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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Hansbeke krijgt een markt. Eigenlijk hadden we er
al één, maar nu wordt het een officiële markt.

middenstand. Met een budget van 250.000 euro
zijn de verwachtingen alvast hoog gespannen. In de
verslagen van de gemeenteraad in deze Vlakaf lees
je er meer over. We zullen er trouwens in de
nieuwe jaargang dieper op ingaan.

Gelet op het succes van de 'officieuze' markt, is die
erkenning zeker terecht. Vele Hansbekenaren
plannen hun dinsdag in om naar de markt te gaan,
toch zij die, om welke reden ook, overdag niet
werken.

Laat dat onze wens zijn voor alle Hansbekenaren
voor 2017: dat de aanzet gegeven wordt om ons
dorp zo in te richten dat het nog decennialang een
levend dorp kan zijn, waar onze kinderen en
kleinkinderen een toekomst hebben!

Het is het zoveelste bewijs dat Hansbeke een
levend dorp is. Het is geen slaapdorp waar de
mensen alleen buiten komen om naar hun werk te
gaan of met de auto in de stad te gaan winkelen. En
dat willen we graag zo behouden zien. Anderzijds is
het succes van deze markt deels een gevolg van het
verdwijnen van heel
wat
‘vaste’
handelszaken in ons
dorp.
We kijken dan ook
met meer dan gewone
belangstelling uit naar
de
(werkgroep)
Herwaarderingsstudie
Hansbeke die de
komende maanden
moet
discussiëren
over de heraanleg van
ons dorp. Hopelijk
vertrekt men vanuit
het standpunt van een
levend dorp, waar veel
plaats
is
voor
verenigingsleven, voor
ontmoeting en voor

Voor alle lezers: een gelukkig en gezond 2017!
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In 2016 vierde de Hansbeekse afdeling van
vrouwenorganisatie Femma haar 50-jarig bestaan.
Die andere bekende vrouwenvereniging, KVLV
(officieel en voluit: KVLV, Vrouwen met Vaart)
heeft hier zelfs al 91 jaar een afdeling! Samen dus
141 redenen voor Vlakaf om de beide verenigen uit
te nodigen voor een dubbelgesprek. In de donkere
dagen tussen Sinterklaas en Kerst nodigden we de
voorzitsters uit in onze riante redactielokalen voor
een keukentafelgesprek. Voorzitters Linda Raes
(KVLV) en Greet Conix (Femma) brachten enkele
bestuursleden als versterking mee, nl. Veerle
Beyaert mede-voorzitster van KVLV en Regine Van
Landtschoote, Linda Keirse en Kristelle Sucaet
voor Femma.

kindernamiddag op de boerderij in Poesele kent
heel veel succes, daar komen zo’n 80 gezinnen op
af. Ook niet-leden zijn altijd welkom, je betaalt
gewoon iets meer dan als lid. We stellen vast dat
onze leden heel erg trouw zijn: wie eens lid is
geworden, blijft dat meestal jaar na jaar.’ Veerle
vult verder aan: ‘Onze meest in het oog springende
activiteit is ongetwijfeld de tweejaarlijkse Verlichte
Boerderijentocht. We organiseren dit evenement
samen met de Landelijke Gilden (Bellem en
Hansbeke), de “mannelijke” tegenhanger van de
KVLV. En onlangs hadden we nog een heel gezellige
cocktailavond met Marleen Van Ooteghem (Tante
Leen in Vlakaf, nvdr).’
Volgens Linda K. zijn er heel wat gelijkenissen
tussen beide verenigingen. ‘Bij Femma kunnen
onze 103 leden evengoed terecht voor koken,
naaien, wandelingen, maar ook voor andere
activiteiten, zoals fitbal of krulbol en petanque.
Daarnaast proberen we af en toe eens wat nieuwe
dingen uit, zoals onlangs een voordracht over
parfum met Lieven Debrauwer of volgend jaar een
“kapperscafé” voor jonge mama’s en hun kindjes
om bijv. een froufrou te leren knippen. We
proberen ook om de activiteiten meer op
hedendaagse leest te schoeien. Zo organiseren we
niet alleen klassieke naailessen, maar ook een
naai- of breicafé. Bedoeling is dat iedereen een
eigen project naait of breit. We leren van elkaar en
de lesgeefster springt bij waar nodig. Dat is veel
gezelliger dan thuis alleen te zitten naaien of

‘KVLV, Vrouwen met Vaart was vroeger de
Boerinnenbond,’ zegt Linda Raes ‘maar
ondertussen zijn er nog maar een twaalftal actieve
landbouwsters lid van de afdeling BellemHansbeke. We hebben nog steeds zo’n 140 leden,
hoewel ons publiek de voorbije decennia natuurlijk
sterk geëvolueerd is. Er zijn ook een tiental leden
die in Bellem wonen, omdat daar geen lokale
afdeling meer is. We organiseren talloze
activiteiten voor onze leden, zoals koken, breien,
bloemschikken, BBB (buik, borsten, billen), maar
ook uitstapjes of een lentewandeling. De
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Jongere leden blijken zich moeilijk te engageren in
het bestuur, omdat zij dikwijls jonge kinderen
hebben en zich minder gemakkelijk kunnen
vrijmaken. ‘We zien wel dat jonge mensen actief
willen meewerken aan specifieke activiteiten,
meestal vanuit een persoonlijke interesse of
betrokkenheid.’ KVLV-Hansbeke heeft ook heel
bewust iemand uit Bellem bij het bestuur
gevraagd, zodat ook de tien leden uit dat andere
mooie dorp vertegenwoordigd zouden zijn.

breien. Kooklessen steken we soms in een ander
kleedje. Zo zochten (en vonden we in Hansbeke)
een Japanse vrouw om een Japanse kookles te
organiseren . En Indonesisch proeven stond ook al
op het programma.
De meeste deelnemers aan onze activiteiten
komen uit Hansbeke. Vaak zijn dat vrouwen die lid
zijn geworden via een vriendin of na één of andere
activiteit.’
De laatste jaren komt ongeveer een kwart van de
Femma-leden uit de naburige gemeentes. Het
programma wordt voornamelijk via internet
bekend gemaakt en deelnemers kiezen omdat hen
iets interesseert, ook al moeten ze zich daarom
verder verplaatsen.

Bij Femma klinkt ongeveer hetzelfde verhaal. Tot
eind 2015 was er een bestuur met 19 vrouwen. Er
zaten nog heel wat pioniers in die al 50 jaar veel
werk verzetten voor de KAV, die in 2012 Femma is
geworden. Regine: ‘We merken dat het
engagement van jonge vrouwen nu anders is. Ze
willen zich wel engageren voor kortere projecten.
We zochten en vonden nieuwe mensen. We
vergaderen minder en spreken veel af via e-mail.
Onze stuurgroep telt dertien leden: zes uit het
vroegere bestuur en zeven nieuwe.’ ‘De
gemiddelde leeftijd in onze stuurgroep is 53 jaar’,
rekent Greet voor ons uit. ‘Van die dertien
stuurgroepleden zijn er trouwens vier die niet in
Hansbeke wonen.’

Jonge bestuurders (v) gezocht
Het bestuur van KVLV telt vijftien leden en komt
maandelijks samen. ‘Meestal is iedereen
aanwezig’, zegt Linda R. ‘Iedereen is ook betrokken.
Sommigen dragen de “blaadjes” rond, anderen
brengen ideeën aan of verzorgen het secretariaat.
Onze bestuursleden zijn tussen de 40 en 70 jaar
oud, met Veerle als ons jongste bestuurslid.’

KVLV
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Vriendschappelijke concurrenten

De dames erkennen dat er nog een nuance is
tussen de twee verenigingen. KVLV is misschien
wat traditioneler of authentieker van aanpak,
terwijl Femma wat progressiever is ingesteld. Maar
voor de gewone leden maakt het allemaal niet
zoveel uit. Veel vrouwen zijn trouwens lid van
zowel KVLV als van Femma, bijvoorbeeld omdat ze
interesse hebben in de twee ledenbladen.’ Die
ledenbladen (resp. Femma en Vrouwen met Vaart)
zijn landelijke magazines en sluiten mooi aan bij de
activiteiten en thema’s die ook lokaal aan bod
komen, zoals culinair, creatief, samenleving en
actualiteit.

Twee verenigingen in Hansbeke die, zo lijkt het
toch, grotendeels dezelfde activiteiten organiseren
en hetzelfde doelpubliek hebben. Zijn ze elkaars
concurrenten of wordt er samengewerkt? ‘In
oorsprong
waren
de
KAV
(Katholieke
Arbeidersvrouwen) en de Boerinnenbond grote
concurrenten met leden uit verschillende standen.
Dat verschil is ondertussen zo goed als uitgewist en
er wordt al met mondjesmaat samengewerkt. Toch
zit een fusie tot één grote vereniging er niet
meteen in’, zeggen de voorzitsters. Een fusie van
KVLV en Femma zal voorlopig moeilijk zijn. Het
Om hun lokale leden te bereiken werd vroeger
hoofdbestuur van KVLV heeft nog andere
vooral via verdeling van flyers gewerkt. Bij KVLV is
doelstellingen, die tot uiting komen in de speciale
dat nog grotendeels het geval. Zij publiceren de
tak voor land- en tuinbouwersvrouwen: KVLV-Agra.
activiteiten ook in het Parochieblad (Kerk & Leven).
Binnen deze tak worden specifieke sociale en
culturele activiteiten georganiseerd. Eén daarvan is
de
jaarlijkse
openstelling
van
hun
landbouwbedrijven op de Dag van de
Portredn uit de ewwe
Landbouw, net zoals de organisatie van
dueze? Of portretten
sneukeltochten. Zonder leden van buiten
KVLV-Agra zou de groep te klein zijn om
van ewwe...?
activiteiten te blijven organiseren.’

KAV
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Femma verspreidt de informatie tegenwoordig
meer en meer via e-mail. Allebei hebben ze een
facebook-pagina, die door heel wat leden actief
gevolgd wordt.

Meer dan 100 jaar KVLV

Op 5 juli 1911 startte de Belgische
Boerinnebond nationaal in Leuven. In 1975
werd de vereniging omgedoopt tot het
Katholiek Vormingswerk van Landelijke
Vrouwen en sinds 2005 gaan ze verder onder de
de naam KVLV, Vrouwen met vaart. Vandaag
telt KVLV 92.000 leden, verdeeld over 900 lokale
afdelingen.

Lokale lokalen
De activiteiten die worden georganiseerd vragen
natuurlijk ook de nodige ruimte. En daar wringt het
schoentje soms. Veel verenigingen, ook van buiten
Hansbeke, willen gebruik maken van de
gemeentezaal waardoor die niet altijd beschikbaar
is. Die ruimte is nochtans wel noodzakelijk om
comfortabel een naailes of sportactiviteit (BBB) te
organiseren. De nieuwe sporthal in Nevele brengt
geen soelaas, want die is zo goed als altijd bezet en
de leden blijven natuurlijk graag in eigen dorp voor
de activiteiten. ‘Eerlijk gezegd zijn we al een paar
keer uitgeweken naar het parochiaal centrum
naast de ingang van de school’, zegt Linda R. ‘Die
zaal is gewoon veel gezelliger!’ Iedereen rond de
tafel valt haar bij. ‘Het zijn soms erbarmelijke
omstandigheden in de gemeentezaal’, klinkt het.
‘Versleten meubilair, vuil, lichten die niet werken,
geen deftige glazen… Er is altijd wel iets niet in
orde, terwijl het met een paar kleine inspanningen
heel wat beter zou kunnen. We krijgen toch de
indruk dat er in andere gemeenten betere
faciliteiten voorhanden zijn.’ Misschien kunnen er
in het Cultuurhuis enkele lokalen worden ingericht
voor activiteiten voor een beperkt publiek? ‘Dat
zou heel welkom zijn, dat gebouw heeft wat mij
betreft een schitterend potentieel’, zegt Greet.
‘Heel wat activiteiten trekken zo’n twintig
deelnemers, wat een mooi aantal is. Die dingen
kunnen perfect in een kleiner zaaltje plaatsvinden.
We missen ook allebei een goeie vergaderruimte.’
Er wordt ook nog vermeld dat de verenigingen
ondertussen al flink wat materiaal (bestek, borden,
tafelkleedjes) verzameld hebben, maar dat ze
voldoende opbergruimte missen.

In 2011 werd het honderdjarig bestaan in
Leuven gevierd met als hoogtepunt een
optreden met Belle Perez, die speciaal hiervoor
een nummer schreef. Alle KVLV-afdelingen
oefenden een dansje in, dat samen werd
uitgevoerd op het Ladeuzeplein.
Al van in de beginjaren ging men op driedaagse
reis naar Lourdes. Tijdens één van de Algemene
Vergaderingen (de jaaropener van 2017 op 22
februari) organiseert de Hansbeekse afdeling
een tombola, de zgn. Lourdestrekking. De
opbrengst wordt gebruikt voor de reis naar
Lourdes, alhoewel je tegenwoordig ook voor
Vlaanderen Vakantieland kan kiezen.
De afdeling in Hansbeke werd opgericht in 1923,
het eeuwfeest komt dus stilaan in zicht. Je kan
ook ‘bijlid’ van de afdeling worden. Dat
betekent dat men hoofdlid is in een andere
gemeente, maar toch alle info krijgt over
activiteiten die plaatsvinden in Hansbeke.
Nog dit, met ‘Ons Kookboek’, dat voor het eerst
in 1927 verscheen, heeft KVLV een
onvoorstelbare bestseller in huis. Het kookboek
is door de jaren heen telkens aangepast aan de
evolutie van het alledaagse leven. Er werden al
meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht.
Het zusje ‘Ons Bakboek’ is een andere bekende
uitgave van KVLV.

VLAKAF!

Vergaderingen en kooklessen worden door Femma
soms bij iemand thuis georganiseerd, omdat de
keuken in de gemeentezaal niet gezellig is.
Binnenkort kan je bij Femma bakles “Een krak in
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gebak” volgen of bij KVLV een cursus “tapas” (door
de dochter van Linda R.!). Voor de kooklessen
worden de ingrediënten zoveel mogelijk bij Miekes
Superetje besteld, die graag op zoek gaat naar de
minder bekende of exotische producten.

Femma, gedreven vrouwenorganisatie

De Kristelijke Arbeidersvrouwen KAV werd in
1920 opgericht door Maria Baers, die diep
verontwaardigd was over de vreselijke gevolgen
van de industrialisering voor de arbeiders en
arbeidsters. Die verontwaardiging drijft de
vereniging nog altijd: Femma is vandaag één
van de toonaangevende stemmen in het debat
over de plaats die betaalde arbeid inneemt in
ons bestaan. In Vlaanderen zijn er 800 lokale
afdelingen of groepen, met in totaal ongeveer
60.000 leden. De afdeling Hansbeke werd in
1966 opgericht.

Druk jaar voor de boeg
Het volledige overzicht van alle toekomstige
activiteiten vind je op de beide facebookpagina’s of
in deze Vlakaf. Als we vragen wat de meest
opvallende activiteiten zijn voor dit jaar, weten de
dames niet wat eerst te vermelden. KVLV heeft nog
maar net haar Kerstfeest achter de rug, één van de
weinige activiteiten waar mannen ook aan mogen
deelnemen, of er staat al een lenteontbijt gepland.
Daarvoor verwachten ze zo’n 125 deelnemers. Een
aantal lessenreeksen of activiteiten lopen ook
gewoon door, net zoals de jaarlijkse evenementen
(barbecue) die terugkeren. Tussendoor vinden
allerlei grote en kleine activiteiten plaats.

Naast het syndicaal werk en de professionele
vorming heeft de vereniging ook altijd aandacht
gehad voor sociale, educatieve en culturele
activiteiten. Ook de keuze voor ‘zelfgemaakt’ is
tot op vandaag nog heel bewust: naast het
plezier om iets met je handen te maken, staat
iets zelf maken (‘Do It Yourself) ook voor
duurzaamheid.

Bij Femma verwachten ze terug veel van het
jaarlijkse Lentesalon. Kristel: ‘We kiezen een
actueel thema en organiseren hier creatieve
workshops rond. Vorig jaar draaide alles rond
upcycling met o.a een schoenen- en
juwelenruilbeurs, pimpen, drankjes maken van
kruiden. Dit jaar willen we groene vingers
promoten. We spelen in op het succes van
(moes)tuinieren. Er staat voor het eerst een
plantenruilbeurs op het programma. We
verwachten net als vorige jaren zo’n 70 bezoekers.
In augustus volgt een uitstap naar Oostende, in
september een avond rond relaxatie, in oktober
praten we een avond over slapen bij kinderen.
Voor de oudere leden organiseren we een
moederfeest op een namiddag in mei. Daar
worden de pioniers in de bloemetjes gezet.

In
2012
werd
KAV
onder
grote
mediabelangstelling Femma. De expliciete
verwijzing naar de christelijke wortels verdween
en Femma ontplooide zich als pluralistische
vereniging die alle vrouwen verwelkomt,
ongeacht hun zingevingskader.
Nog in 2012, in de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen, haalden zo’n 100
Femmagroepen hun breinaalden boven om hun
woonplaats aan te kleden met wildbreiwerken.
Aanleiding was de ongelijke verdeling tussen
mannen en vrouwen op het lokale politieke
niveau. Femma Hansbeke voerde toen ook actie
en haakte een spandoek met “Stem Vrouw”.
Toen ze die omhoog wilden hangen in de buurt
van het kieslokaal ontstond een relletje.

Vrouwen die lid willen worden kunnen dat voor 30
euro per jaar bij Femma en voor 28 euro per jaar bij
KVLV (eerste jaar slechts 10 euro). Voor die prijs
krijg je het ledenblad en kan je tegen verminderd
tarief deelnemen aan de activiteiten.

VLAKAF!
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Bestuur KVLV Hansbeke

Linda Raes
voorzitster
Veerle Beyaert
medevoorzitster
Lucrèce Van Yperen penningmeester
Hilde Van Nevel
secretaresse
Linda Reyntjes
pr-verantwoordelijke
Christine Heyerick
ledenverantwoordelijke
Christel De Jaeger
Marie-Jeanne Devreese
Nadine D'haenens
Hilda Hijde
Brigitta Ielegems
Odette Martens
Edith Santens
Angèle Van de Geuchte
Francine Van Huffel

Stuurgroep Femma Hansbeke

Greet Conix
voorzitter
Linda Keirse
co-voorzitter
Marleen Huys
financiën
Sien Gobbert
website en promotie
Kristelle Sucaet
secretaris
Mieke Cafmeyer
Gerda Keirse
Lies Keirse
Eleke Langeraert
Hilde Langeraert
Alice Valcke
Régine Van Landtschoote
Jenny Van Hecke
VLAKAF!
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GODELIEVE VRIENT EN ANDRE MEIRHAEGHE

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 …

Woning helemaal omgekeerd

Verbouw eens een wijk

Wanneer je de Cluysewijk indraait, merk je
onmiddellijk op dat de woningen er een serieuze
facelift hebben gekregen. Vooral de vervanging
van de oude grijze daken maakt een groot verschil.
De oorspronkelijke grijze daken liepen precies door
tot aan de eerste verdieping en maakten het
aanzien van de huizen nogal somber en zwaar. Het
dak en de goten werden volledig vernieuwd. Het
dak uit kunstleien ligt nu bovenop de tweede
verdieping. Het dak werd volledig geïsoleerd. De
schalies die waren aangebracht aan de buitenmuur
van de eerste verdieping werden verwijderd en
vervangen door isolatieblokken. Deze werden

Velen verbouwen een huis, sommigen verbouwen
een hele ‘doening’. Zij die een straat of een wijk
verbouwen, zijn zeldzaam. Maar ze bestaan. De
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Volkshaard
uit Gent ging de uitdaging aan om de Cluysewijk
eens goed onder handen te nemen. 38 woningen,
waarvan zij de eigenaar zijn, worden er momenteel
gerenoveerd. De verbouwwerken startten al in
2015 en lopen nu zo stilaan op zijn einde. De
laatste woonhuizen staan momenteel in de
steigers. De eerste woningen, aan het begin van de
straat, zijn er zo goed als van af. Er wordt nog enkel
gewerkt aan de woningen die een plat dak hebben.
De andere woonhuizen zijn volledig klaar. Zo ook
het huis waar Godelieve Vrient en André
Meirhaeghe wonen, het nummer 24. Ze wonen
recht tegenover het monument in een halfopen
bebouwing. Godelieve en André waren de
allereerste huurders van de woning waar ze nog
steeds graag thuis zijn. Ze kwamen er wonen in de
zomer van 1983. Dat de woning na meer dan 30
jaar niet meer volledig aan de huidige energie- en
comfortstandaarden voldeed, wisten ze natuurlijk
wel. Enkele jaren geleden werd de woning
aangesloten op gas i.p.v. op stookolie. Verder
gebeurden er niet echt aanpassingen. Vandaar dat
ze de plannen van de Volkshaard om de wijk eens
een flinke beurt te geven, zeker verwelkomden.
Eind februari van dit jaar, was hun woning aan de
beurt. Een klein jaar later is de verbouwing
volledig voltooid, op wat hervoegwerken na.
Godelieve en André blikken tevreden terug.

VLAKAF!
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bezet en geschilderd in beige. De woningen krijgen
hierdoor een veel elegantere en meer eigentijdse
look. Tegelijkertijd werden ook alle ramen
vernieuwd. De houten ramen werden vervangen
door PVC ramen met dubbel glas, want boven
hadden de ramen nog enkel glas. Beneden was er
al dubbel glas. Maar ook deze werden volledig
vernieuwd, evenals de poort en de buitendeuren.
Ten slotte werd het voegwerk van de
benedenverdieping opgelapt en kregen alle muren
een vocht- en algenwerende laag.
De werkmannen buiten houden tijdens de
renovatie was geen optie, want ook aan de
binnenzijde van de woning werden heel wat
veranderingen aangebracht. De vernieuwing van
het dak vereiste ook de vervanging van het plafond
op de eerste verdieping. Ook de elektriciteit werd
vernieuwd. Er werd bovendien van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een ventilatiesysteem te
installeren in de woning. Dit was een vrij
ingrijpende aanpassing. Er dienden niet alleen
leidingen en ventilatoren te worden geplaatst. Ook
werden er in verschillende deuren roosters
geplaatst voor de luchtcirculatie.

Niet dat Godelieve en André daar erg over klagen.
Zowel de planning, de communicatie als de
uitvoering van de werken zelf verliep, wat hen
betreft, goed tot zeer goed. De dakwerken werden
uitgevoerd door Crombez uit Zonnebeke. BCC
(Bekaert Building Company) uit Anzegem nam het
grootste gedeelte van de overige aanpassingen
voor hun rekening. En natuurlijk moet je wel eens
opkuisen als ze hun rug gedraaid zijn, maar dat
namen ze er dan maar bij. Meer zelfs, er werd al
eens een tasje soep meer uitgeschept als er
werkmannen in de buurt waren. En voor het één
hoort natuurlijk het andere. Toen één van de
firma’s bijvoorbeeld het plan had opgevat om hun
stellingen allemaal in de voortuin van Godelieve en
André te stapelen: het duurde een aantal dagen
vooraleer er reactie kwam na de vraag van André …
maar uiteindelijk ruimden ze alles terug keurig op.
Waar ze vooral het effect van de verbouwingen
voelen is aan de binnenkant van hun woning.
Vooral de isolatie heeft duidelijk zijn effect. Maar
de nieuwe ramen en dubbel glas boven maken
natuurlijk ook een verschil. Het scheelt wellicht
een paar graden … en dus voelen ze het als
huurder uiteindelijk toch in hun beurs.

Je ziet niet
alleen
het
verschil

Verbouwingen
doe je niet
zonder dat je het
voelt … Als
huurder voel je
het gelukkig niet
aan uw beurs.
Maar tijdens de
verbouwingen
heb je natuurlijk
onvermijdelijk te
maken met de
brokken en de
stielmannen die
af en aan over
de vloer komen.
VLAKAF!
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ONTROEREND GOED
Loopbaan bij justitie

Schone wijk geworden …

Godelieve is oorspronkelijk van Aalter en André
van Ruiselede. André bouwde zijn loopbaan uit
binnen justitie. Dit bracht hem aan het begin van
zijn carrière in verschillende Belgische steden. Hij
startte in het Justitiepaleis in Brussel en verhuisde
van daar naar Luik en Gent om dan terug in Brussel
te belanden. En dat verhuizen mag je letterlijk
nemen. Zijn vrouw volgde hem. Niet alleen in
België trouwens. In 1973 kreeg hij de kans om voor
twee jaar naar Duitsland te verhuizen om er een
functie op te nemen voor één van de twee
Belgische krijgsraden in Mariënburg, bij Keulen.
Het werden er uiteindelijk tien jaar. Ze verhuisden
samen met hun drie kinderen. Hun zoon Yves was
toen 12 jaar, hun oudste dochter Inge was 10 en
Ann was 6 jaar. Allen konden in de omgeving in het
Nederlands of het Nederlands en het Frans naar
school. Het beviel hen daar zeker als gezin. Het was
dan ook een aanpassing als ze terug in het kleine
Hansbeke terecht kwamen. Via connecties kregen
ze de kans om de woning in de Doornbosstraat te
huren. In het dorp waar Godelieve haar broer
woonde, die zorgde voor haar vader. Vandaar ook
de keuze voor ons dorp.

Nu dat de verbouwfirma’s aan de laatste woningen
bezig zijn, is het effect van de wijkrenovatie
duidelijk zichtbaar. ‘Het is een schone wijk
geworden’ aldus André. Hij en Godelieve wonen er
ondertussen al meer dan 32 jaar. Een echt
wijkgevoel hebben ze nooit gehad. Daarvoor is de
wijk misschien te groot. Of is de samenstelling van
zijn bewoners te divers. Hij herinnert zich nog een
buurtbewoner die rondkwam met een petitie
tegen de hinder van de scouts … Hun handtekening
kreeg hij niet. Godelieve en André zijn buren van
de Scouts. Hun achtertuin grenst aan hun
terreinen. Maar ze houden van de dynamiek die de
scouts in de buurt teweegbrengt. Als ze aan hun
deur komen tijdens een ruiltocht met een ei, gaat
de deur met plezier open en keren de kinderen
met volle handjes terug. Ook met hun directe
buren hebben ze een goede band. Ze lopen elkaars
deur niet plat, maar zijn er voor een regelmatige
babbel en als ze elkaar nodig hebben.
Maar na meer dan dertig jaar gelukkig te zijn in de
Cluysewijk, zou het wel eens kunnen dat Godelieve
en André binnenkort uitwijken naar een kleinere
woning of appartement. De vier slaapkamers en
het perceel van in totaal 850 vierkante meter
hebben ze niet echt meer nodig. Ver zullen ze niet
lopen als het van hen afhangt. Ze willen graag in
Hansbeke
blijven
wonen. Dicht bij hun
drie kinderen en zes
kleinkinderen. Geen van
hen is dus voorlopig het
voorbeeld van hun
grootouders gevolgd.
André had er namelijk al
een
internationale
loopbaan opzitten toen
ze met hun gezin in 1983
in Hansbeke neerstreken.

VLAKAF!
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Appel valt niet ver van de boom

de teerlingen werpen in de gemeentezaal. En eens
goed gaan eten doen ze ook nog altijd graag en
regelmatig. En het is niet omdat ze ouder worden,
dat ze niet meer mee zijn met hun tijd. André zit
nog regelmatig achter zijn computer en de
actualiteit gaat er ook niet onopgemerkt voorbij.
En als het over justitie gaat, heeft André
bovendien nog altijd een eigen mening.

Geen van de kinderen is in Duitsland blijven
plakken. Uiteindelijk zijn ze allemaal relatief dicht
bij hun familie neergestreken. Yves woont in
Ruiselede. Hun dochter Ann woont in Landegem.
Wellicht is Inge het meest bekend in ons dorp. Niet
alleen omdat ze in Hansbeke woont, maar ook
omdat ze begeleidster is in de buitenschoolse
opvang.
Naast drie kinderen hebben ze ondertussen ook 6
kleinkinderen waarvan de jongste ondertussen ook
al 15 jaar is. Allen komen ze graag even langs en
zijn ze ook altijd welkom in de Doornbosstraat.
Voor een babbel, wat goede raad, … of om wat
zakgeld bij te verdienen via het opknappen van een
klusje. Voor André is het namelijk niet evident
meer om de tuin te onderhouden na zijn
hartoperatie van een aantal jaren terug. Ook het
reizen hebben ze wat afgebouwd. Ze gingen in het
voorjaar en het najaar heel graag en regelmatig op
vakantie. En waar ze vroeger de korte afstanden
graag aflegden al wandelend, doen ze deze nu
meestal met hun wagen.
Toch zitten ze zeker niet altijd stil. Ze zijn lid van
OKRA en gaan elke week een kaartje leggen of met

VLAKAF!
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ANSBEEKSE GEDACHTEN

DIRK KERKHOVE

Oast ter eujt
Ken weetet nie
Gien zeer mier bestoat
’t herte neujs nie mier
moe bloen

we neujs mier op de
kurde moeten dansen
elk bload zijn schouwe
mag geven
de mensen alle kleuren
en
de wind allene strielt

de vloed en ebbe tuppe
kommen
oast ter eujt
de zonne en de moane
één lichtje zijn
mier dan tijd genoeg es
dag en nacht één fieste noar alles kijken mag
zijn
mijn woorden
den teek ’t kieken
uitdaagt
niet meer nudeg zijn
’t evenwicht op de velo
elke geure genieten es
vanzelves goat
blijheid geen ziekte es
kwoad lachen kan
leeghangen van ons is
oast ter eujt
lachen veur altijd
uit lawijt stilte ontstoat
aost ter eujt
liefde geweune es
elk woord een liedje
wordt
meester en knecht één
kan zijn
Oaster eujt de Muizn
en de Groavn
overieenkomn

VLAKAF!
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WEDSTRIJD

WIE BEN IK UIT H.?

mail verstuurde. Olaf zal het lied ‘Wij zijn het dorp’
van Derek en Johan Verminnen kunnen inoefenen
om voor te zingen op de Hansbeekse
nieuwjaarsreceptie op het kerkplein. Hij moet niet
altijd hetzelfde lied uit volle borst zingen…

Een gekende Hansbekenaar herkennen met soms
dubbelzinnige informatie, wie kan dit het vlugst?
Geen spervuur van antwoorden a.u.b. Slechts één
poging per gegeven tip…
OPGAVE 13 / OPLOSSING

Aandacht lezers, Louis Van de Voorde is wel niet de
enige bewoner van de Voordestraat! Hij woont
samen met zijn dochter Catharina, op nummer 20.
Op nummer 22 woont Marleen Van de Voorde en
nog eens twee huizen verder tot voor kort Lydie
Van de Voorde. Toch wel bijzonder dat er in een
straat met een twintigtal huizen vier naamgenoten
wonen.

De opgave voor nummer 12 en 13 was dus
dezelfde:
“Er zijn er in Hansbeke maar een paar bij wie de
straatnaam van hun woonplaats iets met hun
familienaam te maken heeft. Ik ben hiervan een
schitterend voorbeeld! Verder kan ik er gerust bij
vertellen dat ik hou van een pintje en een gezellige
babbel. Hopelijk is het genoegen natuurlijk steeds
wederzijds.”

De band met het bier kon echter alleen naar Louis
leiden. Hij was zijn beroepsleven lang
bierhandelaar die vanuit Aalter ook Hansbeke
bevoorraadde. Zijn eeuwige band met brouwerij
Krüger in Eeklo blijkt uit de foto. Bovendien was hij
in Hansbeke eigenaar van café Krügershof, dat later
omgedoopt werd tot ’t Bareeltje.

De eerste keer kwamen we uit bij Julien De Roo in
de Rostraat, de tweede keer bij Louis Van de
Voorde in de Voordestraat.
Anita Coddens had echtgenoot Marc Van
Ooteghem al doen twijfelen toen opgave 12
gelanceerd werd in september. Na het
novembernummer was het duidelijk voor Hugo
Schaeck, dit moest Louis Van de Voorde zijn. Hij
werd echter aan de meet geklopt door Olaf Evrard,
die exact 16 minuten eerder de oplossing per e-

VLAKAF!

OPGAVE 14 / TIP 1
Namen hebben inderdaad dikwijls met
woonplaatsen te maken. Ik ben een rasechte
Hansbekenaar, toch nog altijd in Oost-Vlaanderen.
Een verre voorvader van mij zal wellicht van ergens
anders gekomen zijn. Mijn
moeder heeft niet direct een
leuke, hemelse, naam en ik
hoop van harte dat het niet
haar eindbestemming wordt.
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VLAKAF (ONT)DOOPT DE SCHEPEN
Aangezien Nele Clarebout uit Nevele weg
verhuisde (de liefde achterna nietwaar...), diende
zij vervangen te worden als schepen. De N-VA koos
voor Freddy Bertin als vervanger. En natuurlijk ging
Vlakaf langs om kennis te maken en te polsen naar
zijn ideeën voor de komende jaren.

FREDDY BERTIN

Ze verschillen dan wel 35 jaar, maar Freddy heeft
het interview net op dezelfde manier voorbereid
als Nele destijds: een aantal zaken opgezocht, al
zelf wat op papier gezet, ...

bedrijfseconomie aan de KUL, management aan
het Vlerick Instituut en in Eastbourne (Engeland).
Hij bekleedde directiefuncties in diverse
multinationale ondernemingen (onder meer in
Santens, Pauwels Trafo en bij Campina in Aalter).
Daarnaast was hij ook raadsheer in het Hof van
Beroep van de Arbeidsrechtbank en voorzitter van
het Streekplatform Meetjesland. Eigenlijk is de lijst
van al zijn mandaten en verwezenlijkingen te lang
om hier op te noemen!

Freddy is midden in de tweede wereldoorlog
geboren in Gent (in de Veldstraat) in een katholiek
arbeidersgezin. Zoals dat 'hoorde' werd hij lid van
de scouts. Hij werd er leider, gouwleider en kwam
ten slotte in de verbondsleiding terecht. Daar was
hij adjunct van Jean-Luc Dehaene. Hoewel hij van
huis uit eerder CVP-gezind was, verkoos hij niet in
te gaan op diens verzoek hem te volgen naar de
studiedienst van de partij. Na zijn huwelijk stopte
hij met de scouts.

Sinds hij met pensioen is, heeft hij eindelijk tijd om
actief aan politiek te doen. In Nevele, waar hij
ondertussen 38 jaar woont, richtte hij in 2011 een
afdeling van de N-VA op en werd er voorzitter. Het
geeft hem voldoening om iets in beweging te
kunnen brengen, om maatschappelijk engagement
te tonen. Om lintjes door te knippen, moet je dan
weer niet bij hem zijn. Hij is soms wel teleurgesteld
in het niveau van de politiek. Helaas zijn
populariteit en cliëntelisme veel te belangrijk.

Wie is Freddy Bertin?

Freddy Bertin: oprichter van N-VA in Nevele

Via zijn schoonfamilie werd hij Vlaamsgezind. Zijn
schoonvader Remi Piryns was een pleitbezorger
van de Groot-Nederlandse gedachte (de
éénmaking van Vlaanderen en Nederland) en
schreef de tekst voor het Gebed voor het
Vaderland. Op familiefeesten langs de
kant van zijn vrouw Lieve, komt hij dus
de ex-journalist Piet Piryns (broer van
Lieve) en diens dochter Groen-politica
Freya met haar partner WillemFrederick Schiltz van Open-VLD tegen.
Om het een beetje vrolijk te houden,
wordt daar dus niet zo veel over politiek
gesproken...

Het belastinggeld zinvol besteden

Hij heeft maar twee jaar meer tijdens deze
legislatuur om iets te maken van zijn mandaat,
maar hij is vast van plan er in te vliegen. Als
schepen voor Financiën en Budget heeft hij

Hoewel hij zelf al lang Vlaamsnationalist is, werd Freddy zelf nooit
actief in de politiek. Dat was niet te
combineren met zijn loopbaan. Na zijn
middelbaar 'mocht' hij verder studeren
tot
sociaal
assistent
richting
personeelszaken. Maar hij had meer in
zijn mars. Dus studeerde hij later verder:

VLAKAF!
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natuurlijk een stevige hefboom in handen. Hij gaat
prat op de financiële planning die nu al opgemaakt
is tot 2022. Als voorzitter drong hij er al bij zijn
schepenen op aan dat alle uitgaven en inkomsten
grondig dienden bekeken te worden. Niet alleen op
het moment dat ze op het budget komen, maar
ook dat ze later aan de realiteit getoetst werden.

PERSONALIA

Naam: Freddy Bertin
Geboortejaar: 1942
Afkomstig van: Gent (Veldstraat)
Adres: Poeldendries 33, Landegem
Gehuwd met: Lieve Piryns
Functie: Derde schepen, met bevoegdheden:
financiën en budget, mobiliteit, lokale
economie, verkeersveiligheid en toerisme
GSM: 0475 49 07 88
Email: freddy.bertin@scarlet.be

De inschattingen van inkomsten en uitgaven
moeten realistischer zijn en er moet een timing bij.
Vroeger werden bijvoorbeeld kosten systematisch
veel te hoog ingeschat, waardoor het moeilijk was
om een klare kijk te hebben op het budget. Hij
dringt sterk aan op discipline en ownership bij de
schepenen, inclusief een gedetailleerde controle
op het einde van het jaar.

flitsen). Hij hoopt om het verkeer zo veel mogelijk
uit de dorpskernen weg te houden. Dit kan onder
meer door de omleidingsweg rond de KMO-zone
Ter Mote in Nevele eindelijk aan te leggen. En zo
mogelijk nog 'eindelijker' om de rondweg rond
Hansbeke gerealiseerd te zien worden. Ook het
openen van Vaart Links van Deinze tot Merendree
moet helpen. In de marge voegt hij er nog aan toe
voor de Hansbekenaren dat er risico is dat de
NMBS de overweg sluit vooraleer de rondweg er
ligt
en
dat
dat
voor
zeer
grote
mobiliteitsproblemen zou kunnen zorgen.

Die discipline moet het mogelijk maken om te
blijven geld vrijmaken voor de noodzakelijke
investeringen. Hij gaat uit van 20 miljoen tot 2022,
of dus zo'n 4 miljoen investeringen per jaar. Op het
lijstje staan onder andere een nieuw
gemeentehuis, investeringen in mobiliteit en de
herbestemming van drie kerkgebouwen die
binnenkort vrijkomen. Voor de herbestemming van
de kerkgebouwen rekent hij trouwens op de
suggesties van alle burgers.
En
alles
moet
belastingsverhogingen!

lukken

Een shoppingcentrum in Nevele?

zonder

Als schepen voor Lokale Economie en Middenstand
hoopt hij vooral enkele nieuwe zones te kunnen
openen: een tweede KMO-zone, vergelijkbaar met
Ter Mote en een 'retail shopping zone' over de
brug in Nevele (in de buurt van de Aldi dus). In deze
laatste zone zouden dan grotere winkels moeten
komen met een oppervlakte van 500 tot 1000 m².
Zo zou de Carrefour uit Nevele naar daar kunnen
verhuizen. De zone moet natuurlijk ook andere
winkels aantrekken.

Mobiliteit: fiets en verkeersveiligheid primeert

Als schepen voor Mobiliteit is de uitvoering van het
mobiliteitsplan natuurlijk zijn eerste bekommernis.
Hij wil alvast prioriteit geven aan het fietsbeleid. Er
moeten fietssuggestiestroken komen. Deze zijn
gemakkelijk aan te leggen (dit kan dus snel), maar
moeten niet als definitieve oplossing gezien
worden. Doelstelling is fietsen een 'eigen bedding'
geven (vrijliggende fietspaden dus), of als dat niet
kan, bewegwijzeren via alternatieve wegen.

Hij beseft dat dit niet noodzakelijk in het voordeel
van de lokale handelaars is. Maar hij gaat er van uit
dat die anders ook onder druk staan. Het heeft
geen zin als een soort Don Quichot hiertegen te
vechten. Dus moet er een alternatieve strategie
uitgewerkt worden. Hij heeft nog geen pasklare
oplossing, maar is zeker bezorgd. Er kan misschien

Een absolute prioriteit vindt hij ook de veiligheid in
de schoolomgeving. Hiervoor zal hij bij de politie
pleiten voor een streng handhavingsbeleid. Hij
rekent er wel op dat de politie slim genoeg is om
dit met verstand te doen (en dus niet op
zondagnamiddag aan een schooluitgang te staan
VLAKAF!
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een systeem van cadeaubonnen uitgewerkt
worden waarmee men enkel bij de lokale
middenstand terecht kan.

binnenhuisarchitectuur en Aude is 17 en zit dus
nog in het vijfde middelbaar. De nieuwe partner
van Anke heeft ook een dochter die 18 is.
Hun zoon Peter, 42 jaar, is CEO van Opel België.

Toeristisch infopunt en zitbanken in alle
dorpskernen

En wat is dat nu met de administratie in Nevele?

Tot slot is hij ook schepen van Toerisme. Hier is
reeds één en ander gerealiseerd: een brochure,
zitbanken langs het Kalepad, ... Er moeten ook
zitbanken in alle dorpskernen en een toeristisch
infopunt komen. Misschien kan zoiets wel in een
kerk georganiseerd worden. Hij wil ook lokale
streekproducten promoten, onder meer door te
proberen de restaurants te overtuigen deze op hun
kaart te zetten.

Voor we afronden gaan we nog even in op het
interview met Freddy dat verscheen in Het Laatste
Nieuws. Vooral de kop, die suggereerde dat Freddy
geen hoge pet op had van de Nevelse
administratie, deed nogal wat stof opwaaien.
Freddy is blij dat hij kan uitleggen wat er gebeurd
is. Vooreerst heeft hij dat nooit gezegd, wie het
volledige artikel leest, zal zien dat dit ook nergens
ter sprake komt. Helaas heeft de hoofdredacteur
een spectaculaire titel verzonnen omdat dat nu
eenmaal meer 'clicks' genereert. De journalist die
het interview afnam, was er ook niet over te
spreken en heeft zich hiervoor uitgebreid
verontschuldigd en het ook rechtgezet tegenover
de administratie. Ook Freddy heeft hen uitgelegd
wat er gebeurd is. Hij vindt trouwens dat onze
Nevelse administratie meer dan prima haar werk
doet.

En na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

Het is alvast een flinke boterham om op twee jaar
te realiseren. Maar Freddy vindt dat je je niet mag
focussen op een legislatuur. De beslissingen die je
neemt, moeten ingegeven zijn door de echt lange
termijn. We polsen dan ook even naar zijn ambities
voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen
(oktober 2018). Door het opnemen van zijn
schepenambt is hij momenteel ontslagnemend als
N-VA-voorzitter, ondertussen is hij trouwens
vervangen door Carlos De Walsche, officier
federale politie, uit Poesele. Hij wil alvast zeker op
de lijst staan. En als hij verkozen is, zetelt hij zeker
als gemeenteraadslid. Maar opnieuw een
schepenambt opnemen is niet direct zijn ambitie.

Wat hem nog het meest stoorde, is dat er politieke
tegenstanders waren die, hoewel ze in het artikel
konden lezen dat er niets aan de hand was, er op
uit waren dit uit te vergroten om hem in diskrediet
te brengen. Maar zo zit politiek jammer genoeg nu
eenmaal in elkaar hé....

Is er nog een leven naast de politiek?

Vervelen zal hij zich zeker niet. Hij is een fervent
golfer (voor de specialisten: zijn handicap is 23) en
voetballiefhebber (hij heeft een abonnement op
AA Gent).
Maar bovenal is hij grootvader. Als de
kleinkinderen roepen, laat hij alles vallen. Freddy
en Lieve hebben twee kinderen. Anke is 45 jaar en
baat een B&B uit in Brugge. Haar eerste zoon,
Tobias, stierf aan wiegendood. Ze heeft ook twee
dochters.
Dante
is
19
en
studeert
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PERSONALIA
Nieuwe inwoners

Verhuisd

Mariëlle
Schmitz
van
Rijnstraat 72, Alkmaar (NL)
naar Nevelestraat 10 sinds
15 mei
Alex Degraveleyn, Kerkakkerstraat 1A, palend aan
Hansbekedorp 9, sinds 3 september
Delphine De Clercq en Wesley Van de Gehugte van
Kleitestraat 4A, 9880 – Lotenhulle naar Nevelstraat
4, sinds 23 september
Laura Verniers en Steven Van Hecke van
Molendreef 93, bus 6, 9920 – Lovendegem naar
Doornbosstraat 53 sinds 29 oktober
Sven Cocquyt en Clio Deprest, van Melle naar
Zandestraat 25, sinds 9 december

Eva
Loman,
van
Veldbloemlaan 4, Landegem
naar Hansbekedorp 62, met
dochter Zoë Duprez, sinds
december 2015
Thea Langeraert en Jona Van Parys van
Reibroekstraat 62 naar Reibroekstraat 36 sinds 1
september
Yvonne Batslé van Doornbosstraat 15 naar Ter
Hovingen, Achterdries 22, 9050 – Gentbrugge
Maria Ginau van Doornbosstraat 19 naar Home
Diepenbroeck Kamer 34, Appensvoordestraat 71,
9920 - Lovendegem

Geboren

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

Arya Dhooge, dochter van Tomas en
Lies Meeuws op 27 mei
Hector Labarque, zoon van Flem en
Isabelle Lair, Zandestraat 24, op 16
december

Gestorven

Andrea Dhaenens, weduwe van
Roger De Waele (†2009),
°Lotenhulle, 30 maart 1937,
†WZC Leiehome Drongen-Baarle,
7 november
Anna Martens, weduwe van Omer De Clercq
(†2009), Lindestraat 14, °Hansbeke, 16 juni 1927, †
WZC Veilige Have Aalter, 29 november
Eugeen Claeys, echtgenoot van Ivette Geiregat,
Ahornlaan 9, 9030 – Mariakerke, °Landegem, 12
december 1931, †Gent, 25 december, trouwe lezer
van Vlakaf

WIL JE ONS HELPEN
Wil je een geboorte, huwelijk of overlijden
gemeld zien in Vlakaf?
Ken je een nieuwe inwoner, iemand die
verhuisd is?
Laat het ons weten!
Je kan hiervoor terecht bij de verspreider van je
straat of bij om het even welke andere
medewerker.
Of je kan een
redactie@vlakaf.be
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DE TACHTIGERS

ANDRE RAES EN SIMONE DE GROOTE

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.
Begin september spraken we af met Simone voor
een gesprek, toen ze 80 jaar zou worden. André
was toen in het ziekenhuis. Zijn toestand
evolueerde positief, maar werd niet goed genoeg
om thuis in de Borluutlaan te kunnen blijven. Na
een nieuwe periode in het ziekenhuis werd
gelukkig een plaats gevonden in Ter Leenen. Op
een winderige dag fietsten we naar Nevele om er
eerst André te beluisteren.

leerjaar moest gaan, verhuisden we naar de
huidige Warandestraat, die vroeger Veldstraat
heette. We woonden er in het laatste huis, vóór de
Bellembeek, dat is nu nr. 32, maar het oude huis
werd vervangen door een nieuw.

In Hansbeke zat ik in de ‘bovenschool’, het
klaslokaal voor jongens van de eerste graad boven
de toegangspoort van het klooster, bij Zuster
Edgarda. Daarna kreeg ik les in de jongensschool
op de hoek van de Melkerijstraat: de tweede graad
bij koster Frans Snellings, de derde graad bij
meester Albert De Craene en de vierde graad bij
schoolhoofd Robert Van der Vennet. Hierna ging ik
ongeveer een jaar werken op de boerderij van
Kamiel De Roo, aan de toenmalige overweg van de
Kippendonkstraat. Daar worden nu nertsen
gekweekt.

Een kleuter uit Drongen

Op 19 februari 1932 werd ik geboren in Drongen.
Ik was de enige zoon van René Raes en Irène
Claeys. Mijn moeder was afkomstig van Reibroek,
meer bepaald de Boerestraat. In ons gezin waren
er vier zussen: Simone, Godelieve, Noëla en
Christina. De eerste en de derde zijn ondertussen
overleden. We woonden in Drongen op drie
verschillende plaatsen, maar vonden geen huis dat
groot genoeg was voor ons gezin. Ik ging er wel
naar de kleuterschool. Toen ik naar het eerste
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Nieuwevaart. Toen ik 15 jaar werd, trok ik met hem
mee, in de zomer per fiets langs de Brugse Vaart, in
de winter met de trein. Veel Hansbekenaren
werkten daar, en dikwijls van vader op zoon, zoals
Laurent Bockaert. Op 19 jaar moest ik naar het
leger. Ik begon in december in Koksijde, voor 24
maanden, maar dat werden er uiteindelijk 21. Toch
liep dat over drie kalenderjaren, lang genoeg!
Terug bij Vynckier was ik collega van mijn buurman
Roger Verstraete, evenals van Jerome Blaere, René
en André Cathoir en later Eric Van Oost. Die vele
Hansbekenaren waren maar een onderdeel van
een personeelsbestand van 2000 man in die grote
elektriciteitsfabriek,
die
volgens
het
drieploegenstelsel werkte. Ik produceerde 40 jaar
en drie maanden elektriciteitskasten, eerst uit
bakeliet, later uit PVC. Er werkten ook veel
vrouwen, o.a. Amanda en Maria Hautekeete, die
moesten precisiewerk doen, zoals vijzen indraaien.
Op 57 jaar kon ik op pensioen gaan, jaja, al 28 jaar
geleden!

lossen. Die plaatsen lagen op het traject dat ze
volgden op de wedstrijden vanuit Frankrijk. Zo
werden ze opgeleid. Soms korfde ik de duiven in en
bracht ze bij Casimir Onderbeke in café ‘Het Huis
van Vinderhoute’ naast de kerk. Casimir reed er
dan met paard en kar mee naar Wakken, waar ze
gelost werden. Ik fietste na de vlucht soms met vier
constateurs rond mijn nek naar het duivenlokaal in
Bellem, Sleidinge of Waarschoot. Er waren twee
duivenmaatschappijen in Hansbeke. ‘Elk zijn recht’
in café ‘In de oude Smisse’ bij Irené Baele, op de
hoek van dorpsstraat en Melkerijstraat. Later
verhuisde de bond naar ’t Rooske, de gebruikelijke
naam voor café ’t Oud Gemeentehuis bij Jozef Van
de Walle, aan het hoek met de Voordestraat. De
andere duivenbond ‘Jong maar moedig’ had zijn
lokaal in café ‘Sint-Hubertus’ bij Omer De Groote,
aan het begin van de Karmenhoek.
Daar stond een dochter achter de toog, Simone De
Groote…

Voetbal en duivensport

Voor voetbal heb ik altijd een zwak gehad. Ik ben
altijd trouw supporter geweest van Adelin
Martens. In de periode dat hij bij Evergem Center
speelde, trokken we samen met de fiets naar daar,
ik was een beetje zijn persoonlijke soigneur. Ik ben
32 jaar bestuurslid, en trouw supporter natuurlijk,
geweest van de Hansbeekse voetbalclub De
Waterhoens. Ze speelden eerst op Reibroek en
kwamen dan naar het nieuwe sportplein ‘Borluut’
aan de overweg van de Melkerijstraat. Via een
ander bestuurslid en jeugdtrainer, Roger
Vandemoortele, werd ik betrokken als wijkmeester
bij de Katholieke Werkliedenbond. De KWB was de
mannelijke tegenhanger van de KAV.
Ik heb ook altijd een heel grote interesse gehad in
de duivensport. Zelf had ik geen eigen duivenhok
maar ik volgde het verloop bij de spelers. Met
Michel Cathoir (‘Kontoor’ in het Hansbeeks) had ik
het meeste contact. Michel had met mijn tante
Marie Claeys een kruidenierswinkel op Zande (nu
nr. 19). Hij had veel werk om zijn klanten te
bedienen her en der in Hansbeke. Ondertussen
reed ik met duiven van hem naar een vaste plaats
in Vinkt en verder Aarsele om de duiven daar te
VLAKAF!
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ik 14 jaar was, ging ik werken naar Gent bij een
tandarts. Ik was daar de portier, poetsvrouw, kok,
noem maar op… In het weekend moest ik thuis
natuurlijk volop helpen in het café. Dat betekende
dag en nacht werken! Op zondag was er altijd veel
ambiance vanaf vijf uur na het voetbal. We waren
open tot twee of drie uur ’s nachts, er is daar nogal
wat gekaart, en gedronken natuurlijk…
Toen de tandarts naar Ouwegem verhuisde,
vroegen hij en zijn vrouw mij om verder bij hen te
blijven werken. De verbinding Hansbeke-Ouwegem
was wel niet zo ideaal. Daarom kochten ze een
tweedehands auto voor mij om de verplaatsing te
kunnen doen. Zij waren tevreden over mij en ik heb
er 42 jaar heel graag gewerkt.

Op naar de Borluutlaan!

Op 2 juli 1960 ben ik met André gehuwd. Mijn
ouders hadden een nieuw huis gebouwd, voor hun
oude dag, dichter bij het dorp (Reibroekstraat 38).
Daar hebben we eerst een tijdje gewoond. We
bouwden dan samen met mijn broer Carlos en
Christiane, de zus van André, een tweewoonst in
de nieuwe Borluutlaan (nr. 9 en 11) in 1966. We
hebben zelf veel gewerkt aan het huis met metsers
Roger Eggerick en Georges Van Ooteghem. Een jaar
later konden we verhuizen.

De dochter van Sint-Hubertus

Mijn vader Omer De Groote en moeder Martha
Vermeersch hebben lange tijd een van de oudste
cafés van Hansbeke uitgebaat, aan de post van
Reibroek. Het was
een huis met een
lange gevel, met
blauw en witte
luiken,
want
eigendom van de
grafelijke familie.
Mijn oudste zus
Godelieve is reeds
overleden. Ik werd geboren op 24 september 1936
en na mij kwamen er nog vijf kinderen Carlos,
Lisette, Marc, Yvette en Luc.

Ik ben lid geweest zowel van KAV, nu Femma, als
van KVLV. Omwille van de avondvergaderingen heb
ik het lidmaatschap opgezegd. Als het donker
werd, waagde ik
me niet zo graag
meer buiten. Mijn
gezondheid is altijd
goed
geweest,
maar twintig jaar
geleden ben ik
thuis eens van de
zoldertrap gevallen, met een rugletsel als gevolg.

“André besluit, met enige
weemoed, dat je 56 jaar
huwelijk niet zomaar uitwist.”

We zijn nog altijd lid van OKRA, Ziekenzorg dat nu
Samana heet, en de bond van de gehandicapten.

Ik zat in de kleuterschool bij Zuster Idonie en zuster
Evarilde. In de lagere school kreeg ik les van Angèle
Mestdagh in de derde graad en zuster Norbertine
in de vierde graad, die tegelijk directrice was. Toen
VLAKAF!
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Een nieuwe fase

We zijn beiden ouder aan het worden, dat voelen
we. Ik heb André zo lang mogelijk thuis verzorgd.
Het gesleur met de flessen voor zijn beademing
werd heel zwaar. Na de twee periodes van
hospitalisatie moesten we een andere oplossing
vinden. Hij kon gelukkig direct naar Ter Leenen
komen. Begin december werd hij hier bewoner.
Misschien kan hij nog verhuizen naar de nieuwe
vleugel, we wachten af. Ik kom elke namiddag per
auto naar Nevele om hier samen te zijn op kamer
57.

TAMTAM
Fifty-one Ladies Club De Leie

Het werkjaar 2016 van de club, met Hansbeekse
leden Solange D’hondt-Herbrant, Sabine
Masscho-Van
Mynsberge
en
Kristin
Mattheeuws, schonk 10.000 euro aan sociale
doelen:

André besluit, met enige weemoed, dat je 56 jaar
huwelijk niet zomaar uitwist.

1. De Vierklaver
2. Project Caméleon (tehuis voor seksueel
misbruikte meisje in de Filippijnen)
3.
MPI
Heilig
Hart
(aankoop
muziekinstrumenten voor muziektherapie)
4. Ter Plaatse-welzijnsschakel voor kansarmen
in Nevele
5. Canischa vzw (opleiding geleidehonden)

We wensen André en Simone nog een goede tijd
samen en laten hen verder in het gezelschap van
zus Lisette en Antoinette Loontjens, trouwe
bezoeksters van Samana.
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Inkom: volwassenen € 9, -16 jarigen € 7.

Reservaties: www.nietversagen.be of bij Jolien
Lossy op 0492.57.26.67 (na 18.00 uur).

Op de website en facebookpagina van Niet
Versagen vindt u nog steeds informatie over twee
wedstrijden waarmee telkens vrijkaarten vallen te
winnen voor deze productie. De moeite om gauw
een kijkje te nemen!

KT Niet Versagen Hansbeke speelt:

EN TOEN WAREN ER NUL – Thriller van Agatha
Christie, in een regie van Els Borms.

Een zeer divers gezelschap komt samen in een
vreemd huis op een rotsachtig en verlaten eiland
voor de kust van Devon. Er schijnt geen enkele
connectie te bestaan tussen al de genodigden. Zij
kennen elkaar geen van allen.

Niettemin verheugt iedereen zich op een
ontspannend weekend. Tot plots een vreemde
boodschap door het huis weerklinkt. Iedereen
wordt ervan beschuldigd een moord op zijn of haar
geweten te hebben, zonder daar ooit voor te zijn
veroordeeld. Alle genodigden willen weg, maar de
veerboot vaart niet meer uit.

KVLV Activiteiten 2017

•16 januari - 13u30: Ombrésjaal breien
•31 januari - 13u30: Haken
Reeks loopt verder op 14, 28 februari en 14
maart

Dan valt er een eerste dode. Zelfmoord? Moord? Er
volgen er nog, op het ritme van de beeldjes op de
schoorsteen die eveneens omvallen. Heeft het
kinderrijmpje dat aan een wand hangt iets met de
moorden te maken? De spanning stijgt en de dader
is onvindbaar…

•1 februari - 20u00: BBB (buik-borst-billen)
Lessenreeks van 10 lessen, telkens op dinsdag

•22 februari - 19u00: Startvergadering
(Lourdestrekking)
•5 maart - 14u00: Voorjaarswandeling
•19 maart - 8u30: Ontbijt
•22 maart - 19u00: Bloemschikken Pasen
•11 april - 19u30: Naaien
Reeks loopt verder op 18, 25 april, 2, 9 en 16 mei

Klassieker van Agatha Christie die zijn spankracht
na al die jaren nog steeds niet verloren heeft.

Met: Stefanie Clement, Jelinka Dhondt, Théa
Walgraeve, Birgit Wille, Bob Coppieters, Laurent
Cornelis, Kurt Demeester, Yves Deneir, Jens De
Wulf, Herbert Evrard en Brecht Verschuere.
Gemeentezaal Hansbeke.

Opvoeringen op 27 - 28 januari, en 2 – 3 – 4
februari 2017, telkens om 20.00 uur.
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ARSCENE
Zaterdag 18 februari
Plareen Men

Home made blues & soul

Naar aanleiding van z´n verjaardag zoekt Arscene
traditiegetrouw een band die aanstekelijk werkt op
de onderste ledematen. Voor de zevende
verjaardag is de keuze gevallen op een recente
formatie met muzikanten uit Knesselare en Aalter
die al heel wat muzikale ervaring hebben.
Verwacht je aan dansante blues en soul met Willy
Vleeshouwer op z´n virtuoze gitaar, Bart
Steuperaert op stevige bas, Frank Buyssens aan de
frivole toetsen, Kay Van de Casteele op pittige
drums en Peter Versluys als de ´James Brown´ van
het Meetjesland.

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke
Zaterdag 21 januari

Emile - ‘Twenty strings’

Virtuoos Emile Verstraeten stond al op de planken
met Björk, Sioen en Ivan Smeulders.
Sinds 2006 schittert hij als trouwe kompaan aan de
zijde van Bart Peeters.

Nu is de tijd rijp voor zijn eigen ding. Hij brengt z’n
eigen songs, gekleurd en verrijkt door een geöliede
achterban van vier mega-muzikanten. In totaal
staan 20 dansende snaren op het podium, in
harmonie met 5 stemmen.

Zaterdag 4 maart

John Snauwaert N.Y. trio feat. Katrien Van Opstal
Take Love Easy

Bassist Marcos Varela, gitarist Roni Ben-Hur en
saxofonist John gaan samen met zangeres Katrien
Van Opstal, een opkomend talent in de Belgische
jazz-scene, op zoek naar de essentie van jazzswing.

Wie houdt van akoestische ´feel good´ muziek met
groove, swing, speelse melancholie en een pak
positiviteit, zal het zich zeker niet beklagen!

Inspiratie vinden ze in het werk van Ella Fitzgerald
en Joe Pass. Authenticiteit, swing en liefde voor
muziek, gebracht door gepassioneerde en
gedreven muzikanten.

Zaterdag 4 februari

Liz Aku trio - ‘Ankhor’

Jazzy sferen en soulful vingerknippen...

Liz Aku staat sterk en dat zullen we geweten
hebben. Na haar opgemerkte passages bij onder
meer DeLaVega, Internationals en Sweet Coffee
trok Liz naar Nieuw-Zeeland. Ze kwam er niet
alleen zichzelf tegen maar ook Mara TK, frontman
van Electric Wire Hustle, die haar warme klasse
wist vast te leggen op plaat.

Meer info op www.arscene.be

Vlakaf is natuurlijk gedrukt op
gerecycleerd en chloorvrij gebleekt
papier. Dit gebeurt in de werkplaats
voor aangepaste arbeid VZW
Nevelland.

Ankhor, het nieuwe soulalbum van Liz Aku,
verschijnt in mei 2017.
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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?

KENNY HALLAERT
meetje Lieske en nonkel Ronny ernaast de slagerij
van Huis D’haenens openhielden. Kenny woonde
zijn eerste levensjaren nog naast de toenmalige
bibliotheek (waar nu de Heemkundige kring huist,
naast het Cultuurhuis). Dat huis is gesloopt, er
werd nu een groot nieuw appartement gebouwd.
In 1986 verhuisde het gezin naar de Hammestraat,
maar Kenny vertoefde nog steeds graag en veel in
het café.

Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

Het is daar dat zijn liefde voor het kaartspel begon.
Hij kon als klein manneke al goed mee manillen
met de grote mensen. Op school was hij trouwens
ook vrij goed in wiskunde. Graag kaarten en goed
zijn in wiskunde… wie had ooit gedacht dat dit een
gouden combinatie zou worden.

Vandaag zetten we nog eens de omgekeerde stap:
we gaan op bezoek bij een Hansbekenaar die
andere oorden opzocht. Kenny Hallaert, geboren
en getogen Hansbekenaar, woont tegenwoordig in
Londen. Al is hij eigenlijk meerdere maanden per
jaar op rondreis in de wereld als professioneel
pokerspeler. Op een koude decemberochtend
mochten we Kenny honderduit vragen over dit
bijzondere beroep. De valies om de trein naar
Londen te nemen stond alweer klaar in zijn
woonkamer in Tien Gemeten. Het leven van een
globetrotter!

Kenny studeerde A2 elektrotechniek en ging
daarna anderhalf jaar naar het KAHO om graduaat
Elektriciteit te studeren. Dit beviel hem echter niet
zo goed, hij stak liever de handen uit de mouwen
en ging gaan werken. Eerst even bij Lannoo in de
Vaartstraat, vervolgens verschillende jaren als
onderhoudselektricien bij WAVIN Belgium in
Aalter, ook gekend als Tubolit, een bedrijf dat PVCbuizen produceert.

Kenny is een geboren en getogen Hansbekenaar en
enige zoon van twee échte Hansbekenaren: Nadine
D’haenens en Irené Hallaert. Hij groeide
grotendeels op in ’t café bij mama Nadine, terwijl

Intussen leerde hij het online pokeren kennen. Het
was een fijne hobby, een leuke ontspanning, die
hem meer en meer bezig hield. Door het vele
spelen en zich meer en meer in
het spel te verdiepen, werd
Kenny een serieus goede
pokerspeler. Hij bezocht ook
soms echte casino’s, onder
andere in Namen en Spa, en
werd daar opgemerkt door de
directie.

Plots
pokeraar

professioneel

Op een mooie dag, begin 2008,
kreeg hij de vraag of hij niet zelf
professioneel aan de slag wilde
gaan in het casino als marketing
manager. Een kans die hij met
beide handen greep. Kenny
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werd verantwoordelijk voor de marketing voor de
niet-Franstaligen, in de casino’s van Namen en Spa.

toernooi naar toernooi. Kenny vergelijkt het met
topsport, waarbij je de hele wereld rondreist, maar
wel heel vaak dezelfde tegenspelers tegenkomt op
de verschillende wedstrijden.

Plots kon Kenny van zijn grote passie, het pokeren,
daadwerkelijk zijn beroep maken.

The November Nine in Las Vegas

Dit is intussen 8 jaar geleden, en intussen is Kenny
nog steeds non-stop met poker bezig. Wordt dit
dan niet saai op de duur?

Het echte hoogtepunt van zijn pokercarrière heeft
hij in november gekend: Kenny speelde de
November Nine in Las Vegas, zowat het
Wereldkampioenschap poker is dat. Hij geraakte er
zowaar bij de laatste 9, en speelde dus de finale.
Wetende dat ze startten met 6700 deelnemers is
dat al prestatie om u tegen te zeggen.

Helemaal niet, legt Kenny ons uit. Het spel
evolueert enorm, en de enige manier om er echt
goed in te zijn is er enorm veel mee bezig te zijn.
Het niveau stijgt ook wereldwijd. Steeds meer
mensen spelen het, en ze worden ook steeds beter.
Kenny gebruikt een mooie spreuk: “It takes one
minute to learn, but a lifetime to master”. Je leert
het spel op een minuutje, maar het duurt je hele
leven om het echt perfect te beheersen.

Kenny’s vader Irené en enkele vrienden en een
goede vriendin kwamen speciaal naar Las Vegas
om de finale mee te maken. Die steun deed Kenny
heel veel deugd. In de finale van de November
Nine werd hij knap zesde. Het was een prachtig
moment, ook voor zijn portemonnee: hij won er
zomaar eventjes 1.463.000 dollar, ofte 1.336.629
euro.

Meer en meer wordt er ook geoefend met
computers, die analyses maken. Kenny vertelt dat
hij soms echt uren studeert op het spel, maar met
studie alleen kom je er niet. Een zekere wiskundige
aanleg, en die heeft hij wel, komt goed van pas én
je moet, zoals bij bijna elk kaartspel, toch ook wel
een goed geheugen hebben.

Zelf blijft hij heel nuchter bij dat bedrag. Zichzelf nu
plots grote cadeaus kopen, zal Kenny niet meteen
doen. We zullen hem dus niet snel met een dure
Ferrari zien rondrijden of een grote villa zien
bouwen.

Tegenwoordig is Kenny toernooidirecteur voor de
casino’s van Namen en Spa, maar ook voor Unibet
Open, een overkoepelende organisatie van casino’s
en gokkantoren. De job als toernooidirecteur ligt
hem goed omdat hij graag zaken organiseert.
Vroeger in Hansbeke was Kenny ook betrokken bij
de organisatie van de minivoetbaltoernooien van
het Brouwershof en VVE Hansbeke en bij de
organisatie van de Hansbeekse Feesten.

Hij ontkent niet dat het een enorm groot bedrag is,
maar wil het goed besteden. En we mogen niet
vergeten dat al het geld in poker van de spelers zelf
komt. Er is geen sponsoring, alle prijzengelden
komen van de inleg die elke speler betaalt. Dus wat
reserve om nog lang en veel verder te kunnen
spelen is zeker welkom.

Nu kan hij het organiseren van evenementen
combineren met zijn passie voor het pokeren.

De reden dat veel Lottowinnaars anoniem willen
blijven, is omdat ze te veel lastig gevallen worden
door mensen die om geld komen schooien. Kenny
is geen anoniem Lottowinnaar, het bedrag dat hij
won stond in grote letters in de krant (en staat in
kleinere letters nu ook in Vlakaf!). Komen ook bij
hem veel mensen aankloppen? Kenny zegt dat dat
heel goed meevalt, hij heeft nog geen vervelende
telefoontjes gekregen. Hopelijk blijft dit zo, ook na
dit artikel!

Kenny kiest er bewust voor om dus niet alleen zelf
heel veel poker te spelen, maar daarnaast ook deze
vaste job te houden. Het geeft toch wat zekerheid,
want poker blijft uiteindelijk wel een spel waarbij je
afhankelijk bent van de kaarten die je kreeg, en je
dus nog steeds een portie geluk nodig hebt.
Maar zijn vrijheid is groot, hij moet niet elke dag op
kantoor zijn, en kan de wereld rondreizen van
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Leven in Londen

betekent dus dat ongeveer 5% van de Belgen af en
toe wel eens poker speelt op de computer. Des te
specialer toch, dat hier in Hansbeke dan de zesde
beste speler ter wereld grootgebracht werd!

Nu woont Kenny in Londen, in de wijk Paddington,
vlakbij Hyde Park. Hij woont er alleen in een
appartement. Het is een rustige buurt, het
nabijgelegen park is perfect om aan de conditie te
werken, en het is toch gelegen in het centrum van
een wereldstad waar enorm veel te doen is. Het
contrast met Hansbeke kan bijna niet groter zijn.
Mist Kenny Hansbeke niet? Dat valt eigenlijk zeer
goed mee, hij komt ook bijna maandelijks eens
over-en-weer, met de trein is dat snel en handig.
Wat hij wel erg mist in Londen is een goeie frituur
en een goede bakker. Twee zaken die moeilijk te
vinden zijn in het grote Londen.

Pokeren tot aan zijn pensioen?

Kenny is nog lang niet fin de carrière, geeft hij aan.
Het spel blijft boeiend genoeg om er zijn dagen
mee te vullen, maar dat kan natuurlijk op een dag
veranderen. Hij kent enkele echt goede spelers die
toch al gestopt zijn, sommigen waren zelfs jonger
dan hem.

Maar bij Kenny is de passie nog te groot, hij denkt
nog lang niet aan ophouden. Anderzijds vindt hij
het wel heel waardevol dat hij eerst 8 jaar een
“gewone” job gedaan heeft, vooraleer zijn leven
volledig te wijden aan het pokeren. Daardoor kan
hij de waarde van een euro beter inschatten. Hij
ziet sommige jonge pokeraars die al vanaf hun 18
jaar meteen het grote geld verdienen met het spel,
zonder ooit als “gewone werkmens” te moeten
werken voor een eenvoudig loon. Zij gaan soms
zweven, worden weleens overmoedig of nemen op
een dag veel te veel risico. Kenny is zeer geduldig,
voorzichtig en heeft veel zelfdiscipline. Hij blijft
studeren op het spel, een derde van zijn tijd gaat
naar studie. Ook besprekingen met andere
pokeraars en veel oefenen om zo samen beter te
worden hoort erbij. Dit maakt dat de sfeer onder
de meeste pokeraars ook heel open en gemoedelijk
is, ondanks de concurrentie die er natuurlijk is als
het spel dan “voor echt” bezig is.

Als we denken aan casino’s denken we aan gokken,
en bij gokken denken we meteen ook aan
gokverslaving… Hoe denkt Kenny daarover? Komt
hij soms mensen tegen die gokverslaafd zijn?
Kenny vertelt dat poker niet het spel van de
gokverslaafden is. Dat is eerder roulette of zijn
andere eenvoudige spelen. Wie verslaafd is, zal
meestal niet zo goed zijn in het spel, heeft weinig
kans om te winnen, en zal er dus sneller mee
stoppen. Er zijn heel wat professionele diensten die
klaarstaan om mensen met gokverslaving te
helpen, en zelfs het online gokken is heel streng
geregulariseerd. Zo kan je, als je een vriend of
familielid hebt die duidelijk verslaafd is, de
kansspelcommissie verwittigen en wordt die
persoon de toegang tot het casino of de online
sites ontzegd.
In België wordt er wel anders gedacht en
gesproken over casino’s dan elders in de wereld.
Zelfs in Nederland is men veel meer open-minded,
dan hier in Vlaanderen. Wij zijn op dat vlak vrij
conservatief, laat Kenny optekenen. Ook zijn
ouders vonden het in het begin maar niets dat hij
zo veel met poker bezig was, en waren toch ook
wat ongerust dat hun zoon er dan nog zijn beroep
van zou maken ook. Poker is nochtans echt een
mondiale sport, die in Azië of Amerika (ook in ZuidAmerika!) ontzettend veel beoefend wordt. Maar
ook in België zijn er zomaar eventjes 500.000
accounts op de grootste online pokersite. Dat
VLAKAF!

Het siert Kenny dat hij zo eenvoudig en bescheiden
blijft over zijn prestaties en de grote sommen die
hij er al mee verdiende. We hopen Kenny nog vaak
te mogen tegenkomen op Hansbeekse kermissen
en evenementen, hij brengt vast nieuwe boeiende
verhalen mee van overal in de wereld.

En wie weet blaast hij ooit de Hansbeekse Feesten
nog eens nieuw leven in, en mogen we dan een
vijfsterren-superdeluxe-editie verwachten met
champagne en kaviaar voor heel Hansbeke! (sorry
Kenny, we kunnen het niet laten)
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MEREL DAAGT HANS UIT
De laatste opgave van ’t spel
van Leonel kregen we van
Bruno Huysman, een wiskundig
probleem:
‘Maak 24 met 1, 3, 4 en 6. Elk
cijfer moet eenmaal gebruikt
worden, enkel +,-,*,/ zijn
toegelaten. Cijfers mogen niet
samengevoegd worden tot getallen (dus geen 13
maken van 1 en 3).’
De juiste oplossingen kwam binnen van Erwin
Deolet die de redenering heel helder formuleerde:
24 wordt bekomen door 6 te delen door 1/4.
1/4 = 1-3/4

* Nu doe ik dezelfde oefening rond de Ghelamcoarena (die je met wat goede wil als ROND kan
aanzien). Het touw meet ongeveer 500 m.
* Terug doe ik er 1 m bij en leg dat nieuwe touw
mooi rond de arena, overal even ver van de
wanden en noem die nieuwe afstand a.

Dus 24 = 6/(1-3/4)
Sylvain Quintyn gebruikte cijfer 1 toch tweemaal in
zijn oplossing. Robert De Blaere stuurde twee
oplossingen op, waarvan hij zelf wist dat ze tegen
de spelregels indruisten. Enige winnaar is dus
Erwin!
Robert engageerde zich wel om voor de nieuwe
jaargang en eventueel verder telkens een
‘denkertje’ te voorzien. We danken Leonel voor de
geleverde inspanningen de voorbije maanden.
Robert is afkomstig van Aalter maar woont met
oud-Hansbekenaar Monique De Ruyck in
Merelbeke. Merelbeke daagt dus Hansbeke uit…
Vanaf nu zal een onschuldige (klein)kinderhand uit
de juiste oplossingen een winnaar trekken die de
cd-single ‘Wij zijn het dorp’ van Derek en Johan
Verminnen krijgt.
Opgave 1: Koord rond bloemperk
* In onze hof hebben we een rond bloemperk,
afgezoomd met boordstenen.
* Ik leg een touw rond dat perk (touw ongeveer 5
m) en neem daarna een nieuw touw dat 1 m langer
is.
* Ik leg dat nieuwe touw mooi rond het bloemperk,
overal even ver van de boordstenen. Ik noem die
afstand A.

VLAKAF!

Vraag: Hoeveel groter is A dan a, of is a groter dan
A, of is A gelijk aan a…. Liefst met wat uitleg….
Laat de antwoorden maar komen! Per e-mail, per
post, per… zoals je verkiest.
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instellingen waarin zij de vertegenwoordiger van
de gemeente Nevele was.
De nodige goedkeuringen worden verleend voor
het
bijwonen
door
de
gemeentelijke
afgevaardigden van de geplande buitengewone
algemene vergaderingen van IVM, Veneco² en
Finiwo. In de rand vraagt Open VLD raadslid
D’hondt waarom de gemeente een toetreding van
15 jaar aangaat met Veneco² daar waar toch
verschillende gemeenten de samenwerking
stopzetten. Raadslid Fernand Neerman (CD&V)
deelt mee dit volgende maand te zullen uitleggen.
Schepen Mia Pynaert (sp.a) stelt dat er een nieuwe
wind waait bij Veneco² en dat zij zeer tevreden is
van de ondersteuning voor wat betreft
stedenbouw en ruimtelijke ordening. Het lijkt een
dienstverlenende instelling te worden zoals Leiedal
in Kortrijk. Schepen Bertin vult aan met de
mededeling dat Veneco² een expertisecentrum
wordt en dat het goed is te participeren in sterke
intercommunales.
De
projectvereniging
Noord-Zuidwerking
LoWaZoNe die ophoudt op 30 november 2016
wordt vervangen door de interlokale vereniging
Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe. Nevele wordt
de beherende gemeente. Schepen Pynaert wordt
effectief lid met stemrecht met als plaatsvervanger
schepen Marleen Vanlerberghe (CD&V). Open VLD
raadslid D’hondt wordt effectief lid zonder
stemrecht en NN-raadslid D’hondt wordt haar
plaatsvervanger.
Het
huishoudelijk
reglement
van
de
buitenschoolse kinderopvang wordt aangepast
waardoor de registratie online dient te gebeuren.
NN-raadslid Sofie D’hondt vraagt of er een
alternatief voorzien is voor niet-internetgebruikers.
Schepen Ann Lambrecht (CD&V) deelt mee dat
deze ouders naar de bib kunnen en dat het kan
ondervangen worden in de opvang. Open VLD
raadslid D’hondt vindt 6 weken vooraf inschrijven
moeilijk
voor
schoolvrije
dagen
en
vakantieperiodes. Schepen Lambrecht stelt dat er
bij niet tijdig inschrijven gebruik kan gemaakt
worden van de opvang als er nog plaats is. De
krokusvakantie geldt als proef.
Een aantal wijzigingen van straatnamen
voorgesteld door de GIS-dienst wordt
goedgekeurd.
Het door Infrabel voorgestelde tracé voor de
rondweg in Hansbeke wordt goedgekeurd. Bij de
stemming is er onthouding door NN, Open VLD, NVA raadslid Beyens en voorzitter Langeraert (sp.a).
Dimitri Beyens zegt geen bezwaar te hebben tegen
de rondweg op zich, maar dat te weinig

John Caron en Bart Vandewalle zijn
verontschuldigd om professionele
redenen.
Nele
Clarebout,
afscheidnemend van de Nevelse
politiek, wordt door voorzitter
Hilde Langeraert bedankt voor haar transparante
aanpak en de goede werking van de financiële
werkgroep. Mevrouw Clarebout wenst de raad
succes in de gemeente en de uitdagingen.
Kristof De Schryver legt de eed af als nieuw N-VAraadslid. Filip Vervaeke (NN) hoopt op een goede
verstandhouding en constructieve samenwerking.
Sofie D’hondt (Open VLD) is verheugd dat de raad
een nieuw jong lid krijgt.
Freddy Bertin legt de eed af als nieuwe schepen in
vervanging van Nele Clarebout. Filip Vervaeke
feliciteert de nieuwe schepen namens NN. Hij
meent dat de schepen de nodige voorkennis heeft
om zijn bevoegdheden goed te kunnen uitoefenen:
toerisme als voorzitter van het streekplatform,
economie door zijn loopbaan in het bedrijfsleven,
mobiliteit als lid van de GBC en financiën door zijn
inzet in de werkgroep financiën. Raadslid Vervaeke
roept op om de financiën gezond te houden, de
realisatiegraad te verhogen en enkel te
budgetteren wat werkelijk zal uitgevoerd worden.
Schepen Jan Pauwels (N-VA), tevens voorzitter van
het OCMW, geeft toelichting bij de aanpassing van
het
meerjarenplan
2014-2021
en
de
budgetwijziging van het OCMW. Hij stelt dat het
zuinig beleid in het OCMW voor gevolg heeft dat
de gemeentelijke bijdrage vermindert met 150.000
euro per jaar, wat de gemeente in staat stelt om
meer financieringen aan te gaan (65.000 euro
autofinanciering stelt de gemeente in staat om
1.000.000 euro te lenen). Het OCMW voert een
zuinig beleid zonder in te boeten op de kwaliteit.
Schepen Pauwels wil deze manier van werken
vertalen naar de gemeente.
De raad neemt akte van de budgetten van de
verschillende kerkfabrieken. Open VLD raadslid
D’hondt vraagt hoe het zit met het kerkenplan.
Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) antwoordt
dat de goedkeuring van het kerkenplan zal
geagendeerd worden. Jan Pauwels deelt mee dat
N-VA niet langer vasthoudt aan de eigen visie om
het dossier niet te vertragen. Roger Boone (CD&V)
merkt op dat de exploitatierekeningen van de
kerkfabrieken sterk gedaald zijn, waarop Jan
Pauwels repliceert dat de dienstverlening daar wel
gedaald is.
Vervolgens worden plaatsvervangers aangeduid
voor Nele Clarebout in de verschillende
VLAKAF!
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maatregelen voorzien zijn om de geluidshinder te
beperken: een aarden wal ter hoogte van De
Cluysewijk zou daartoe kunnen bijdragen.
Burgemeester Cornelis belooft dit mee te nemen in
de bespreking met de bouwheer. Open VLD meent
dat de gemeente een heel mager advies
formuleert: er wordt enkel verwezen naar de
gemaakte beleidskeuze, doch niet naar bijkomende
motivatie zoals gevraagd door de gewestelijke
stedenbouwkundig
ambtenaar.
Voorzitter
Langeraert is niet gewonnen voor het tracé dat
dateert van 1977. De mobiliteitsvisie is nu, 40 jaar
later, gewijzigd. Nieuwe wegen zuigen nieuw
verkeer aan. Het voorliggende tracé snijdt open
ruimte aan en dat is niet aanvaardbaar.

Raadslid Vervaeke merkt op dat het dit jaar zeer
mooie bloemen waren die door de gemeente
geplaatst werden bij de oud-strijders. Hij vraagt
hoe het nu zit met de herinrichting van het oude
kerkhof in Nevele. De burgemeester zegt dat de
inventaris van wat moet blijven wordt opgesteld.
Filip Vervaeke vraagt waarom de burgers zo vroeg
bevraagd werden. De burgemeester stelt dat
dankzij deze antwoorden beter kan beslist worden.
Schepen Bertin vraagt hoe het kan dat een
vereniging, lid van de cultuurraad, bij vraag tot
gebruik van de Wandelgangen voor een
tentoonstelling als antwoord krijgt dat dit
voorbehouden is aan professionelen. Schepen
Pynaert stelt dat nergens voorzien is om de
Wandelgangen
te
verhuren.
De
cultuurdienst zorgt voor
het
tentoonstellingsbeleid. De bibliotheek
heeft een educatieve
functie.
De
tentoonstellingen moeten
erin
kaderen.
De
Wandelgangen is geen
galerie. Er wordt ruimte
gegeven aan de amateurs
in de Week van de
Amateurskunsten (WAK).
Freddy Bertin repliceert:
er moet transparantie
zijn. Wat is kunst, wat is
educatief?
De
Wandelgangen
is
gerealiseerd met geld van
de
belastingbetaler.
Waarom kan een privéinitiatief voor tekenen
daar niet exposeren en
moet
deze
Nevelse
realisatie uitwijken naar Drongen? Schepen
Pynaert stelt dat beleid voeren gelijk staat met
keuzes maken. Dit laatste ontlokt voorzitter
Langeraert de opmerking dat het volgende
schepencollege interessant beloofd te worden.
Raadslid Van Huffel verneemt van de burgemeester
dat in december een aannemer zal gekend zijn
voor de riolering in Poesele.

Het bijkomend agendapunt ingediend door Filip
Vervaeke om een parkeerverbod in te voeren in
Vaart Rechts ter hoogte van de nieuwe sportzaal
wordt zoals gevraagd meegenomen naar de GBC.
In de varia vraagt raadslid Eric Van Huffel hoe het
nu zit met het gebruik van het containerpark door
eigenaars van een camionette. Schepen Pynaert
stelt dat camionettes meestal gebruikt worden
door beroepspersonen en dat deze zich dienen aan
te bieden op de daarvoor vastgelegde tijdstippen.
Privépersonen wiens enig vervoermiddel een
camionette is zullen door een wijziging in het
reglement wel kunnen lossen op de tijdstippen
voorbehouden aan gewone burgers.
VLAKAF!
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De raad vergadert voltallig.
De belasting op tweede verblijven wordt
verhoogd van 545 euro naar 1000 euro. Open VLD
raadslid Sofie D’hondt vraagt of de stijging gebeurt
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op advies van Woonwijzer. Schepen Marleen
Vanlerberghe (CD&V) antwoordt dat de
leegstandsheffing ontdoken wordt door het
statuut van tweede verblijf aan te vragen. Schepen
Freddy Bertin (N-VA) stelt dat de gemeente
inspanningen levert voor dienstverlening. De
inwoners dragen hierin bij via de opcentiemen op
de personenbelasting. Tweedeverblijvers genieten
ook van de dienstverlening zonder betaling. Dit
wordt nu deels opgevangen door de
belastingverhoging. Schepen Jan Pauwels (N-VA)
meent dat iemand die 6000 euro per jaar
huurinkomsten kan derven gerust een belasting
kan betalen. Schepen Vanlerberghe legt nog uit dat
het verschil tussen leegstand en tweedeverblijf is
dat bij het laatste wel verbruik van elektriciteit en
water is. Enkel Open VLD stemt tegen.
De gemeente koopt 05ha 84a 18ca grond in het
inrichtingsplan “Oude Kale” aan vanwege de
Vlaamse Landmaatschappij tegen de prijs van
87.495,42 euro plus kosten. Schepen Pynaert (sp.a)
onderstreept het belang van het natuurproject
voor het toerisme.
De gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken
sluiten een overeenkomst met het Vlaams
Energiebedrijf voor de gezamenlijke aankoop van
elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2018. Open
VLD raadslid D’hondt vraagt wat de gevolgen zijn
van een dergelijk contract als er een
herbestemming
komt
van
sommige
kerkgebouwen. Er wordt gesteld dat contractueel
vastgelegd is dat de overeenkomst zonder gevolg is
bij herbestemming. Raadslid Filip Vervaeke (NN)
vraagt om het gebruik van aardgas te herbekijken
aangezien dit toch niet zo milieuvriendelijk blijkt.
Schepen Pynaert zegt dat het enige CO2-neutraal
energiesysteem groene elektriciteit is. Filip
Vervaeke vindt het spijtig dat aardgas zo sterk
gepromoot werd.
De hulpverleningszone Meetjesland heeft het
financieel meerjarenplan 2015-2020 aangepast
waardoor de gemeentelijke dotaties verminderen.
Na de kennisname van het gewijzigd plan en van
de budgetwijzigingen die zonder gevolg zijn voor
het
gemeentelijk
budget,
dient
de
gemeentedotatie voor 2017 goedgekeurd.
Fractieleider van NN John Caron stelt dat de
verslaggeving van de zone ondermaats is, er zijn
geen gegevens beschikbaar, er is geen degelijke
website. Op die manier kan een gemeenteraadslid
zijn taak niet ernstig vervullen. Zonder kennis van
zaken moet een dotatie als een kat in een zak
goedgekeurd worden. De secretaris beaamt dat er
geen verslagen zijn. Raadslid Caron vervolgt dat er
VLAKAF!

iets moet gebeuren, misschien een schrijven naar
de gouverneur. Het is een aanfluiting van de
werking van de gemeenteraad. Voorzitter Hilde
Langeraert (sp.a) beaamt en stelt voor dat de
burgemeester, die als lid van de zoneraad wel
verslagen ontvangt, deze verslagen doorstuurt
naar de secretaris, die dan kan zorgen voor de
verdeling onder de raadleden. Hierop wordt niet
gereageerd. Schepen van Financiën Freddy Bertin
vraagt om de voorgestelde dotatie toch goed te
keuren aangezien deze dient opgenomen te
worden in het gemeentelijk budget 2017, dat in
opmaak is. John Caron vraagt nog wat de toestand
is van de ladderwagen en de ambulancewagen die
niet overgenomen werden door de zone. De
burgemeester deelt mee dat voor de ladderwagen
een verlaging (51.000 euro) bekomen wordt van de
te betalen dotatie van de gemeente aan de
hulpverleningszone. De ambulance werd te koop
aangeboden tegen een minimumprijs van 40.000
euro. Aangezien het hoogste bod 18.000 euro
bedroeg, heeft het college beslist de wagen om te
bouwen voor de technische dient. Burgemeester
Cornelis geeft toe dat dit een zijsprongetje is in het
duurzaam beleid dat de gemeente voorstaat.
Schepen Pynaert stelt dat de beslissing met lange
tanden genomen werd. Het blijft zo dat ieder te
vervangen voertuig elektrisch of op CNG zal zijn.
Roger Boone (CD&V) heeft gezien dat 7
personeelsleden extra aangeworven worden en
vraagt of deze loonkost opgenomen is in het
budget. Dit wordt bevestigd. John Caron wil nog
weten wie de chef is van de zone. De burgemeester
zegt dat de functie wordt waargenomen door de
kapitein van Eeklo. Er loopt een procedure bij de
Raad van State. Het voorliggend voorstel wordt
aangenomen zonder stemming.
Het reglement betreffende de gemeentetoelagen
wordt aangepast: vanaf 2017 moeten alle
bewijsstukken in het bezit zijn van de gemeente
uiterlijk op 30 juni van het jaar, volgend op het jaar
waarin de toelage bekomen werd.
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deel van de vergadering behandelde vooral
financiële materie. Bij de budgetwijziging voor het
tweede deel van het lopend kalenderjaar merkte
Filip Vervaeke (NN) op dat 250.000 euro was
ingeschreven voor het herwaarderingsplan
Hansbeke. Hij begreep de bedoeling niet omdat hij
meende
dat
Infrabel
hier
financieel
verantwoordelijk voor was. Voorzitter Langeraert
viel hem bij door te verwijzen naar het arrest van
de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Mia
Pynaert (sp.a) stelde dat na dit arrest een
startvergadering werd gehouden en hier werd
bepaald dat Infrabel geen opdrachtgever voor de
opmaak van het plan kan zijn. Sofie D’hondt (Open
VLD) vroeg wanneer de bevolking zou
geïnformeerd worden, dat was toch beloofd voor
einde 2016!? Mia Pynaert gaf toe dat de timing
opgeschoven was door de onderhandelingen met
Onroerend Erfgoed (O.E.). Burgemeester Johan
Cornelis (CD&V) vulde aan dat O.E. zeer breed wou
gaan, maar dat de gemeente dit kunnen beperken
heeft. Mia gaf mee dat Studio Hansbeke op 6 mei
het herwaarderingsplan zou opstarten, wat
gepareerd werd door “in mei legt elke vogel een
ei!” (Gelach op alle banken!) Sofie D’hondt vroeg
zich ook af waarom eigenaars van panden met
erfgoedwaarde een brief kregen met de melding
dat ze zullen bezocht worden. Burgemeester
Cornelis stelde dat dit inderdaad zo is om het
herwaarderingsplan op te stellen. De meerderheid

In het kader van het GIS-project “elke straat een
naam” worden een aantal straatnamen toegekend
of gewijzigd.
In een bijgevoegd agendapunt vraagt NN de
plaatsing van een verlicht stopbord aan de hoek
van de Langemunt en Vaart Rechts. Schepen
Pynaert deelt mee dat door onderhandelingen met
de bouwheer bekomen is dat de hoek ingesneden
is, waardoor de zichtbaarheid verhoogt. Schepen
Bertin merkt op dat de nieuwe sporthal nu drie
maand in dienst is en dat de verkeerssituatie
besproken wordt op de GBC van midden januari.
Het punt wordt verdaagd tot na de GBC.
In de varia vraagt John Caron om de verslagen van
de gemeenteraad op het extranet te plaatsen.
Open VLD raadslid D’hondt vraagt in de
eindejaarsperiode meer blauw op straat als
inbraakpreventie. Ze vraagt verder hoe het staat
met de camera’s die aan de op- en afrit van de
autostrade zouden komen. De burgemeester zegt
dat het bestek voor aankoop van de camera’s niet
meer klaar zal zijn in 2016. Hij belooft extra
toezicht.
Filip Vervaeke vraagt of er in Nevele metingen van
fijn stof gebeuren. De burgemeester zegt dat sterke
concentraties gemeld worden. Schepen Bertin zegt
dat het opvolgen van fijn stof zeer belangrijk is. Uit
de resultaten die op internet staan, blijkt dat
Nevele in de middenmoot zit. Schepen
Vanlerberghe deelt mee dat beweging.net in maart
aardbeienpromotie houdt
tegen fijn stof.
Open
VLD
raadslid
D’hondt vraagt dat beter
zou
gecommuniceerd
worden als de overweg in
Hansbeke dicht gaat voor
werken. Zij vraagt verder
dat het belsignaal aan de
overweg
zou
gecontroleerd worden
aangezien het nu zo
ingesteld is dat het beter
te horen is in de
Reibroekstraat dan in de
Nevelestraat.

GEMEENTERAAD
NOVEMBER

8

Op de laatste zitting van
2016, mocht voorzitter
Hilde Langeraert (sp.a)
terug alle raadsleden
verwelkomen. Het eerste
VLAKAF!
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van CD&V, N-VA en sp.a keurde de budgetwijziging
goed, NN stemde tegen en Open VLD onthield zich.
Het meerjarenplan 2014-19 moest aangepast
worden n.a.v. het budget 2017. Filip Vervaeke
toonde zijn tevredenheid dat nu enkel
gebudgetteerd werd wat zal uitgevoerd worden,
maar vond nu de marge voor 2017 laag, wat
problemen kan geven bij onvoorziene uitgaven.
Sofie D’Hondt (NN) informeerde wanneer er
beslissingen zullen worden genomen over het
Hansbeeks patrimonium. Mia Pynaert stelde dat
dit samenhangt met het herwaarderingsplan voor
Hansbeke. Na de zomer worden knopen
doorgehakt. Schepen van Financiën Freddy Bertin
(N-VA) wil als goede huisvader investeren voor het
verenigingsleven, maar het is nog niet duidelijk of
dit in het Cultuurhuis of de “oude jongensschool”

de sportzaal van Landegem (400.000 euro). Ze
vroeg of dit geld enkel voor de vloer bedoeld is.
Schepen van patrimonium Gunnar Claeys (CD&V)
legde uit dat er geld voorzien is voor brandvrije
deuren, compartimentering van de zaal enz. Johan
Cornelis vulde aan dat de vernieuwing structureel
zal zijn, maar kon nog niet zeggen hoe de vloer zal
vernieuwd worden. Er zal hiervoor met de
gebruikers samengezeten worden. Sofie vroeg
hierna of de oude brandweerkazerne wordt
afgebroken voor het bouwen van een nieuw
administratief centrum (NAC). Burgemeester
Cornelis stelde dat er alternatieven afgewogen
worden, en dat er een richting was. NNfractieleider John Caron noemde dit een typisch
politiek antwoord. Sofie voorspelde dat 2017 het
jaar van de waarheid zou worden, waarop haar
H a n s b e e k s e
naamgenote van NN
aangaf dat 2016 dit
ook al was: de nieuwe
sportzaal Oostbroek is
ontoereikend,
kan
niet alle gebruikers
aan. Dit inzicht kwam
veel te laat. En nog
steeds is het wachten
op
de
conditiestaatmeting
van de Landegemse
sportzaal… Waarop
schepen van Sport
Ann
Lambrecht
(CD&V) meedeelde
dat daar aan de
elektriciteit gewerkt
wordt. Sofie D’hondt
(Open
VLD)
informeerde nog naar
de plannen om de
DKO
in
de
Kloosterlaan
te
herlokaliseren, waarop Ann Lambrecht dit in
verband bracht met het NAC. Freddy Bertin gaf nog
mee dat de kassituatie tegenover twee jaar
geleden verlaagd is. Van 2012 tot nu werd 13
miljoen geïnvesteerd, met eigen middelen en
goedkope leningen. Tegen 2022 zal nog eens 13
miljoen geïnvesteerd worden. Hij rekende voor dat
de schuldpositie in Nevele 793 euro per inwoner
bedraagt, in de LoWaZoNe is dat 1289 euro! Hierop
vroeg voorzitter Hilde Langeraert de stemming en
volgde terug de goedkeuring door de meerderheid,
NN stemde tegen, Open VLD onthield zich.

moet zijn. Sofie (NN) hoopte dat er in 2017 keuzes
zullen gemaakt worden.
John Caron (NN) vulde aan dat het
verenigingsleven van Hansbeke grote nood lijdt.
Burgemeester Cornelis moest toegeven dat er
momenteel nog geen consensus binnen de
meerderheid is over dit punt. Freddy Bertin gaf nog
mee dat er tot 2020 360.000 euro voorzien is om
hieraan te werken. Sofie D’hondt (Open VLD) zag
een neerwaartse beweging, voor 2017 is 7 miljoen
euro gebudgetteerd, tegen 2020 20 miljoen, met
veel geld naar wegenwerken en vernieuwing van
VLAKAF!
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Hierna volgde de bespreking van de opcentiemen
op de onroerende voorheffing voor 2017. Het
voorstel was die te behouden op 1.575
opcentiemen. Fractieleider John Caron stelde dat
de gemeente hiervan een groot deel incasseert en
dat zijn partij de onroerende voorheffing te hoog
vindt, zeker na vergelijking binnen de provincie
Oost-Vlaanderen. Volgens hem is het budgettair
mogelijk ze te verlagen tot 1.475. Hij diende net
zoals de vorige jaren een amendement in die zin in.
Freddy Bertin repliceerde dat binnen de
LoWaZoNe de opcentiemen 1.506 bedragen, wat
in de lijn ligt. Hierop werden wenkbrauwen
gefronst bij de oppositie. Kristof De Schryver (NVA) verwees naar de opmerking van NN bij het
begin van de bespreking van agendapunt 2, dat er
te weinig marge was… Bij de stemming verwierp de
meerderheid het amendement van NN met 15
stemmen, terwijl NN en Open VLD het
goedkeurden met 6 stemmen. Bij de stemming
over het punt zelf lag dat logischerwijze
omgekeerd. John Caron gaf nog mee dat NN in
2018 zal inzetten op het patrimonium-dossier.
Bij agendapunt 7 over de dotatie aan de
politiezone meldde Dimitri Beyens (N-VA) dat zijn
e-mail verstuurd op 12 december nog niet
beantwoord werd. Hij vroeg of er een strategisch
analist in het korps aanwezig is, of er evenwicht is
tussen de vier gemeentes qua inzet van
mankracht, of er verder toezicht is aan
de schoolpoorten na de goede start in
september en of er AED-toestellen in de
combi’s zijn. Burgemeester Johan
Cornelis beantwoordde vraag twee en
vier positief en gaf mee dat er voor vraag
drie elke maand een overzicht opgesteld
wordt.
Een aantal punten over de GAS-boetes
en
het
toepassen
van
het
verkeersreglement werden unaniem,
d.i. zonder stemming, goedgekeurd.
Evenzo voor de toetreding van Nevele
tot
de
Intergemeentelijke
Onroerenderfgoeddienst
(IOED)
Meetjesland.
Ook bij het oprichten van de wekelijkse
markt
in
Hansbeke
op
dinsdagvoormiddag, wat een onmogelijkheid tot
parkeren op het gehele plein als gevolg heeft,
werden geen vragen gesteld.
Een van de volgende punten bracht dan weer wat
commotie:
de
compensatie
voor
de
inkomstenderving voor sportclubs n.a.v. het niet
kunnen uitbaten van de cafetaria in Sportzaal
VLAKAF!

Oostbroek. Ann Lambrecht verdedigde haar beleid,
de gemeente voorziet 10.000 euro voor clubs die in
de nieuwe sportzaal spelen, maar geen inkomsten
hebben uit de opbrengst van de cafetaria. Ze
benadrukt nog eens dat de sportraad hiermee
akkoord ging. Het geld werd begin november
verdeeld. John Caron en Sofie D’hondt (beiden NN)
hoorden andere geluiden bij de clubs (o.a. de
Hansbeekse basketclub) en willen een drastische
verhoging van dit bedrag tot 20.000 euro, vooral
omdat andere clubs –zeg maar voetbalclubs– die
op gemeentelijke infrastructuur spelen, wel
cafetaria-inkomsten
hebben.
Het
gelijkheidsbeginsel werd ingeroepen. De betaling
komt ook te laat voor het aanwerven van spelers
bij het begin van het seizoen. Het ingediende
amendement om het dubbele te geven werd
meerderheid tegen oppositie verworpen. De clubs
moeten het doen met 10.000 euro die tussen de
betrokkenen verdeeld wordt.
Het grondige werk van de GIS-deskundige Sam
Blok om straatnamen vast te leggen, ook van trage
wegen, wordt zonder bevraging goedgekeurd.
In de varia merkt Dimitri Beyens op dat de plaats
van AED-toestellen (defibrillators) kan opgevraagd
worden via re-app en pleit hij ervoor om er nog
meer te plaatsen, b.v. bij apotheken. Burgemeester
Cornelis meldt dat de Nevelse vlaggen op 21

december halfstok zullen hangen n.a.v. de aanslag
in Berlijn.
Voorzitter Hilde Langeraert wenst alle raadsleden
en het publiek een inspirerend 2017. Schepen van
Feestelijkheden Marleen Vanlerberghe nodigt alle
Nevelaars
uit
voor
de
gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie, zondag 8 januari in Poesele.
35

januari 2017

TERUGBLIK

ARSCENE

Marieke Bresseleer/Circle Unbroken

trouwens altijd - gratis oordopjes voor wie dat wil.
Circle Unbroken mag je gerust in de klassiek metaltraditie situeren, zoals de wereldbekende groep
Metallica, maar dan muzikaler, minder
commercieel ingesteld en een stuk sympathieker.
En - volgens ons toch - gewoon beter. Wie denkt
dat hardrock of metal vooral luid geschreeuw is,
vergist zich. Met elementen uit het gothic-genre en
de stem van de frontvrouw biedt Circle Unbroken
heel wat meer. De muziek is wel degelijk luid, maar
klinkt verrassend melodieus en het speel- en
zangplezier spatte gewoon van het podium. De
energie en het enthousiasme werkten aanstekelijk.
We kregen een gebalde set, met nummers uit hun
recente CD ‘Vincere’, maar dat is genoeg om te
horen dat deze band goed is ingespeeld en frisse
en gevarieerde nummers biedt. De songtitels
klinken als het typische metaljargon: Black Fire,
Insomnia of Vampire.
Ongetwijfeld zijn er een aantal mensen
geschrokken van deze wall of sound, niet in het
minst de organisatie van Arscene zelf. Zij vertelden
in ons septembernummer nog dat er heel erg
breed geprogrammeerd wordt “behalve misschien
schlagers, hardrock, heavy metal of andere luide
groepen”. Deze metal was misschien nog niet
heavy, maar wel top.

In Vlakaf van november 2016 gaven we al mee dat
de Hansbeekse Marieke Bresseleers het slotlied
van de memorial Van Damme ‘Diamonds are
Forever’ mocht zingen. Wie dat optreden gemist
heeft, kan nog steeds op YouTube terecht, maar veel beter - kreeg op zaterdag 17 december een
herkansing bij Arscene. Een bijzondere
gebeurtenis, want naast het feit dat Marieke een
groot talent van Hansbeekse bodem is, was dit een
dubbelconcert van haar: het eerste, klassiek
geïnspireerde deel vond plaats in de foyer, daarna
was er een metal/hardrock optreden in de zaal.
Arscene was al enkele dagen op voorhand
uitverkocht en de zaal liep snel vol met een divers
publiek van de habitués van Arscene, vrienden en
familie van de muzikanten en andere
muziekliefhebbers.
Samen met haar begeleidster Lieselotte Cortoos
op piano toonde Marieke haar talent en haar
formidabel bereik als vocaliste (ze studeerde een
tijdje geleden af aan de Fontys-academie in het
Nederlandse Tilburg). Ze brachten een aantal
klassieke aria’s, maar evengoed theatrale
musicalnummers en zelfs een prachtige versie van
Jacques Brels ‘Ne me quitte pas’ in mooie
Nederlandse vertaling. Met veel bravoure en
theatraliteit ontroert, dreigt en verleidt Marieke
tijdens de nummers. In haar barokke kledij en
make-up heeft ze een geweldige présence, en ze
voelt zich duidelijk op haar gemak op het podium,
met hier en daar een knipoog of grapje richting één
van de vele aanwezige vrienden en familie. Toch
kregen we de indruk dat dit voor Marieke ‘maar’
een aanloop was naar haar echte passie, de
metal/hardrock band Circle Unbroken.
Na de pauze en kostuumwissel ging het er heel wat
ruiger aan toe met vrienden Martial Bonnetain
(drums), Rutger Meert (bas) en gitaristen Kevin de
Brauwer en Matthias Jacobs. Toetsenist Franky de
Mangelaere was er wegens ziekte niet bij. Marieke
vroeg vooraf wie oordopjes bij had, en maakte zich
vrolijk over de weinig positieve antwoorden. Uw
verslaggever had er wel, en prees zichzelf daarvoor
gelukkig. Terzijde: Arscene voorzag - en voorziet
VLAKAF!
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Nieuwjaarsreceptie Karmenhoek

Op vrijdag 30 december kwamen 34 bewoners van de Karmenhoek samen, naar jaarlijkse gewoonte in de
boltent van Luc Vandewalle, om elkaar het beste te wensen voor 2017. Op de foto zien we in het midden
poortwachter Germaine Engels met naast haar dochter Martine Van Parys én Adelin Martens. Hij woont het
langst in de Karmenhoek. Meerdere nieuwe inwoners waren er bij om een gezellige babbel te hebben met
wie er al langer wonen. Er was drank in overvloed, maar ook hapjes en pannenkoeken waar bereidwillige
buren voor zorgden. Een geslaagde avond!

Bijeenkomst
veertigjarigen

VLAKAF!
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NIEUWS UIT DE SCHOOL
WIST JE DAT…. ???

gewaardeerd door ouders wat zorgt voor een
positieve evolutie in ons leerlingenaantal.

Bij het begin van het nieuwe
jaar geven we enkele ‘wist-jedatjes’ mee over de school.

•Onze eigen schoolbibliotheek beheerd wordt
door kinderen van het zesde leerjaar? Zij zijn er
onder het toeziend oog van een leerkracht
bibliothecaris van dienst.
Kinderen kunnen op donderdagmiddag terecht
om een boekje te lezen of een boekje te ontlenen
om thuis te lezen. Zo werken we aan
leesstimulatie bij alle kinderen.
De kleuters hebben hun eigen ‘boekenboot’
waaruit ze boekjes mogen kiezen.

•We iedereen een spetterend 2017 toewensen?
Bij het begin van het jaar heeft iedereen zeker een
aantal mooie wensen. Wij hopen dat deze wensen
gerealiseerd mogen worden.
•Onze school sinds begin dit jaar gestart is met
een leerlingenraad?
Doel is om leerlingen te betrekken bij beslissingen
die hen aangaan. Zo willen we leerlingen
verantwoordelijkheid geven en leren we hen
discussiëren, nadenken, meedenken, meepraten,
problemen aankaarten, naar meningen luisteren,
voorstellen doen, laten ondervinden wat
realistisch en haalbaar is …
Wij zien dit als een stap in het SAMEN school
maken.
Uit elke klas worden twee leerlingen (meisje en
jongen) afgevaardigd. Zij zijn de spreekbuis van
hun klasgroep en vertegenwoordigen dus ook die
volledige groep.

•Sinds de invoering van onze schoolbieb en onze
extra aandacht voor leesonderwijs de leesniveaus
in alle klassen opmerkelijk gestegen zijn?
•Onze ouderraad werk maakt om de speelplaats
een nieuwe uitstraling te geven?
Kinderen worden mee betrokken om de ruimte
‘groener’ te krijgen. Ook dit is samen school
maken.
•Juf Monique bezig is aan haar laatste maanden
op onze school?
Vrijdag 30 juni wordt haar laatste werkdag na een
loopbaan van meer dan 40 jaar in het
kleuteronderwijs.

•De leerlingenraad reeds een eerste actie
organiseerde voor het goede doel? Tijdens de
warmste week organiseerden ze een koekenbak.
De opbrengst bedroeg niet minder dan 267 euro.

•Ouders die interesse hebben in onze school altijd
terecht kunnen op school voor info of gerust
kunnen langskomen op ons openklasmoment op
23 februari?

•Onze school op maandag een ‘school op
wieltjes’ is?
Elke maandag mogen kinderen met een
alternatief vervoermiddel naar school komen.
Doel is om leerlingen op een ecologisch
verantwoorde manier naar school te laten komen.
Dit kan met de fiets, skateboard, step,
rolschaatsen, ...
Tijdens de speeltijd mogen de kinderen dan ook
gebruik maken van hun alternatief vervoermiddel.
Plezier verzekerd dus!

•Inschrijvingen op onze school starten op 1 maart
voor wie reeds een broer of zus op school heeft?
Vanaf 10 maart staan de inschrijvingen open voor
iedereen.
Jan Sierens

•Onze school op 9 januari 182 leerlingen telt?
Het harde werk van het schoolteam wordt
VLAKAF!
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VOORUITBLIK
NIEUWS UIT DE REDACTIE

NIEUWJAARSGESCHENK

Wie familie of kennis een mooi Hansbeeks
geschenk wil geven, kan nog terecht bij Miekes
Superette of ’t Pestelijntje. Daar wordt het boek
‘Hansbeke – Dubbelportretten’ van fotograaf
Koen Degroote verkocht aan 20 euro.
Vlakaf zorgde voor de uitgave en blikt terug op
twintig jaar bestaan via teksten bij de
gefotografeerde duo’s. Inbegrepen is de cdsingle met het lied ‘Wij zijn het dorp’ van Derek
en Johan Verminnen.

ABONNERING VOOR 2017

Momenteel hebben we een twintigtal
abonnementen minder in Hansbeke. Dikwijls
mensen die onze ijverige verspreiders niet thuis
vonden na herhaalde pogingen. Zij vroegen dan
om over te schrijven, maar dat wordt ook al
eens uit het oog verloren.
Toevallig verhuisde een vrij grote groep trouwe
lezers tegen het einde van 2016 naar een
andere gemeente, een Woon- en Zorgcentrum,
een assistentiewoning… Hun woning wordt
geleidelijk ingenomen door een nieuwe
inwoner die nu een aantal keren Vlakaf gratis zal
krijgen. Hopelijk nemen zij dan volgend jaar een
abonnement om het leven in Hansbeke beter te
volgen.
Een aantal mensen die hier nog niet zo lang
wonen, verklaarden geen boodschap aan Vlakaf
te hebben en verlengden hun abonnement niet.
Jammer, we doen nochtans ons best. Sommigen
vinden dat we te veel aandacht hebben voor het
verleden, of te negatief schrijven over “de
politiek”. We zullen er rekening mee houden,
zonder onze naam te verloochenen.
In twee straten nemen alle inwoners Vlakaf
allemaal: Donkerstraat en Overbroekkouterslag,
met een stevige annexatie van Merendree. Een
bank vooruit voor verspreiders Linda Keirse en
Rosina Sucaet. Straten met meer huizen nemen
natuurlijk niet zo gemakkelijk volledig een
abonnement.
Het ziet er naar uit dat de lijst van de
postabonnementen langer wordt, maar ook
hier moet nog een groep lezers de weg naar de
bank vinden om 10 euro te betalen. Zij kregen
een berichtje om dit onder de aandacht te
brengen.
Vanuit de redactie dank aan de lezers die
abonneerden, aan de verspreiders en de
verzendingsdienst.

Een goede tip, al zeggen we het zelf!

Femma Hansbeke organiseert voor leden
en niet leden:
•1 februari 19u30 : Krak in gebak: heerlijke taarten
bakken en versieren.
Meer info: h.langeraert@gmail.com
•17 februari, 8 en 24 maart, 19 april 19u30: Fitbal:
spierversterkende oefeningen met een grote bal.
Meer info: linda.keirsekav@hotmail.com
•17 maart en 21 april om 16u30: kapperscafé met
kinderen: leer zelf het haar van je kleine spruit
knippen. Met kinderanimatie. Meer info
greetconix@scarlet.be
VLAKAF!
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SPORHA
Basketbal

Prangend probleem blijft het ontbreken van
inkomsten via uitbating kantine, een dilemma
waarvan blijkbaar niet iedereen de juiste
draagkracht beseft.

BBC Hyundai Wille Hansbeke op tweede plaats
Totaal onverwacht gaat BBC HW Hansbeke de
winterstop in op de tweede plaats tijdens haar
eerste jaar in eerste landelijke. Zeven
overwinningen op rij liggen aan de basis van deze
onverhoopte maar zeker ook fantastische prestatie
waarmee de redding nu al een feit is.

Judo

Voor Kobe Persyn is november de maand van de
interclubs. Hij deed mee met de eerste ploeg van
Koksijde, samen met onder andere de enige twee
Vlaamse judoka’s die naar Rio mochten afgelopen
zomer: Dirk Van Tichelt en Jasper Lefevre. In de
eerste afdeling werden ze nipt tweede (toch wel
omdat Dirk Van Tichelt een cruciale wedstrijd
verloor zeker...). Kobe won zelf zeven van zijn acht
wedstrijden.

De nederlaag op Aalter waar we de vorige editie
met zeer gemengde gevoelens op terug blikten
was voorlopig de laatste nederlaag voor onze
jongens. Nadien werd een onwaarschijnlijke reeks
neergezet waarbij vooral overwinningen op Wilrijk
(met twee profs in hun rangen), thuis tegen
Baasrode (één der topfavorieten voor de promotie)
en zeker uit bij Gistel Oostende (DE titelfavoriet)
extra aandacht vragen. De wedstrijd in Oostende
(een satelliet van het grote BCO uit eerste klasse)
zal misschien wel de geschiedenis ingaan als de
sterkste prestatie ooit buitenshuis, met Matthieu
Detiege als absolute uitblinker (32p) maar vooral
na een ongewoon collectieve prestatie. Onze
Litouwer Martynas Grygalis heerste onder de
borden met 20 rebounds maar draaide als nooit
tevoren offensief om zijn tegenstanders heen, met
zes spelers in de dubbele cijfers kun je een
basketmatch moeilijk verliezen en het is precies dit
huzarestukje dat onze ploeg niet alleen op
Oostende maar bij zowat alle van de zeven laatste
matchen op het parket wist neer te leggen.
Uiteraard wordt het woord "promotie" niet in de
mond genomen, de tweede ronde zit nog vol
wolfijzers en schietgeweren maar hoe dan ook zou
een plaats binnen de eerste zes ons niet meer
mogen ontsnappen. Bijkomende meevaller is ook
dat de verhuis naar Nevele voorlopig de publieke
belangstelling ten goede komt met telkens wat
verdwaalde supporters van het plaatselijke SK
Nevele die verbaasd vaststellen dat deze
"vreemde" sport gespeeld door een niet-plaatselijk
team beduidend meer toeschouwers lokt dan hun
lokaal voetbalteam.

VLAKAF!

Johan Gaudissabois

Volleybal

Ingevolge een nieuwe weliswaar lichte kwetsuur
diende Justine Van de Velde terug enkele weken
aan de kant te blijven. Bijgevolg bleef haar
deelname aan de huidige volleybalcompetitie
beperkt
tot
het
spelen
van
enkele
reservewedstrijden, waarbij door haar de positie
van libero werd uitgetest. Na de winterstop kan zij
met een beetje geluk terug ten volle als speelster
worden ingezet, ook voor de hoofdwedstrijden.
Zus Lisa daarentegen kon zich volop uitleven als
vaste basisspeelster in de B-ploeg van MMA Avanti.
In de laatste twee wedstrijden dienden ze met
Aalst en Hemelveerdegem respectievelijk de derde
en eerste uit de rangschikking partij te geven. Er
werd in Aalst met 3-1 verloren na een spannende
gelijk opgaande wedstrijd. In de laatste
thuiswedstrijd werd de koploper vlotjes verslagen
met een droge 3-0. Een met Aalst gedeelde derde
plaats is de voorlopige tussenstand. In 2017 is
bijgevolg nog alles mogelijk.

Wielrennen

Voor Bram Van Renterghem was er groot nieuws
deze winter. Hij versierde namelijk een transfer
naar de U23 ploeg van Lotto-Soudal. Dat betekent
alvast een aantal belangrijke wedstrijden in het
buitenland!
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RONDWEG & SPOOR

DE RONDWEG EN DE AFSCHAFFING VAN DE
OVERWEG KOMEN EEN STAPJE DICHTERBIJ

VLAKAF!
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TANTE LEENS KOOKPUNT

TWEE RECEPTEN UIT DE OUDE DOOS

Een paar maanden geleden werd mij gevraagd om
een oud recept. Wel, ik heb er twee gevonden, het
is van mijn vaders moeder (dus waarschijnlijk ook
al van haar moeder) die het aan mijn moeder heeft
aangeleerd en dat zo via mijn moeder tot bij mij is
gekomen. Het werd steeds klaargemaakt de dag
dat er een varken geslacht werd. Mijn zus en ik
hebben het samen bereid en onze broers zeiden
dat het goed was.

Stoofpot met niertjes en lever
van het varken

Ingre

Werkwijze
Snij de niertjes en de lever in sneetjes, keelstuk en
kraaistuk in blokken. Bak de smulletjes bruin in
smout en voeg er de fijngesneden sjalotjes bij.
Bak de niertjes apart in een pan en voeg bij de
smulletjes, kruid met peper en zout en voeg wat
water bij, zet het deksel op de pan en laat gaar
stoven.
Bak nu de lever in een andere pan met smout en
voeg bij de gare smulletjes. Doe er de azijn bij en
bind met aardappelbloem. De saus moest altijd dik
zijn.
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Serveer met roggebrood en een goed glas bier.

Varkens poten en oren

Werkwijze
Leg de poten en de oren in een kom en giet er zout
over tot dat alles bedekt is, ook tussen de stukken
vlees, dek af en laat één nacht in de koelkast staan.
De volgende dag verwijder je het zout en spoe jel
alles goed af, laat één uur in het water staan. Kook
nu de poten en oren gaar (kan ook een half uur in
een snelkookpan), giet in een vergiet.
Snij de ajuin fijn en stoof hem in wat vetstof, voeg
de poten en oren erbij en kruid met peper. Als alles
goed warm is giet er wat azijn bij en laat nog wat
doorstoven.

Ingre
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Met dank aan mijn moeder en grootmoeder
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TANTE LEENS KOOKPUNT
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HET ALZIEND OOG

Het Vlaamse Gewest geeft het goede
voorbeeld, laten we hopen dat ze tot echte
bomen mogen uitgroeien
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