan iemand nomineren.

Volleybal

Eventjes ter herinnering: wat zijn de criteria?

Na een ernstige blessure opgelopen in de
voorbereiding naar het seizoen 2014-2015 en de
daaropvolgende herstelperiode van ongeveer een
jaar, werd Justine Van de Velde ingedeeld in de
juniorenploeg U19 van Avanti Aalter. Met deze
ploeg werden zij vrij vlot kampioen. Er werden
slechts een viertal sets prijsgegeven gedurende de
volledige competitie, met als resultaat de
maximaal te behalen score. Halfweg januari kon
voor deze ploeg reeds het kampioenenfeest
gehouden worden.

De Zjaloezigen Zjeraar zet zich in voor Hansbeke, is
onmisbaar voor het Hansbeekse dorpsleven of zet
Hansbeke op de wereldkaart. Kortom, we zoeken
nominaties van mensen zonder wie Hansbeke er
anders zou uitzien. Voor de volledigheid: politici
komen niet in aanmerking!
Ken je iemand die in aanmerking komt? Laat het
ons weten via een redactielid of op
redactie@vlakaf.be!

Lisa Van de Velde maakte tijdens het meest
recente volleybalseizoen deel uit van het B-team
van Avanti en trad daar aan in de derde provinciale
seniorenploeg. Na een seizoen met ups en downs
binnen de ploeg eindigden ze de competitie op een
mooie vijfde plaats in de bovenste helft van de
rangschikking. Tot kort voor het einde hadden ze
nog uitzicht op de derde plaats.

Ondertussen hebben al twee nominaties ons
bereikt. Dus als je toch nog je eigen voorstel wil
doen, zal je snel moeten zijn!
Odette en Lucien wonnen vorige editie

Volgend seizoen maken de zussen samen deel uit
van de B-ploeg in Aalter en zullen ze uitkomen in
de C-reeks in derde provinciale onder begeleiding
van een nieuwe talentvolle trainer.

VLAKAF!
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De gemeenteraad van 31 mei
gebeurt onder voorzitterschap van
raadslid Roger Boone omdat
voorzitter
Hilde
Langeraert
verontschuldigd
is
door
werkomstandigheden. De eerste punten van de
dagorde handelen over het verlenen van gunstig
advies aan de rekeningen van de verschillende
kerkfabrieken. NN-fractieleider John Caron stelt
vast dat veel grote werken gebeuren aan
verschillende kerken en dat deze werken allemaal
gebeuren in functie van bediening van de
eredienst. Iedereen weet dat niet alle kerken met
deze bestemming kunnen behouden blijven,
aangezien er geen bedienaars meer zijn voor de
eredienst. Het belastinggeld moet goed besteed
worden en een stand-still in het dossier van de
toekomstvisie over de kerkgebouwen is niet
verdedigbaar. De visie over het patrimonium moet
ontwikkeld worden zodat de investeringen ten
goede komen van de burger. Er is een consensus,
deze moet omgezet worden in beleid. N-VAfractieleider Freddy Bertin herinnert aan zijn vraag
van vorig jaar om juister te budgetteren. Er staan
steeds weer bedragen ingeschreven in het budget
waarvan achteraf blijkt dat deze niet uitgegeven
werden. Deze overbudgettering weegt op het
gemeentebudget en hypothekeert zo de planning
van andere zaken. Hij stelt verder dat het tekort op
de rekening van de kerkfabriek van Landegem op
zich geen probleem is, maar er is een eigendom
verkocht (pastorie van Landegem) en er moet
bedongen worden dat het rendement van de
beleggingen aangewend wordt om de
investeringen te helpen bekostigen. Raadslid
Fernand Neerman (CD&V) stelt voor de
verantwoordelijken van de kerkfabrieken uit te
nodigen op de gemeenteraad zodat de nodige
uitleg kan gegeven worden en de discussie over de
kerkfabrieken
kan
beëindigd
worden.
Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) antwoordt
dat een dergelijke uitnodiging zinvol is.
De aangepaste beheersovereenkomst voor
onderlinge samenwerking tussen de gemeente en
het OCMW wordt goedgekeurd. Voor de algemene
VLAKAF!

vergaderingen van Finiwo, IMVW en TMVW
worden vertegenwoordigers afgevaardigd en
wordt de dagorde en elk individueel punt ervan
goedgekeurd. Het jaarverslag van de Interlokale
Vereniging Burensportdienst Leiestreek wordt
goedgekeurd en Schepen Nele Clarebout (N-VA)
wordt voorgedragen als kandidaat lid van de raad
van bestuur. Het voorstel van de GIS-ambtenaar
om een aantal straatnamen te wijzigen zonder
hinder voor de burger wordt goedgekeurd. Na
ongeveer vijftien minuten is de agenda
afgehandeld, wat John Caron de opmerking ontlokt
t.a.v. de voorzitter “hoe ouder, hoe sneller”.

Buene snelder
dan Ielde?

Het voorstel van NN om een subsidiereglement op
te maken om het plaatsen van bijenhotels te
bevorderen en scholen die imkers uitnodigen te
ondersteunen, wordt niet goedgekeurd door de
meerderheid. Voorzitter Boone deelt mee dat de
ploegbaas van de groendienst opdracht kreeg om
bij beplanting bijenvriendelijke soorten te
gebruiken, dat Natuurpunt twee workshops
organiseert in de gemeentelijke boomgaard en dat
de gemeente geen pesticiden meer gebruikt. Als
persoonlijke commentaar merkt hij op dat
ingrepen van de mens op de natuur aanleiding
geeft tot overbevolking en geeft als voorbeeld de
kauwen die beschermd werden en nu een echte
plaag zijn. Raadslid Caron is bijzonder ontstemd dat
kraaien en kauwen vergeleken worden met bijen.
Schepen Jan Pauwels (N-VA) meent dat het beter is
van te sensibiliseren dan van geld uit te delen. Hij
deelt ook mee dat bij “De Vierklaver” bijenhotels
gemaakt worden uit recuperatiemateriaal. Filip
Vervaeke (NN) vraagt de voorzitter of hij wel weet
wat bijen doen: bijen zijn bestuivers en bijgevolg
van onmisbaar belang voor de voedselvoorziening.
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Bart Van De Walle (NN) en Filip Vervaeke vragen in
een bijgevoegd agendapunt dat in het budget 2017
middelen zouden voorzien worden voor de
heraanleg van de voetpaden en beplanting in
Vosselaredorp. Burgemeester Cornelis deelt mee
dat dit ook besproken werd in de meerderheid en
dat de uitvoering van de heraanleg van
Vosselaredorp
gekoppeld
is
aan
de
subsidieregeling met Aquafin. Nu gaan alle
middelen naar Poesele. Er is bij de gemeente een
budget voorzien voor de heraanleg en het
onderhoud van voetpaden en de administratie stelt
een prioriteitenlijst op.
In de varia (of mondelinge vragen) vraagt raadslid
Vervaeke of de gemeente inspeelt op de hype van
het samenstuderen in de blokperiode en de foyer
van “De Klaproos” ter beschikking stelt. Schepen
Gunnar Claeys (CD&V) deelt mee dat dit vanaf
2017 zal kunnen. John Caron stelt vast dat het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad niet
gerespecteerd werd bij het vastleggen van de
datum voor de volgende gemeenteraad. Het
huishoudelijk reglement bepaalt dat in de
maanden juni, juli, augustus, december de
gemeenteraad niet plaats heeft op de laatste
dinsdag van de maand. Toch wordt de volgende
gemeenteraad vastgelegd op 28 juni. De secretaris
deelt mee dat de financieel beheerder de
jaarrekening moet laten goedkeuren voor 30 juni.
Schepen Marleen Vanlerberge (CD&V) belooft een
bespreking in het eerstvolgend college. Raadslid
Caron
merkt
op
dat
de
Nevelse
brandweerladderwagen
te
koop
staat.
Burgemeester Cornelis deelt mee dat de
gemeentelijke raadsman aan het uitzoeken is welke
procedure de gemeente nog kan voeren om de
ladderwagen in de brandweerpost Nevele te
behouden in functie van de veiligheid van de
bevolking. John Caron stelt dat de problematiek
van de ladderwagen moet leiden tot spanningen
binnen de hulpverleningzone. Johan Cornelis zegt
daar op te treden als vertegenwoordiger van
Nevele. In de hulpverleningzone wordt geen
rekening gehouden met het feit dat de
brandweerpost Nevele zone-overschrijdend werkt
VLAKAF!

(Sint-Martens-Latem, Lotenhulle, Meigem). De
werking binnen de zone is problematisch.
Voorzitter Boone sluit de gemeenteraad om 21 uur.
Gemeenteraad 28 juni
In de raadszaal is een grote delegatie van Nevelse
brandweermannen (20 man/vrouw) aanwezig en
voor de aanvang van de zitting wordt de raad
toegesproken door hun vertegenwoordiger die
pleit om de ladderwagen te behouden. Voorzitter
Langeraert vraagt bij interventies naar aanleiding
van de gemeenteraad vooraf te verwittigen en de
voorzitter in te lichten. Zij deelt mee dat raadslid
Anny De Roo (N-VA) verontschuldigd is om
familiale redenen en dat raadslid Caron (NN)
verontschuldigd
is
om
beroepsredenen
(proclamatie op school).
De bevoegdheden van de gemeente inzake
inzameling van harde plastics en afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur op het
containerpark worden overgedragen aan IVM.
De gemeentelijke jaarrekening 2015 werd
voorafgaandelijk aan de raadsleden toegelicht in
een raadscommissie, waarvoor felicitaties aan de
administratie door de oppositie. Raadslid Vervaeke
(NN) stelt vast dat de rekening een positief saldo
vertoont, mede door het niet uitvoeren van
gebudgetteerde werken. De lage realisatiegraad,
slechts 33% van wat voorzien was, is de reden
waarom NN zich zal onthouden in de stemming.
Het positief resultaat komt ook voort uit de
meerontvangst van belastingen, wat voor NN
aanleiding is om bij de opmaak van het budget
voor volgend jaar een verlaging te voorzien van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing van
1575 naar 1475. Raadslid Vervaeke vraagt naar
aanleiding van een artikel in “De Tijd” over Farys
(vroeger TMVW) wat het risico is voor de
gemeente Nevele met betrekking tot de BTW over
de nieuwe sporthal. Schepen Mia Pynaert (sp.a)
deelt mee dat over dergelijke werken een
rulingsbesluit bestaat en dat de gemeente
bijgevolg geen risico loopt. Zij deelt verder mee dat
de aantijgingen opgenomen in het vermelde
krantenartikel op geen feiten gestoeld zijn.
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Schepen Pynaert deelt ook mee dat een materiële
misslag geslopen is in de jaarrekening voor wat
betreft de ingezamelde restafval en grofvuil. De
juiste cijfers worden aanvaard ter verbetering van
de jaarrekening. Open VLD-raadslid Sofie D’hondt
is eveneens bekommerd over de uitvoeringsgraad
van de investeringen en vraagt het college het
huiswerk beter te maken en te communiceren
waarom projecten niet kunnen uitgevoerd worden.
Raadslid Eric Van Huffel (NN) vraagt hoe het komt
dat slechts de helft van het budget van de KWSwegen gebruikt is, nochtans zijn veel
gemeentewegen in slechte staat. Burgemeester
Cornelis begrijpt de bezorgdheid. Nevele heeft
heel wat wegen te onderhouden en deze werden
opgelijst door de administratie. Er is een planning
voor de totaliteit. Evenwel is de gemeente
geconfronteerd met de problematiek van het
plantrecht. De wortels van de aanpalende bomen
berokkenen schade aan het wegdek. Indien de
hinderende wortels verwijderd worden, zijn de
bomen niet meer bestand tegen hevige wind en
zouden ze uitwaaien, wat de veiligheid in het
gedrang brengt. De administratie zal de
aangelanden aanschrijven met het verzoek afstand
te doen van het
plantrecht aan de
gemeente, dan kan de
gemeente de nodige
ingrepen doen. Eric
Van Huffel merkt op
dat de kost voor
ijsbestrijding
(24.595,56 EUR) hoog
is niettegenstaande
het een zachte winter
was. Burgemeester
Cornelis zegt dat de
oorzaak ligt in de
u i t b e t a a l d e
wachtvergoedingen.
Raadslid Van Huffel
waarschuwt ook voor
sluikstortingen
en
vindt
het
VLAKAF!

containerpark niet gebruiksvriendelijk. Schepen
Pynaert meent dat thuis voorsorteren er zal voor
zorgen dat alles vlot zal verlopen.
Naar aanleiding van de budgetwijzigingen en
gewijzigde
meerjarenplannen
van
de
kerkfabrieken van Hansbeke, Landegem,
Merendree, Nevele en Vosselare, merkt Freddy
Bertin op dat de exploitatierekening van Hansbeke
stijgt met meer dan 13.000 euro. Dergelijke grote
uitgaven moeten vooraf besproken worden met de
gemeente. Schepen Clarebout zegt dat het een
restauratie betreft na vandalisme (gestolen
ornamenten aan preekstoel en biechtstoelen) .
Raadslid Vervaeke is verheugd dat er op 19
september aanstaande een raadscommissie
gehouden wordt over de bestemming van de
kerken in aanwezigheid van een deskundige
religieuze kunst. Bij de stemming hebben
raadsleden Freddy Bertin, Dimitri Beyens (N-VA) en
Sofie D’hondt (Open VLD) zich onthouden over de
rekening van de Hansbeekse kerkfabriek.
Fractieleider Bertin merkt op dat de laatste drie
jaar 1.300.000 euro uitgegeven werd aan werken
aan kerkgebouwen en dat nu opnieuw
investeringen goedgekeurd worden waarvan niet
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geweten is of deze wel moeten gebeuren
aangezien niet duidelijk is wat de bestemming van
de kerken wordt.
Het retributiereglement voor het komend
theaterseizoen in “De Klaproos” wordt
goedgekeurd. Er wordt een reglement
goedgekeurd voor het aanbieden van 2 gratis
rollen restafvalzakken aan personen met een
bepaald ziektebeeld. De gemeenteraad neemt
kennis van gunstig advies over de samenwerking
tussen de gemeente en het OCMW betreffende de
gemeenschappelijke secretaris (Joke Mertens).
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2015
van Welzijnsband Meetjesland. Volgende punten
worden zonder discussie goedgekeurd: het
actieplan van de dienst voor preventie en
bescherming op het werk, het ontwerp van nietexclusief gebruik door LS Merendree van de
voetbalinfrastructuur aan de Hansbekestraat te
Merendree, de vaststelling van nieuwe
straatnamen met beperkte hinder voor de burger
op voorstel van de GIS-ambtenaar en het
schoolreglement van de gemeentelijke scholen.
Het voorstel van raadslid Vervaeke om een peter
en meter aan te stellen voor de Finse looppiste
wordt niet weerhouden aangezien er reeds iemand
is die de op te volgen punten meldt. Filip Vervaeke
vraagt ook dat deze piste beter zou onderhouden
worden. De burgemeester stelt dat opmerking in
verband met het onderhoud terecht is en deelt
mee dat de nodige maaibeurt ondertussen
gebeurde. Door het aanhoudende regenweer
groeit alles vlugger en kan het maaien niet goed
opgevolgd worden. Het is immers niet altijd
gemakkelijk om te plannen aangezien
gepresteerde uren buiten de normale diensturen
dienen gecompenseerd te worden. Open VLD-lid
Sofie D’hondt vraagt of niet kan worden
samengewerkt met het Sociaal Huis. Schepen Jan
Pauwels stelt dat dit niet eenvoudig is aangezien
deze mensen niet autonoom kunnen werken.
Daarom wordt gezocht om samen te werken met
grotere diensten in de naburige steden, maar dan
rijst het verplaatsingsprobleem. Raadslid Vervaeke
vraagt in een tweede bijgevoegd punt dat werk zou
VLAKAF!

gemaakt worden van het vinden van een oplossing
voor het waterprobleem in de Hoogstraat. De
burgemeester deelt mee dat er een studie zal
gebeuren om tot een degelijke oplossing van het
probleem te komen. Voor deze studie is een
budget voorzien. De burgemeester merkt nog op
dat het geen eenvoudig probleem is. Raadslid
Vervaeke vraagt nog het Goed ter Meerschpad te
promoten. Schepen Clarebout deelt mee dat een
brochure op komst is om de toeristische troeven
van de gemeente te promoten en dat dergelijke
paden daarin opgenomen zijn. De brochure zal ook
in het Engels verschijnen.
Op het einde van de zitting deelt burgemeester
Johan Cornelis mee dat de juridische adviseur van
de gemeente i.v.m. de ladderwagen van de
brandweer, geadviseerd heeft om een ‘besluit van
de burgemeester’ uit te vaardigen. Hij heeft dat
dan ook gedaan: er moet een ladderwagen in de
Nevelse kazerne blijven!

Ge zoeter
ladderzat van
worn!
In de varia vraagt Sofie D’hondt naar de stand van
zaken van het herwaarderingsplan Hansbekedorp.
Schepen Mia Pynaert meldt dat er sinds vorige
week geweten is dat er na onderhandelingen met
Ruimte en Erfgoed, slechts één overblijvende
aanbieder is. Toewijs valt binnenkort te
verwachten en het studiebureau zal in septemberoktober starten met het betrekken van de
bevolking. Tegen begin 2017 zou er resultaat
moeten zijn.
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‘T SPEL VAN LEONEL
In de knel met het
spel van Leonel
Oplossing 7

Volgens Leonel met zijn
jarenlange ervaring bestaat
een zak plantmaîs uit 50.000
korrels. Of hij ze ooit geteld heeft, durven we te
betwijfelen. Een zak weegt tussen de 13 en 13,5
kilo, afhankelijk van de grootte van de korrel. Hij
haalde zijn rekenmachine boven en rekende het
ons voor: 1 kg bevat tussen 3.703 en 3.846 korrels.
Niemand schoof een aantal naar voor dat
hiertussen viel. Geen juiste oplossing dus.

Opgave 8

Tegenwoordig wordt gesproken over de
‘verpaarding van Vlaanderen’: het feit dat er meer
en meer mensen zijn die paarden houden. In
bijlage Zeno van De Morgen lazen we trouwens
begin juni een interview met Dirk Inghels uit de
Boerestraat
over
dit
onderwerp.
Paardenliefhebber Leonel speelt hier ook op in,
met dank aan Huis Van Wonterghem,
Maelstede.
Op dit blad vind je twee paarden en twee
ruiters. Mits wat kopieerwerk en/of
uitknipwerk heb je het materiaal om deze
opgave uit te voeren: plaats twee ruiters op
twee paarden, zonder de uitgeknipte figuren
verder te verknippen of te plooien.
Wie erin slaagt mag zijn oplossing komen tonen
aan Leonel of aan een redactielid.
Wie het eerst is, krijgt de cd-single ‘Wij zijn het
dorp’ van Derek en Johan Verminnen.

VLAKAF!
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
In deze rubriek kan u alweer
een streepje nieuws lezen
over
de
plaatselijke
dorpsschool.

van de Heilige Vincentius’ gesticht. Deze
oorspronkelijke naam – hospitaalbroeders – geeft
een gastvrijheid weer die duidelijk maakt dat
iedereen welkom is.

Deze keer opteren we om
onze missie en visie uit de doeken te doen.
Waarom zijn wij gekend als ‘zorgzame’ school,
waarom zetten we in op differentiatie, geven we
kinderen elke keer opnieuw een kans, kijken we
verder dan morgen, ....

Later spraken de Gentenaars van ‘Broeders van
Liefde’: pioniers in de zorg voor psychisch zieken en
jongeren met een beperking.

Broeder Jan Bertyn (1784-1810) was portier van
het klooster in de Oude Bijloke in Gent. Hij
ontfermde zich over spelende straatkinderen. Met
de goedkeuring van Triest richtte hij een schooltje
op. Zó ontstond het onderwijs van de Broeders van
Liefde. Want Bertyn leerde de kinderen lezen,
rekenen en schrijven. Met een stokje in het zand
onderwees hij de straatkinderen uit Gent. Hij bood
ook totaalzorg door hen geloof, hoop en liefde te
geven.

Het begon met een zandbak...

Sinds 2013 maken wij deel uit van de organisatie
Broeders van Liefde. Deze stap was voor ons een
keuze vanuit onze visie die we al jaren delen.

Onze school biedt onderwijs aan dat focust op wat
de leerling kan. Even belangrijk is, wie de leerling
is. Daarom zorgen we ook voor het juiste
opvoedingsklimaat.

Met diezelfde bezieling bieden wij vandaag
onderwijs en zorg aan jonge kinderen. Op een
moderne, professionele en gepaste manier.

Voor ons bestaat onderwijs dus niet zonder
opvoeding. Het eerste richt zich op verder
onderwijs, latere studies. Opvoeding richt zich op
het totale leven. Zo bereiden we kinderen voor op
hun toekomst. We geven hen bagage mee en
verfijnen hun inzichten, zodat ze uitgroeien tot
kritische wereldburgers.

Hoop, geloof en liefde

Kansen geven is ons handelsmerk. Bij ons krijgt elk
kind telkens een kans meer dan elders. Waarom?
Omdat we ieder kind graag zien en geloven in hem
of haar. Want we willen dat kinderen gelukkig in
het leven staan. We streven daarbij niet
noodzakelijk naar perfectie. We bereiden kinderen
voor om voor de beste keuze te gaan. Daarom
reiken we perspectieven aan waarmee het kind
een kwalitatieve toekomst kan opbouwen.

Echt ieder kind is welkom bij ons op school. We
bieden onderwijs en opvoeding aan iedereen aan.

Inspiratie

De patroonheilige van de Broeders van Liefde is de
Fransman Vincentius a Paulo (1581-1660). Hij
kwam uit een landbouwgezin en kreeg de kans om
verder te studeren. Als priester in Parijs
bekommerde hij zich om de verworpenen van de
samenleving. Kortom, iemand die de inzet voor de
armen verkoos boven een zorgeloos burgerlijk
leven. Hij leefde volgens de waarden: eenvoud,
bescheidenheid, zachtmoedigheid, onthechting en
toewijding.

De scholen van de Broeders van Liefde zijn
katholieke dialoogscholen. We leren kinderen om
vanuit een spiritueel denken betekenis te geven
aan ‘de dingen des levens’ om in alle vrijheid te
zoeken naar persoonlijke antwoorden. We willen
kinderen laten geloven in hun eigen toekomst en in
de mogelijkheid van een goede wereld met en voor
iedereen.

Wij koesteren een onvoorwaardelijke liefde voor al
onze leerlingen. We geven om ieder kind en
geloven in zijn unieke waarde. Daarom staat onze
deur open voor iedereen. We vinden het belangrijk
dat iedereen zich thuis voelt en optimaal kansen
krijgt om zich te ontwikkelen.

De Gentse kanunnik Petrus Jozef Triest (17601836) liet zich inspireren door Vincentius a Paulo.
Ook hij geloofde in de unieke waarde van iedere
mens en hij verbeterde het leven van zwakkeren
door hen liefde te geven. Al snel kreeg hij
volgelingen. Zo werd in 1807 de ‘Hospitaalbroeders
VLAKAF!
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LEZERSBRIEF
Dag Vlakaf-redactie,

hoorden niet thuis in deze tuin. Gelukkig
bevestigde deze vriendelijke heer dat de
uiteindelijke beslissing niet bij hem lag maar bij de
politiek.

Woensdag 18 mei, passeerde ik samen met Cies en
El nog eens langs het speeltuintje in de tuin van
ons oud gemeentehuis. Ik zag daar een vriendelijke
heer en dame met grote interesse de mooie
bomen fotograferen en opmeten. Al snel ontspon
er zich een aangenaam gesprek over deze toch wel
uitzonderlijke bomen. Ik vernam dat zij bezig waren
met een inventarisatie van alle bomen in de tuin
om daarna te bekijken wat er in het geheel met de
tuin kon gebeuren. Dat leek mij een uitstekend
plan.
Toen nam het gesprek echter een onaangename
wending. De vriendelijke heer begon met een
lange uiteenzetting over hoe schadelijk grote
evenementen zoals het schoolfeest of de
oerwoudfuif wel waren voor het bomenbestand.
Dergelijke grote evenementen zouden zorgen voor
een te grote verdichting van de bodem met veel
wortelschade voor de bomen tot gevolg. Dergelijke
grote evenementen hoorden volgens hem in het
geheel niet thuis in de tuin, zelfs niet als dit slechts
enkele keren per jaar was.
Alhoewel ik de tuin met prachtige bomen ook wel
koester, leek mij dit toch wat te ver gaan. Ik wees
de vriendelijke heer op het maatschappelijk nut
van de tuin juist om dergelijke evenementen in een
aangenaam en mooi kader te laten plaatsgrijpen in
onze eigen dorpskern, 'onder de kerktoren'. Als
dergelijke evenementen niet meer in de tuin
kunnen plaatsgrijpen verliest de tuin een
belangrijke sociale functie. Of moet Hansbeke in de
toekomst voor elk evenement echt uitwijken naar
de oude sporthal in Landegem?
Tot mijn grote spijt had de vriendelijke heer weinig
oren naar mijn argumentatie. Het enige wat telde
was de 'gezondheid van deze erfgoedbomen' en al
de rest kon zo te zien (op zijn Antwerps' gezegd)
'den boom in'. Ik probeerde nog tot een
tussenoplossing te komen waarbij de
evenementen toch nog zouden kunnen
plaatsgrijpen in de tuin maar met misschien iets
meer aandacht voor de bomen, maar dat was geen
optie voor de heer: dergelijke evenementen
VLAKAF!

Met een wrang gevoel sloot ik het gesprek af want
dochter El wou dringend schommelen en papa
moet dan duwen. Maar nu twee dagen na dat
voorval, tijdens het schrijven van deze brief, is dat
wrange gevoel er nog steeds, dat gevoel dat
uiteindelijk ons dorp door bepaalde personen met
een grote (overdreven) liefde voor erfgoed enkel
en alleen dient uit te groeien tot een Oost-Vlaams
Bokrijk, waar iedereen braafjes op de padjes loopt
en zeker niet in erfgoedbomen klimt, en waar er
geen plaats meer is voor een leuk schoolfeest of
spetterende oerwoudfuif in een groen kader onder
de kerktoren.
En de dame? Die zei niks, maar noteerde veel.
Hopelijk maakt de politiek uiteindelijk een goede
afweging tussen het belang van erfgoed en het
belang van een leefbaar dorp waar een schoolfeest
of een oerwoudfuif nog steeds kunnen
plaatsgrijpen in een mooi groen kader, in het dorp
zelf.
Met vriendelijke groet,
Willem Van Renterghem

Petankeboinn
ommeploehn es goe
vuer de
buemwurtels
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PERSONALIA
Gestorven

60 jaar Getrouwd

Angèle Holderick, weduwe van
Fernand De Craene, voorheen
Nevelestraat 1, ° Ruiselede, 2
augustus 1922, † WZC Ter Leenen
Nevele, 10 mei
Bea Van Haver, echtgenote van Carlos De Wulf,
Voordestraat 16, ° Deinze, 7 oktober 1951, † Gent,
28 mei
Julien De Reu, echtgenoot van Marie-Jeanne
Langeraert, Vaartstraat 12, ° Hansbeke, 12
november 1925, † Gent, 1 juni

René Gyssels en Paula
Lanckriet, Molenkouterslag 14,
Merendree, op 7 juni
Antoon Colpaert en Suzanna
François, Molenstraat 18, op 9
juni

50 jaar Getrouwd

Romain D’haenens en Edith Claeys,
Hansbekedorp 79, op 16 april
Lucien Cleppe en Odette Martens,
Cardijnlaan 78, op 7 mei

Nieuwe inwoners

Laurent Cornelis en Freya
Martens, van Nederkouter
91, Gent, naar Borluutlaan
8, sinds mei
Paul Huysman en
Micheline Vertriest van Spenningstraat 1A,
Bellem, naar Vaartstraat 28A

Artikels of andere bijdragen
(lezersbrieven bijvoorbeeld)
moeten binnen bij de redactie
(redactie@vlakaf.be) voor 20
augustus.

VLAKAF!

Vlakaf is natuurlijk gedrukt op
gerecycleerd en chloorvrij gebleekt
papier. Dit gebeurt in de werkplaats
voor aangepaste arbeid VZW
Nevelland.
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VOORUITBLIK
YOKNAPATAWPHA
Biënnale van de schilderkunst te Deinze, Zulte en
Sint-Martens-Latem
In deze gemeenten zijn drie verschillende
exposities. In het Museum van Deinze en de
Leiestreek kan je nog eens kennis maken met het
werk van de (overleden) Hansbekenaar Joe Van
Rossem.
De tentoonstellingen zijn te bezoeken van 26 juni
tot en met 25 september 2016;
Combiticket (inclusief bezoekersgids) : € 9 / 12

11 juli-viering op 10 juli
Programma
11.00 uur: receptie met aperitiefconcert - De Foyer,
Stationsstraat 20, Landegem
Plechtige opening van het Feest van de Vlaamse
gemeenschap door burgemeester en schepenen.
Met muzikaal intermezzo. Vrije toegang!

Museum van Deinze en de Leiestreek
L. Matthyslaan 3-5
9800 Deinze
www.museumdeinze.be
Open van dinsdag t.e.m. zondag van 11u tot 18u
(gesloten op maandag)

15.00 uur: openingsstoet en VOLKSFEEST
Feestelijke opening van het volksfeest met
kinderstoet van de gemeenteschool Landegem tot
aan de sporthal. Met doorlopende animatie zoals
volksspelen, gekke fietsen, een vuurspuwer, grime,
straatmuzikanten, een meespeelfanfare, een
springkasteel, drank- en eetstandjes.

Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14, 9831 Deurle
www.museumdd.be
Open van dinsdag t.e.m. zondag van 10u tot 18u
(gesloten op maandag)

16.00 uur: poppenkast Pedrolino - zaal De
Klaproos, bibliotheek Landegem
18.00 uur: optreden Muziekvereniging Nevele benedenzaal sporthal Landegem
19.00 uur: optreden David Vandyck - benedenzaal
sporthal Landegem
20.00 uur: optreden Yves Segers - benedenzaal
sporthal Landegem
Sportwedstrijden benedenzaal sporthal Landegem

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8
9870 Machelen-Zulte
www.rogerraveelmuseum.be
Open van dinsdag t.e.m. zondag van 11u tot 17u
(gesloten op maandag)

In de namiddag kan je op groot scherm De Ronde
van Frankrijk volgen en vanaf 21.00 uur de EK finale
voetbal!

VLAKAF!
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TANTE LEENS KOOKPUNT

SALADE MET KIPPENLEVERTJES EN MAAGJES
Ik denk dat er in Hansbeke nog veel mensen zijn die
elk jaar kippetjes kweken en dikwijls gaan de
maagjes en levertjes verloren. Nochtans zijn die
heel lekker en gemakkelijk te bereiden. Zorg ervoor
dat ze mooi gekuist worden en dat de gal
verwijderd is van de levertjes.
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Werkwijze
Laat de rozijntjes weken in de koude thee. Maak
een salade naar wens, snij de ui in fijne halve
ringen.
Snij de maagjes en levers in blokjes. Verhit de boter
in een braadpan, bak eerst de maagjes en voeg wat
later de levertjes bij omdat deze niet te lang mogen
bakken anders worden ze taai.
Kruid met vers gemalen peper en grof zeezout en
flambeer met de cognac. Giet warm over de
salade, verdeel er de ui en rozijntjes over.
Serveer met de aardappelen of stokbrood.
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Nog een privé afscheidsfeestje op de kermis
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