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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Iedereen vindt het vervelend, wegenwerken. Maar
iedereen begrijpt ook dat ze nodig zijn.

Aalter, waardoor iedereen die normaal langs daar
rijdt, plots door zowel Bellemdorp als
Hansbekedorp moet passeren. Nog een beslissing
die niet genomen is door iemand die regelmatig
langs daar rijdt. Of door iemand die in Bellem of
Hansbeke woont.

Als de Nevelestraat dus moet heraangelegd
worden, zal daar niemand boos voor zijn. Als het
moet, moet het. Maar als die werken anderhalve
tot twee keer langer duren dan aangekondigd, is
het een andere zaak natuurlijk.

Hoe zou de frustratie van de mensen kunnen
beperkt worden indien de planning van werken en
wegomleggingen zou gebeuren rekening houdend
met de weggebruikers in de plaats van ze te laten
plannen door iemand op een bureeltje ver weg.
Iemand die duidelijk 'overleg met het lokale
bestuur' niet in zijn functiebeschrijving staan heeft.

Evenzo begrijpt iedereen dat de Weitingbrug moet
heraangelegd worden om het aantal sporen te
kunnen uitbreiden. Maar als we dan horen dat dit
één tot anderhalf jaar moet duren (zonder
vertraging!), dan begrijpen we er toch weer veel
minder van. Meer dan een jaar om een brug te
herleggen, dat begrijp je toch niet. Dan is het toch
duidelijk dat degene die die werken plant, geen
gebruiker is van die brug.

Tenzij men het verkeer wou doen vastlopen in ons
dorp natuurlijk...

En helemaal vervelend
wordt het dan als de
overweg juist in het eerste
weekend dat de brug dicht
is, ook een weekend dicht
gaat
voor
werken.
Hansbeke volledig in twee
gesneden! Natuurlijk wil de
NMBS het verkeer zo
weinig mogelijk stil leggen,
maar er was zelfs geen
bewonersbrief met uitleg...
En er was juist al veel meer
verkeer door die andere
onbegrijpelijke situatie,
namelijk de onderbreking
van de Oude Gentweg in

Groeten uit Hansbeke
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In de omgeving van Cultuurhuis en vroeger station
beweegt er een en ander: een aloude
middenstandszaak krijgt een nieuwe jeugd en de
stationsparking wordt straks te klein met al die
kramen erbij. Vlakaf houdt graag de vinger aan de
pols bij al dat nieuw leven.

of in onderdelen, ribbekes en gebakken patatjes
(krielaardappelen), allemaal verse marchandise.
Verder hebben ze bereide gerechten: vol au vent,
kalkoenstoofvlees, kippenballen in tomatensaus,
beenhesp… Alles vers klaargemaakt, in de ijskast
bewaard en thuis op te warmen. Vader Johan De
Vos doet al 25 jaar de markt, dochter Magali zes
jaar. Echtgenoot Simon werkte bij de Belgische
Luchtmacht op de dienst Veiligheid in Kleine
Brogel, maar werkt nu al twee jaar mee met
vrouwlief en schoonpa. Op woensdag staan ze in
Aalter, vrijdag in Lovendegem, zaterdag in
Waarschoot en zondag spelen ze een thuismatch in
Heusden. De keuze voor Hansbeke op dinsdag
beklagen ze zich zeker niet “want het zijn hier
allemaal vriendelijke mensen”.

We schreven er al over in november 2015 in de
rubriek TAMTAM: de pioniers van de Hansbeekse
markt: het vleeskraam van Henk De Vlieger met
vader Etienne in de vitrine, het groente- en
fruitkraam van Eddy Van Nieuwenhuyse en dochter
Tania, het kaaskraam ‘Volle Maan’ van Sabrina
Martens en de viskramen van Serge Declercq (Vis
Santé) en Jean-Claude Ronquetti. De eerste vier op
dindagvoormiddag,
de
laatste
op
donderdagvoormiddag vanaf 10 uur.
In het hoofdartikel van mei 2016 gooiden
we er nog twee nieuwe kinderen tegenaan:
de quiches en zoets van ‘Tart’o’ (Marleen
Souillaert) ook op dinsdagvoormiddag en
‘Zoetekoekske’ van Geert Mouton en
Marianne
Van
Aelst
op
donderdagnamiddag.

De gemeenteraad van 20 december 2016
besloot de Hansbeekse markt een vast
statuut te geven. Dat moest ook, want
ondertussen zijn er nog nieuwelingen
aangemeerd. We willen hen hier graag
voorstellen. Met fototoestel en notitiegerief in
aanslag worden we al aangeklampt door Eddy Van
Nieuwenhuyse: die eigenste morgen van 7 februari
is burgemeester Johan Cornelis de marktkramers
persoonlijk komen verzekeren dat de gevraagde
extra verlichting (zie TAMTAM november 2015) in
orde zal komen. Vreugde alom!

La table du bon vivant

Charcuterie en andere streekproducten zijn te
vinden bij ‘La table du bon vivant’ − ‘de tafel van de
levensgenieter’, voor wie zijn Frans wat kwijt is −.
Dino uit Damme was juwelier in Brugge. Hij
verlegde zijn focus en ging op zoek naar gezonde
voeding. Die vond hij ambachtelijk gemaakt in de
Ardèche en Corsica. Sinds oktober staat hij in
Hansbeke en op andere dagen in Ertvelde,
Sleidinge en Wachtebeke. In het aanbod heeft hij
rauwmelkse kazen met een laag vetgehalte,
hammen, worsten, paté, rilette de canard en van
het varken. De ‘noir de Bigorre’ producten zijn van
zwarte biologisch gekweekte varkens, geen

Gebraden kippen…

Toen Etienne De Vlieger zijn vleeskraam op stal
hield en zich verplaatste naar huis D’haenens, in
oktober, kwam er een plaats vrij. Johan De Vos,
Magali De Vos en Simon Van Hoeke uit Heusden
sprongen in het gat met gebraden kippen, geheel
VLAKAF!
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bureauwerk in Gentse industriële
bedrijven, maar steeds tijdelijke
contracten en dat werd hij beu.
Toen hij na dochter Marie, zoon
Louis kreeg, gooide hij het roer om
en ging als Bakkerij Marilou –heb je
hem?– op markten staan. Hij trekt
zijn brood in bij zes bakkerijen: uit
Affligem, een biobakkerij uit SintAmandsberg, twee Franse bakkers
voor patisserie… Zelf bakt hij
bagetten,
broodpudding
en
Viennoiserie:
croissants
en
chocoladekoeken met Franse boter.
Hij doet zes markten per week van
maandag tot zaterdag: Zelzate,
Hansbeke,
Ertvelde
woensdagvoormiddag, -namiddag
Belzele, Eke-Nazareth, Sleidinge en
Evergem. Sinds januari komt hij naar Hansbeke en
vindt het hier qua prijs zeer redelijk: tussen vijf en
zes euro voor een standplaats van acht meter.

staldieren dus. Zijn producten worden elke week
ingevoerd vanuit Frankrijk, van vrienden en boeren
daar. Zelf trekt hij minstens vier keer per jaar naar
de Ardèche om contacten te leggen. Hij deed mee
aan internationale markten in Scandinavië, Italië
en andere landen om de Europese
streekproducten te leren kennen. Hij wil de
tradities
hoog
houden
en
zweert
fabrieksproducten af. Geen kleurstoffen en andere
bazar dus!

Levend gevogelte

Ook een nieuweling is Filip De Baets, verkoper van
pluimvee, konijnen en cavia’s en eieren. Door de
ophokplicht is hij al sedert 2 november 2016 bijna
‘werkloos’ maar zonder tegenslag is hij er op 14

Bakkerij Marilou

Patrick Barra is de zoon van een Duitse
moeder en een Italiaanse vader. Hij
bracht zijn jeugd door in Afrika.
Kinshasa, de hoofdstad van Congo, was
één van zijn thuishavens. Via andere
Afrikaanse landen kwam hij in Brussel
terecht. We schrijven het jaar 1981. Dit
alles bracht mee dat hij wel zes
verschillende talen spreekt. Een graag
Frans sprekende klant vlot bedienen
kan dan geen probleem zijn! Hij is
licentiaat
in
de
botanische
wetenschappen en werkte in Brussel
vijftien jaar in de horeca. Nadat hij zijn
vrouw leerde kennen, deed hij
VLAKAF!
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Huis D’haenens

maart terug. Filip staat normaal gezien elke eerste
en derde dinsdag van de maand in Hansbeke.
Daarnaast vind je hem elke zondag op de Gentse
Oude Beestenmarkt. Filip verkoopt allerlei
pluimvee, zoals kippen, duiven, kwartels, fazanten
en ganzen. Meestal koopt hij die zelf in, maar de
poule de Bresse is een ras waar hij veel van houdt
en dat hij zelf opkweekt. Dat is een goeie legkip,
maar bovenal een heel goeie vleeskip.
Slachtkonijnen verkoopt hij in de winter rond de
Kerst- en Nieuwjaarsperiode, dwergkonijnen en
cavia's het jaar rond. Eigenlijk is zijn marktkraam
een uit de hand gelopen hobby. Toen hij zijn
bouwbedrijf een zevental jaar terug verkocht, had
hij veel tijd over. ’s Morgens en ’s avonds rijdt hij
wel met de schoolbus voor het MPI van Landegem
en De Triangel in Lovendegem, maar overdag blijft
er veel tijd voor het kweken van pluimvee.

In de eerste helft van januari lazen we berichten
over het heropenen van “het legendarische
volkscafé annex slagerij” in de regionale bladzijden
van Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Na
zoveel optimistisch geschrijf bij onze grote broers,
kon het kleine Vlakaf niet achter blijven. We waren
er bij op de dag van de eerste opening en gingen
een week later nog eens terug. In de zithoek
hadden we een rustig gesprek met de nieuwe
uitbaters.

Nederlandse familie in Hansbeke

Kim Uijtten-Boogaart en Roy Henze leerden elkaar
kennen in het Nederlandse Alkmaar. 22 jaar
geleden werd hun eerste zoon, Dylano, geboren.
Daarna adopteerden ze Davinio die nu twintig is.
De twee jongens kregen er zussen bij, Romy-Joy die
net meerderjarig is en Jeayda die als elfjarige in het
zesde leerjaar van de Hansbeekse lagere school zit.
Het gezin emigreerde immers acht jaar geleden
naar Vlaanderen. Een medische behandeling van
een van de kinderen in UZ Gent was de reden. Eerst
naar de Aalterse Sterrenwijk en vijf jaar later naar
het gezellige Hansbeke. Donkerstraat 20 is hun
woonplaats, waar jongste spruit Noä-ley één jaar is
geworden.

In Hansbeke verkoopt hij vooral kippen, eieren en
konijnen. Konijnen zijn gevoelig voor ziektes en
worden zelden nog gekweekt. Eieren verkoopt hij
hier weinig, omdat de meeste mensen thuis zelf
twee of drie legkippen hebben. Oude legkippen
koopt hij trouwens op voor zijn Turkse en
Marokkaanse klanten in Gent, met wie hij goed kan
onderhandelen. Naast de tweewekelijkse
aanwezigheid op de Hansbeekse markt, kan je elke
zaterdag tussen 9 en 12u bij Filip terecht in de
Dennendreef 50 in Landegem voor thuisverkoop.

Kim is teamleader bij de firma DPD, de pakjesdienst
op het Aalterse industriepark. Elke morgen werkt
ze van 5 uur tot 13 uur om de routes te plannen
van 35 chauffeurs die de klanten in OostVlaanderen bedienen. Die trajecten ingeven is echt
een kolfje naar haar hand.

Een mooi pand met geschiedenis

Toen Kim eens door de Hansbeekse dorpsstraat
wandelde, zag ze een bordje ‘TE HUUR’ hangen.
Ronny en Nadine D’haenens hadden slagerij, café
en woonhuis verlaten en verkocht aan slager Henk
De Vlieger uit Mariakerke. Maandenlang
renoveerde die het pand en zocht toen een
uitbater voor het café. Kim en oudste zoon Dylano
VLAKAF!

5

maart 2017

VAN ALLE MARKTEN THUIS
broeiden op een wild plan: samen het café een
nieuw leven geven…. Dylano heeft al ervaring
opgedaan in de horeca, hij werkt in restaurant Het
Sparrenhof in Aalter. Daar helpt hij in de keuken en
bedient in de zaal. Het plan om ‘samen iets te
doen’ kreeg vaste vorm. Ronny D’haenens vertelde
hen dat zijn familie 90 jaar geleden in dit huis een
slagerij en herberg begon. Eerst zijn grootvader
Daniël, dan zijn vader Raf en moeder Lieske
D’hondt, daarna zijn zus Nadine en hijzelf.
Resultaat was dat Kim en Dylano die mooie traditie
wilden verder zetten.

nieuwe klanten. Er waren de vaste klanten die elke
dag kwamen bijpraten, groepen wielertoeristen,
wandelaars die dorst hadden, veel mensen van
Hansbeke, maar ook uit het omliggende die een
kijkje kwamen nemen. Kim en Dylano voelden bij
de mensen veel enthousiasme dat de zaak weer
open was. Het valt op dat Dylano met zijn moeder
nog Hollands praat, maar met de klanten vlot
overschakelt op ons streekdialect.

Het café is elke dag open vanaf 10 uur, op zondag
wordt dat 8.30 uur. Het sluitingsuur was al dikwijls
na middernacht en dan moet Dylano alles nog
opruimen (zucht!). Van dinsdag tot donderdag
staat hij achter de toog en steekt de zus van Kim,
Mariëlle, die onlangs in de Nevelestraat 10 kwam
wonen, een handje toe. ’s Vrijdags en tijdens het
weekend is Kim de nieuwe Nadine. Dochter RomyJoy is dan ingeschakeld en haar vriend Ward
Sergeant komt ook helpen. Het wordt dus echt een
familieonderneming, die maandag als rustdag
neemt.

Niet op maandag

Op 1 februari ging de deur open. Kim en Dylano
willen zich eerst een inloopperiode gunnen. Op 1
april volgt de officiële opening met wellicht een
springkasteel voor de kinderen op de parking vóór
het Cultuurhuis. De voorbije weken waren al heel
hoopvol: er kwamen al veel oude, maar ook

Het aanbod moet groeien

Kim droomt er hardop van om hapjes aan te bieden
in samenwerking met slager Henk. Na 1 april wordt
dit gerealiseerd, nu is het nog proefdraaien. De
Hansbeekse
voetbalvereniging
heeft
al
afgesproken om van het café de verzamelplaats te
maken voor de uitwedstrijden. Misschien zijn er
nog andere Hansbeekse organisaties die op zoek
zijn naar een lokaal? Als we de ingekaderde foto’s
aan de muren bekijken zien we tientallen
bestuursleden van verenigingen die hier hun vaste
stek hadden. Ronny D’haenens heeft al die foto’s
verzameld uit het familiearchief en hier bewaard
voor de eeuwigheid. De foto die Koen Degroote
trok van Nadine en Ronny voor de
Dubbelportretten van Vlakaf, schonk Ronny graag
als startpremie aan Kim en Dylano.
Vanzelfsprekend moet de fotograaf van Vlakaf deze
pose eens dunnetjes overdoen.
We wensen de nieuwe uitbaters veel succes op
Hansbeekse bodem.
VLAKAF!
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Meattime
Etienne De Vlieger reed het Vlaamse land door
met aardappelen voor frituren, vooral in Limburg.
Na zijn actieve loopbaan werd hij ingeschakeld
door zijn zoon Henk om in Hansbeke op de markt
te gaan staan met een vleeskraam. Na het sluiten
van de zaak van Ronny D’haenens was hier
immers geen slagerij meer. Etienne deed dat
doodgraag, maar zoon Henk dacht vooruit. Na
aankoop van het Huis D’haenens droomde hij van
een winkelruimte met frigo’s waar klanten hun
vlees kunnen afhalen. En zo geschiedde. In de
tussenperiode van vorig najaar tot einde januari
konden mensen vlees online bestellen en betalen
via webshop meattime.be. Etienne was dan
aanwezig op dinsdagvoormiddag om de bestelling
vanuit de koelkasten in het café te overhandigen.
De software wordt geleverd door een Kempisch
bedrijf dat met heel wat slagers samenwerkt. Een
afdeling komt nu ook naar Gent.

Sinds begin februari staat de eerste frigo in de
vroegere winkelruimte die wat verkleind werd en
mooi aangekleed. Wie vlees bestelt bij
www.meattime.be krijgt op zijn gsm een code om
de winkeldeur te openen en vervolgens de
passende lade van de frigo aan te klikken.
Telefonisch bestellen kan ook, op nummer 0496
36 87 15. Momenteel is vader Etienne nog
aanwezig op dinsdagvoormiddag om een handje
toe te steken als een klant een probleem heeft.
Iedereen kan een bestelling afhalen 24u op 24,
zeven dagen van de week. Het uur van afhalen kan
online opgegeven worden en dan heb je 24 uur de
tijd om in de frigo te duiken. De redactie heeft het
uitgetest en het lukte! De klant doet zijn
boodschappen online, wanneer het hem past en
haalt ze ook af op een moment dat hem past. Hij
is dus niet meer gebonden aan openingsuren. Hij
hoeft nooit meer aan te schuiven in de winkel,
maar heeft toch zijn ambachtelijke producten.
95% van de producten zijn immers zelf bereid.
Het vlees wordt altijd klaargemaakt en
onmiddellijk in de frigo ondergebracht. Via de
VLAKAF!

En de rest van ons dorp?

In de geschiedenis van het huis D’haenens lezen we
dat bij de heropbouw na WOI al duchtig werd
nagedacht over de herinrichting van ons dorp. De
geschiedenis herhaalt zich blijkbaar, want op dit
ogenblik is een consortium (of: vereniging) van
studiebureaus bezig met de opmaak van een
inrichtingsplan en beheerplan voor Hansbeke dorp.
Dat consortium bestaat uit penhouder Artgineering,
een Belgisch-Nederlands bureau voor stadsplanning,
landschapsinrichting en mobiliteit, het Nederlandse
H+N+S Landschapsarchitecten, dat nota bene al een
ruimtelijk onderzoek deed naar de plaatsing van
windturbines langs de E40, het architectenbureau
Erfgoed en Visie uit het Antwerpse Malle en het
Nederlandse multinationale milieustudiebureau
Arcadis.
We hadden dit gezelschap graag aan u voorgesteld in
een uitgebreid hoofdartikel, met meer uitleg over de
aard van de opdracht, de verwachtingen, de
onderzoeksmethodiek en de invalshoeken van de
verschillende bureaus. We zijn immers benieuwd aan
wie de toekomst van ons dorp toevertrouwd werd!
We
namen
daarom
contact
op
met
projectverantwoordelijke Sarah van Apeldoorn van
Artgineering. Aanvankelijk werd voorzichtig
enthousiast gereageerd op onze interesse, maar ons
verzoek zou intern overlegd worden. Na veertien
dagen kregen we uiteindelijk het volgende antwoord:
“Helaas kunnen wij op dit moment nog geen
interview geven. Ik heb overlegd met onze
opdrachtgever, en zij vinden het op dit moment nog
te vroeg om te communiceren over het project. De
gemeente heeft aangegeven dat zij zelf een
communicatie rond het project zullen opzetten.
In mei zullen een aantal publieke evenementen
worden georganiseerd rond het Masterplan en het
Beheersplan.”
Wie niet kan wachten tot in mei, kan alvast een kijkje
nemen op www.artgineering.eu, waar je onder
‘Work’ - Masterplan Hansbeke (want het is een
Engelstalige website) een drietal ontwerpschetsen
vindt.
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De slagers broodje gebakken

telefoon vertelde slager Henk uit Mariakerke ons
dat het de bedoeling is kleine dorpen zoals
Poesele, Evergem-Belzele, Hansbeke… waar geen
slager is, op die manier te bevoorraden. Slager
Henk heeft een slager in dienst die verder werkt als
hij zelf afwezig is. Zo kan hij ook eens met vrouw
Liesbeth De Clercq en drie kinderen op vakantie
gaan. UNIZO vraagt om langer open te zijn en met
zo’n formule blijft het familiale leven van
middenstanders aangenaam. Etienne mist wel een
beetje het direct contact met de klanten, zoals hij
het op de markt had. Hij beseft dat het voor
sommige mensen wel een grote stap is om in de
digitale wereld te stappen, maar hij ziet de evolutie
positief in.

De combinatie van een café met een
vleesafhaalpunt in Hansbekdorp: het lijkt wel een
verderzetting van de geslaagde combinatie, zoals
we die lange tijd kenden. Maar hoe zat het
eergisteren met Huis D’haenens? We deden een
beetje opzoekingswerk.

In het boek ‘Herbergen en herbergiers te
Hansbeke’ van Albert Martens, uitgegeven door
Oud-Hansbeke vinden we op blz. 89-91 dat op deze
locatie een herberg was met de naam Boldershof,
daarna ’t Slachthuis en tenslotte Huis D’haenens
(blz. 89-91). De eerste herberg zal dus een
boldersbaan gehad hebben. Volgens Ronny
D’haenens was de bolderstent gesitueerd in de
zuidwesthoek van het perceel, waar nu de garage is
van Dirk Verhegge. Er kwam veel later een
grondwissel door graaf Antoine de BousiesBorluut, vader van Boudewijn, met het stuk grond
achter de vroegere apotheek, naast huis
D’haenens, waar nu een nieuw huis pas bewoond
wordt (zie verder).

Bij het vlees wordt momenteel een bonnetje
gegeven om in het café ene te gaan drinken.
Samenwerking met de nieuwe caféuitbaters is een
zekerheid voor de toekomst.

In 1818 (bijna 200 jaar geleden!)
woonden in het pand aan de
dorpsstraat Jan-Baptiste Vander
Ghinst die eerst gehuwd was met
Carolina Goethals en daarna met
Joanna-Catharina Vande Walle.
Zijn beroepsactiviteit was bakker
en winkelier. In 1867 schonken ze
hier drank maar wellicht vroeger
ook al. Albert Martens (en Willy
Quintyn) nemen in dezelfde
uitgave J.B. Vander Ghinst op in de
lijsten van herbergiers in 1818,
1823, 1847. Die lijsten werden
gedistilleerd uit de algemene
volkstellingen, begonnen onder
het Hollands Bewind (blz. 73-75).
In
1867
baatten
Pieter
Vanderghinst, hoogstwaarschijnlijk
de in 1840 geboren zoon, en zijn
echtgenote Marie-Louise Soens de zaak uit. Zij
huwden in te Hansbeke in 1863 en kregen vier
VLAKAF!

8

maart 2017

VAN ALLE MARKTEN THUIS
kinderen. Ze stonden ingeschreven als bakker en
winkelier maar hadden ook een slijterij, wat op het
schenken van drank kan wijzen.

Het huis heeft een verdieping en een centrale
voordeur. De foto is een idyllisch plaatje van een
rustieke dorpsstraat zonder auto’s, zonder
vrachtwagens. De pastorie is ommuurd, de
kerktoren heeft nog zijn scherpe torenspits die in
1918 gedynamiteerd zal worden door de Duitsers.
Er is nog geen elektriciteit of telefonie, een
metalen wegwijzer staat op het kruispunt met de
Merendreestraat en wijst de weg naar Drongen (10
km), naar Nevele en naar Zomergem. De riante villa
van mevrouw De Schuyter is voorzien van een
omheining van bakstenen met traliewerk. De naam
van het café ‘Boldershof’ is leesbaar.

Bij de algemene volkstelling van 1881 duikt
Numitor De Meyer op, als broodbakker, winkelier
en landbouwer. In 1873 huwde hij, niet in
Hansbeke, met Adolphine Vander Ghinst, maar
kwam hier wel wonen. Zij is geen dochter van
Pieter, misschien een verder familielid. Numitor De
Meyer was afkomstig van Aalter en stond voor het
eerst op een Hansbeekse bevolkingsregister in
1873. Hij werd bekend in Hansbeke als Noomke
Meyers. Het straatje ten zuiden van het woonhuis,
hebben oude mensen nog lang Noomkes straatje
genoemd. Het liep over het eigendom en ten
noorden van de boltent naar de Beestenmarkt, het
driehoekig pleintje met de vrijheidsboom.

Noomke was de bakker die op de oktoberkermis
(zondag na 9 oktober, feest van St.-Dyonisius) de
Hansbeekse schietspoelen bakte. In 1872 verkocht
hij er tussen de 500 en 800, maar in 1888 ongeveer
10.000 (!). Het was een groot werk om zoveel
schietspoelen te bereiden.

Op de foto poseert Numitor De Meyer met paard
en koets om brood uit te voeren. Hij kreeg tien
kinderen tussen 1873 en 1888, die hem wellicht
allemaal omringen rond de broodkar. Toch bleef er
nog brood genoeg over voor de rest van Hansbeke!

VLAKAF!

Men begon eraan de maandag voor de kermis. Vier
tot vijf man begonnen de appels te kuisen, ze
werden niet geschild, enkel het klokhuis werd
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verwijderd. De appels werden dan in kuipen gelegd
en met de spade in stukken gesneden. In dezelfde
kuipen werd dan het appelmoes gemaakt.

SUNLIGHT Savon. De statige herenhuizen van
mevrouw De Schuyter (nu Cultuurhuis) en weduwe
Hanssens (Hansbekedorp 7) staan centraal op de
foto. Ertussen het huis van Numitor De Meyer met
een grote aanbouw in westelijke richting.
Misschien is dit wel het oorspronkelijke huis, want
vele huizen in de dorpsstraat stonden los van
elkaar met hun zijgevel aan de straatkant en hun
lange voorgevel op het zuiden georiënteerd. In de
tweede helft van de 18de eeuw en vooral de 19de
werd op het perceel een nieuw huis opgetrokken,
meestal met een verdieping en ontstond de
aaneengesloten bebouwing. Een deel van het
oorspronkelijke huis degradeerde dan tot
aanbouw. Bemerk meer naar het zuiden de oude
rijksweg die kronkelt naar Nevele en overal bomen
langs de wegen, veel bomen…

De donderdag vanaf 5.00 uur 's morgens begonnen
acht personen aan de eigenlijke taartenbak. Het
deeg werd uitgerold, er werden rondjes gesneden
en in de vorm gelegd. Elke oven schietspoelen
bevatte 350 stuks. Eens gebakken werden ze in de
grote plaats op lange rijen gelegd om ze te laten
uitdampen. Op de kermis zelf bestelden zes
personen de hele dag door. De Hansbeekse
schietspoelen hadden zo een grote bekendheid dat
iedereen er wilde hebben. Ze kwamen zelfs van
o.a. Brussel, Gent, Tielt en Aalter om schietspoelen
te kopen.

Op een panoramafoto vanop de kerktoren in 1910
is vooraan het dak van de pastorie te zien. De
spoorlijn loopt van oost naar west, het eerste
stationsgebouw staat er in volle glorie, de huidige
stationsparking is nog bebouwd, langs de
spoorweg staat een groot reclamepaneel voor
VLAKAF!

Hansbeke had zwaar te lijden onder de
beschietingen vanaf het Schipdonkkanaal op 20
oktober 1918 en volgende dagen. Station, vele
woonhuizen in de Merendreestaat en elders
werden getroffen. Een foto van 1919 toont de villa
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te Hansbeke niet. Integendeel, ’t is onwil en niets
dan onwil, altijd en overal waar men op stuit.
Vraag het maar liever aan Noomken De Meyer. Zijn
huis platgeschoten, meteen ook zijne bakkerij,
herberg en winkel, − gans zijn bestaan dus – in den
grond geboord. De man heeft den duivel zijn steert
afgelopen, naar ministers en gouvernement
geschreven, aangeklopt bij staatskomissarissen, in
een woord overal waar hij dacht eenige hulp te
zullen vinden, maar alles vruchteloos (…)’ (7
november 1920)
Het huis werd na WOI opnieuw gebouwd maar
zonder verdieping, wellicht om financiële redenen.

Uit ’t Getrouwe Maldeghem van 26 februari 1922
nog een (lang) citaat van onze bevlogen
Hansbeekse correspondent, omwille van de
actualiteitswaarde (!): ‘Het eenige wat in den weg
staat en ligt om een schoon dorpsplein aan te
leggen, zijn de blinde muren rond de pastorij en den
stukgeschoten puinhoop van het voormalig erf
Gryspeirt (n.v.d.r. het perceel dat nu terug
bebouwd wordt door Bram Termmerman en
Katrien Van Laer aan de vrijheidsboom). De glazen
straat, toebehorende aan Noomken De Meyer,
waar toch geene huizen langs staan, zou door de
gemeente kunnen onteigend worden en in loten
verdeeld als bouwgrond aan bijzonderen worden
verkocht. Daar zou dan vlak voor de kerk eene
schoone rij burgershuizen oprijzen waarvan ieder
een hofje of achterkoer zou bekomen palende aan
den afgesloten eigendom van Mme Hanssens
(Hansbekedorp 7). En de pastorij! De pastorij, nu
schoon hersteld is maar gebouwd in ’t midden der
jaren veertig van de vorige eeuw (n.v.d.r. rond 1740
verbouwing van een oudere kern uit de 16de
eeuw) dus nog te stevig en te goed voor te
verdwijnen. Men zou ze kunnen inrichten als
gemeentehuis, met eene schone Secretarij en
evenschoone raadzaal voor gemeentebestuur.
Verder eene boekerij, want boekerijen zullen er
overal komen en verdere doeleinden welke de
gemeente aanbelangen. En de nieuwe pastorij! Die
zou kunnen gebouwd worden in den hof van
vrouwe Elodie de Muynck en zoodanig dat ze

van mevrouw De Schuyter in volle glorie vanuit
Noomkes straatje. Het huis van Numitor zelf is
herleid tot een ruïne. Slechts enkele restanten zijn
zichtbaar vooraan links op de foto.

In het boek ‘Hansbeke in de eerste wereldoorlog’
(Willy Quintyn en Marc Van Ooteghem, een uitgave
van Oud-Hansbeke) vinden we dat het huis op de
lijst staat van de vernielde en onbewoonbare
woningen,in het totaal 32 (blz. 171). In hetzelfde
boek staat een citaat uit Het Getrouwe
Maldeghem, een regionaal blad van Victor De Lille
dat hier ook gretig gelezen werd (blz. 232).
Hansbeekse
bijdragen
kwamen
hoogstwaarschijnlijk meestal uit de pen van
Leonard (Naardje) Bocqaert: ‘Maar oorlogsschade
vereffenen of betalen, daarvan geen spoor, althans
VLAKAF!

11

maart 2017

VAN ALLE MARKTEN THUIS
slechts vijf en twintig meters van de kerk zou
verwijderd zijn. En dan zouden we eene der
schoonste dorpsplaatsen hebben van gansch het
Vlaamse land tusschen kerk en statie, de schoonste
ligging die men wensen kan. Een Ciosk in ’t midden
voor het uitvoeren van zang en muziek. Het
gedenkteken der oudstrijders aan de eene en de
vrijheidsboom aan de andere zijde. Wat een
heerljke groep. Een schoone droom dus, en ’t ware
geluk en een rijkdom als hij waarheid was. (blz.
236)

Waarom de auteur speekt over ‘de glazen straat’
van Numitor De Meyer is ons een raadsel. Zag hij
een parallel om een of andere reden met de Pieter
Vanderdoncktdoorgang, met raamprostitutiebars,
tussen Brabantdam en Kuiperskaai in Gent? Als een
lezer een tipje van deze sluier kan oplichten…
Bakker De Meyer stopte in 1925 met de
bakkersstiel. In 1921 baatte kloefkapper
(klompenmaker) Emiel De Mulder de herberg uit.
Hij was gehuwd met Elisa De Meyer. Vader Numitor
stierf in 1928.
In 1924 huwde Daniël D’haenens met AnnaHelena (Lena) De Wulf en nam de handelszaak
over. Ze begonnen een slagerij met herberg. In de
volksmond werd Daniël omwille van zijn imposante
figuur ‘den dikken’ genoemd. Het echtpaar kreeg
vier zonen: Gaby, Raphaël, Antoine en Walter. Gaby
nam eerst de slagerij van zijn oom
Maurice
D’haenens
in
de
Meibloemstraat te Gent over. Maurice
werd dodelijk gewond toen hij achter
zijn raam de aftrekkende Duitse
troepen stond te bekijken op 2
september 1944. In 1960 begon Gaby
een slagerij in Landegem. Raphaël
nam de ouderlijke zaak over. Antoine
grossierde in vlees voor winkels in het
omliggende en Walter oriënteerde
zichzelf weg uit de vleessector als
psycholoog naar het PMS-centrum
(nu CLB) in Deinze.
Op de foto uit 1937 zien we de nieuwe
kerktorenspits van Valentin Vaerwijck,

VLAKAF!
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een nieuwe omheining aan de pastorie,
telefoonlijnen aan de linkerzijde van de
dorpsstraat, elektriciteitspalen rechts met zelfs de
eerste openbare verlichting, fietsers en auto’s, een
nieuwe
wegwijzer
naar
Drongen
en
verkiezingspropaganda van lijst 4 Katholiek Blok
voor de parlementsverkiezingen van 1936.
Beginnende milieuvervuiling? Hansbeke is de
nieuwe tijd ingestapt!
In de deuropening staat Gabriëlle D’haenens,
dochter van Dancret en Maria De Wulf, broer en
zus van Daniël en Lena. Zij was de nicht van
Raphaël en was ingeschakeld bij oom Daniël als
hulp. In de volksmond werd ze aangesproken met
‘Petite’.

Raphaël D’haenens huwde met Alice (Lieske)
D’hondt in 1951. Het familiebedrijf evolueerde en
floreerde. Het huis werd nogmaals verbouwd met
terug een verdieping. Het kreeg een afzonderlijke
ingang voor café en voor winkel. Eerst hielden Raf
en Lieske café en slagerij open met de
(schoon)ouders, later met hun opgroeiende
kinderen Ronny, Nadine en Bart. Toen zoon Ronny
volleerd slager was, concentreerde Rafke zich op
het café en stonden Ronny en Lieske in de toog van
de slagerij. Nadine werkte op de achtergrond om
bereidingen klaar te maken en veel ondersteunend
werk te leveren. Nadat Raf op 1 maart 1987 stierf,
hielden Liesken en Nadine het café open. Het
achterdeel van het gebouw werd grondig
verbouwd in 1997, met een appartement voor
Ronny en vriend Frank Declercq, langs D’haenens’
straatje, zoals het nu genoemd werd. Bart ruilde
zijn werk bij Volvo in voor het verder zetten van de
viswinkel van zijn schoonvader in Destelbergen,
toen die plots stierf in 2004. Na het overlijden van
Liesken op 26 augustus van hetzelfde jaar, bleef
Nadine caféuitbaatster. Ronny hing de vleeshaak in
de wilgen op 15 januari 2009 en Nadine bleef het
café openhouden tot een gezondheidsprobleem
het haar niet meer toeliet.

bij, tot aan de hoge muur van de buren van
Hansbekedorp 7. Dat is geen reden om terug met
de oude gewoonte van het wildplassen te
beginnen, vangen we op. In het café is een
verzorgd toilet, boven café en winkelruimte wordt
een appartement verhuurd, achterin is een woning
met huisnummer Kerkakkerstraat 1A.
Op de gevel hangt ‘Huis d’Haenens’ in plaats van
‘Huis D’haenens’. Volgens Ronny wellicht een
vergissing van Brouwerij Maes. Zo is dat mysterie
ook opgelost, er zaten geen andere bedoelingen
achter.

Voor dit artikel kregen we actieve medewerking
van Willy Quintyn, Ronny en Nadine D’haenens,
waarvoor dank!

Slager Henk De Vlieger kocht het eigendom.
Volgens Ronny hoort de grond van het stukje
Kerkakkerstraat langs het hoekhuis er nog steeds
VLAKAF!
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Nevelse huwier

Op zondag 19
februari hield de
Heemkundige Kring Algemene Vergadering
in zaal De Chicorei in Nevele. Er was een
prachtige
voorstelling
van
‘De
Biezenstekker’ een novelle van Cyriel
Buysse uit 1890, beter bekend in de
toneelversie als ‘Driekoningenavond’.
Buysse beschreef op meesterlijke wijze het
vervloekte volk van de Zijstraat in Nevele,
gedoemd om verknecht en zwijgend maar
vechtend ten onder te gaan. Cloet heeft
tien maanden vastgezeten voor een
messteek, in een gevecht aan een makker
toegebracht. De laatste drie maanden heeft
zijn vrouw hem in de gevangenis niet één
keer meer bezocht. Bij zijn terugkomst op
Driekoningenavond zal blijken waarom... De
kritiek was toen vernietigend: immoreel en
amoreel, walgelijk, zedenbedervend,
pornografisch en bovenal... anti-Vlaams.
Peter Lambert uit Zulte bracht deze novelle
zeer sterk naar voor, in al zijn schoonheid.
Hij werd hierbij begeleid op harmonium
door Dirk Vermeir en twee sopranen,
Hadewich De Meester en Brigitte
Serbruyns.

Hierna huldige voorzitter André Bollaert
vier mensen die zich inzetten voor
emigratie: bestuurslid André Stevens,
striptekenaar Gilbert Declercq, ere-consul
in Moline (V.S.) maar afkomstig van Nevele,
Patrick A. Van Nevel, en Marc Van Ooteghem. Marc
kreeg zoals zijn drie kompanen een bord met een
huwier, een oude Nevelse perensoort. Hij werd
beloond als lid van Oud-Hansbeke en auteur van
het boek over emigratie van Hansbekenaren naar
de V.S. tussen 1830 en 1930, samen met Willy
Quintyn. Willy kreeg de Nevelse huwier in 2002.

VLAKAF!

Sorrie zulle
mann, moir ik
ben uek ne
kieer goin skien
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DELPHINE DE CLERCQ EN WESLEY VAN DE GEHUGTE

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 …

Familiezaak

Het eerste huis op je rechterkant in de Nevelestraat
(tenminste, als je komt van Hansbekedorp) is om
begrijpelijke redenen niet langer nummer 2 maar
wel nummer 4. Sedert een paar maand is de rust er
een beetje teruggekeerd, na enkel drukke
‘verbouwmaanden’ vorig jaar. Benieuwd als we
zijn, maakten we voor deze rubriek een afspraak
met de nieuwe inwoners.

De verbouwing was van het type ‘kort maar
krachtig’. Dankzij veel helpende, maar vooral
deskundige handen kon het gros van het werk
gedaan worden van februari tot september 2016.
De vader van Delphine stond in voor het installeren
van nieuwe verwarming en voor de elektriciteit.
Wesley’s vader plaatste de nieuwe ramen en zijn
drie broers waren er ook elk weekend bij. Dankzij
die hulp is alles heel snel kunnen gaan. Er waren
elk weekend wel zeven of acht mensen aan het

Rondom Nevele

Nieuwe Hansbekenaren Wesley en Delphine
hebben altijd in of nabij Nevele gewoond. Delphine
is van Landegem afkomstig en Wesley is geboren
en getogen in Merendree. Nadat ze drie jaar
huurden in Merendree en vervolgens één jaar in
Lotenhulle woonden, waren ze op zoek naar iets
om te kopen. In het passeren zag Delphine dat dit
huis te koop stond, maar Wesley was aanvankelijk
niet overtuigd. Het huis was nogal verouderd en
stond wel erg dicht bij de spoorweg. Maar na een
afspraak en bezoek met Delphines papa, kwamen
ze al snel tot de conclusie dat er veel potentieel in
zat. Ze begonnen dan ook direct plannen te maken.
Het feit dat ze heel wat professionele stielmannen
in de familie hebben, zorgde er voor dat de
beoogde verbouwing budgettair haalbaar kon
blijven. In december 2015 kochten ze het huis om
al meteen in februari 2016 te starten met de
verbouwing. Ze woonden toen tijdelijk in bij de
mama van Wesley. Ze, dat waren op dat ogenblik
Wesley, Delphine die zwanger was en hun zoontje
Mathis. Met een baby op komst was er in elk geval
een goeie stimulans om snel voort te maken.

VLAKAF!
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werk, en iedereen wist goed wat hij moest doen.
De frituur heeft in die periode in elk geval goeie
klanten aan hen gehad … In september, kort nadat
Mathis’ broertje Matteo geboren werd, zijn ze in
het huis ingetrokken.
Het huis werd volledig gestript. Daarbij kwamen ze
ook voor een paar verrassingen te staan. Zo zijn er
boven twee kamers die ruim 70 cm groter
geworden zijn omdat er een paar valse wanden
werden verwijderd. Blijkbaar hadden vorige
eigenaars of huurders hier een valse muur gezet
om een schouw weg te steken. Ook beneden
hebben ze valse wanden verwijderd, wat het
gevoel van ruimte aanzienlijk vergroot. De kleine
inkom werd gesloopt, waardoor je nu met de deur
in huis valt.
Wesley vertelt dat in het huis vroeger een slagerij
geweest is, met achteraan een slachthuis van
slager Leon Van der Vennet en echtgenote
Margriet De Roo. In de kelder en in de koterijen
achter het huis hebben ze in elk geval nog een paar
herinneringen aan die tijd teruggevonden, zoals
bakken om het vlees te pekelen en een schouw om
vlees te roken.
Beneden is de vloer volledig vernieuwd, en hebben
ze het rudimentaire
badkamertje
veranderd in een heel
ruime berging, van
waar je ook naar de
tuin kan. Centraal
hebben ze een mooie,
nieuwe
keuken
geïnstalleerd.
Als
kookliefhebber heeft
Delphine voor een
gasfornuis gekozen,
en ze heeft het er nog
geen moment spijt
van gehad !

Wie zijn ze, wat doen ze ?

Delphine De Clercq is afkomstig uit Landegem
en werkt in een rusthuis in Baarle. Daarvoor
werkte ze als opvoedster in het Heilig Hart in
Deinze, een voorziening voor mensen met een
mentale beperking, waar ze met veel plezier
terug zou gaan werken. Ze kookt graag en
houdt ook van lopen, hoewel dat de laatste tijd
op een laag pitje staat door blessures en
tijdsgebrek. Hun twee kinderen Mathis (4) en
Matteo (6 maand) vragen immers veel tijd. In
elk geval heeft ze voor dit jaar de Dodentocht in
Bornem als ambitieus doel vooropgesteld.
Wesley Van de Gehugte is opgegroeid in
buurdorp Merendree. Hij werkt bij Brontec in
Aalter, een bedrijf dat allerlei energietechnieken
installeert en recent werd overgenomen door
het West-Vlaamse Decat Electronics. Tot een
jaar geleden vond je hem elk weekend op één of
ander motocrossterrein te lande. Door de
verbouwing is dat er de laatste tijd niet meer
van gekomen, ook al omdat een gebroken been
(altijd een risico in deze sport) niet zo praktisch
zou uitkomen, midden in een verbouwing… In
elk geval toont de vierjarige Mathis nu al erg
veel interesse in de moto van papa.

VLAKAF!
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Eenvoud en open ruimte

voorzien en kan gemakkelijk opgelost worden.
Sowieso moeten de muren best twee jaar
uitdrogen vooraleer die afgewerkt kunnen worden.

Alle valse wanden zijn dus verdwenen, want het
huis was opgedeeld in veel kleine ruimtes.
Bovendien was de indeling niet altijd even logisch.
Delphine en Wesley hebben meteen komaf
gemaakt met alle overbodige opdelingen en zijn
blij met het resultaat: een mooie open ruimte
beneden waardoor keuken, eetplaats en living in
elkaar overlopen. De twee jongens hebben ook
een grote speelhoek gekregen.
Oorspronkelijk was de badkamer dus op het
gelijkvloers. Dat vonden ze niet zo praktisch en
omdat er boven toch vier slaapkamers waren,
werd één slaapkamer omgevormd tot badkamer.
Met drie slaapkamers hebben ze genoeg.
Bovendien wacht er daarboven nog een volledige
zolder, dus ze verwachten niet direct plaatsgebrek.
Nog boven werd er in alle kamers laminaat gelegd.
De koterijen buiten hebben ze samen gevoegd tot
één tuinhok met een plat dak. Dat oogt heel wat
moderner en is minstens even praktisch. (Er zijn,
voor zover we konden nagaan, immers geen
plannen om hier opnieuw varkens te houden of te
slachten).
Wanneer Wesley terugkijkt op de intense periode
van de verbouwing, vond hij het vrijmaken van de
muren het lastigste. Alle
muren werden afgekapt
tot op de blote steen en
dat was best wel zwaar
werk. Ze zijn uren bezig
geweest
met
een
slijpschijf en een stalen
borstel.
Voor
het
bepleisteren van de
muur hebben ze wel
iemand ingeschakeld.
De stukadoor heeft op
bepaalde
plaatsen
plakwerk van wel 4 cm
dik moeten aanbrengen.
Daardoor zijn er hier en
daar wat scheurtjes
ontstaan, maar dat was
VLAKAF!

De finishing touch…

Wesley en Delphine wonen hier nu dus een zestal
maanden.Sedertdien is de afwerking wat blijven
liggen, zoals bijvoorbeeld afwerkingen rond de
ramen of rond de zekeringenkast. Ze bekijken dat
echter nogal filosofisch. Nu ze er wonen met hun
twee kleine kinderen en omdat ze allebei een
drukke job hebben, blijft er weinig tijd over. Maar
ze blijven in elk geval bezig. Momenteel wordt de
aanleg van de tuin voorbereid. Wesley nam
trouwens al contact op met Infrabel om te vragen
of hij op termijn een stukje van hun grond zou
kunnen bijkopen. Hij wil vermijden dat er eerst een
kostelijke afsluiting wordt gezet om dan een paar
jaar later te moeten vaststellen dat hij een paar
meter tuin kan/mag bijkopen. Tot op vandaag
heeft hij nog geen antwoord gekregen, dus heeft
hij maar eens aan de burgemeester gevraagd of die
bij zijn collega’s van Infrabel te rade kan gaan.
Naast het huis willen ze in elk geval nog een
carport zetten, maar dat is niet voor direct. De tuin
zal eerst en vooral een speelruimte voor de
kinderen zijn. Ze kijken alvast uit naar de zomer.
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Hun oudste zoon gaat in Merendree naar school,
omdat Wesley’s mama daar woont en instaat voor
de voor- en naschoolse opvang. Eigenlijk is
Delphine daar wel een beetje opgelucht over, want
ze heeft toch wel schrik van het verkeer in
Hansbekedorp, zeker met jonge kinderen. Ze
vinden allebei dat de rondweg er niet snel genoeg
kan komen. Met de aanslepende rioleringswerken
in de Nevelestraat hebben ze trouwens ook al
genoeg miserie gehad. Soms begonnen ze al om 5u
’s morgens met bulldozers te werken, pal voor hun
deur. Of was men ‘vergeten’ om hun oprit
toegankelijk te maken, net voor de Kerstvakantie.
Ze zullen in elk geval blij zijn als die werken
eindelijk achter de rug zijn.

Nu ze er wonen, blijkt dat het lawaai van de treinen
binnen alvast goed meevalt. Overdag hebben ze er
amper nog last van. Enkel ’s nachts of in de vroege
ochtend stoort het lawaai wel eens, zeker als de
treinen nog eens extra toeteren in het passeren om
op het perron wachtende reizigers te
waarschuwen. Het nieuwe belsignaal maakt
trouwens nog het meeste lawaai...

Het leven in Hansbeke

Delphine en Wesley zijn allebei heel enthousiast
over het wonen in Hansbeke. Iedereen begroet
elkaar hier, ook toen ze nog aan het verbouwen
waren en hier nog niet woonden. Ze zijn ook klant
bij de bakker, Miekes Superetje, de Apotheker en
uiteraard frituur ’t Routje. Ze waren ook
aangenaam verrast dat ze werden uitgenodigd
voor de Nieuwjaarsdrink van het buurtcomité van
de Tien Gemeten (maar ze hadden tot hun spijt al
een andere afspraak). De dorpssfeer die ze hier
vinden is een onverwachte meevaller.

VLAKAF!

We wensen deze twee jonge mensen (en ook hun
twee jongens natuurlijk) alvast veel plezier in ons
dorp. De spontane vraag naar evenementen in
Hansbeke doet alvast vermoeden dat we ze wel
vaker zullen tegenkomen!
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Erfgoeddag ‘Een mantel van
Zorg’, 23 april 2017:

Op 23 april huldigen we om 14u de reuzin
Wilfrieda feestelijk in! Vergezeld door de 5 reuzen
van Nevele wordt de kersverse reuzin officieel
inwoner van de gemeente! Wilfrieda, genoemd
naar de befaamde zuster Wilfrieda van het WZC
Ter Leenen, wordt daarbij aangekleed met een
‘mantel van zorg’: een lappendeken van stofjes
die symbool staan voor de vele zorgende handen
in Nevele.
Aansluitend kan er iets gedronken worden in de
cafetaria van het WZC en kan je de tentoonstelling
‘Een mantel van zorg. Een geschiedenis van de
zorg in Nevele’ bezoeken.
Deze tentoonstelling zal nog tot 20 mei te zien zijn
van 13u tot 17u in het WZC.
Waar? Woonzorgcentrum Ter Leenen, Graaf van
Hoornestraat 26
Oproep!
Zorg jij voor iemand of zorgt er iemand voor jou
op een bijzondere manier? Vertel het ons met een
kleurrijk lapje stof! Hoe meer lapjes, hoe mooier de mantel!
Kleurrijke lapjes stof (vrij van formaat, kleur, materiaal) mogen binnengebracht worden in de bibliotheek of
in het woonzorgcentrum ter Leenen, al dan niet vergezeld van een (zorg)verhaal tot 13 april.
Van 13 tot 23 april worden deze lapjes aaneengezet tot een mooie mantel voor reuzin Wilfrieda in de kapel
van het woonzorgcentrum Ter Leenen. Vanaf 8u staat de kapel dan open voor alle helpende
handen/naailiefhebbers die deze lapjes stof aaneen willen zetten tot een mooie mantel. Hopelijk kan jij er
ook bij zijn!
Heb je zelf nog leuke foto’s die herinneren aan de zorggeschiedenis van Nevele, Hansbeke, Vosselare, Poesele
of Merendree, stuur ze dan door naar André Bollaert van de heemkundige kring Het Land van Nevele
(bollaert.andre@telenet.be).
Volg het ontstaan van de reuzin Wilfrieda en haar mantel op de facebookpagina van de gemeente Nevele!
We zijn alvast van start gegaan…
Meer info: cultuurdienst@nevele.be

VLAKAF!
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DIRK KERKHOVE

een zingende pastoor
woedende voetballers
spuitende champagne
nerveuze pianisten
chiwawa
waaiende vlaggen
zonnige
vallende torens
olijfolielandschap
domme kwissers
zwarte strepen
zwetende koks
angstige ogen
kwek kwek
witte tanden
vechtende supporters
meeuwen boven golven verbaasde journalisten
blinkende madams
een heilige koe
kindsoldaten
een zinkend schip
roeste geweren
een brede glimlach
snerpende gitaren
ontploffende gebouwen
een tube tandpasta
gefönde politiekers
vette letters
wielrenners met armen
in de lucht
flashende lampen
Dash wast witter
bloed, veel bloed
2 dode negers
een eenzame violist
een krekel in CU
Indiërs die elkaar
vertrappelen
fietsende Chinezen
dansende kinderen
blue lagoon
een groene papagaai
een croissant
grote waterval
kostuummeneren
ontploffende helicopters
stakende arbeiders
gisteren
lachende soldaten
mijn zapper
verwoeste standbeelden
terug gevonden
betraande actrices
VLAKAF!
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Arscene
blaast
zeven
kaarsjes uit… Met muziek!

formaties, waarbij een voorliefde blijkt voor (al dan
niet jong) lokaal talent. Daar zitten aardig wat acts
tussen die je als vernieuwend en trendsettend mag
beschouwen. Vaak zijn het ook innoverende
projecten die er verfijnd worden, klaar om grotere
podia te bestormen.

Wellicht trappen we open deuren
in als we zeggen dat Hansbeke
een concertzaal kent om u tegen
te zeggen: Arscene. Niet dat de
ruimte zo geweldig groot is. Maar dat komt omdat
de zaal eigenlijk een opnamestudio is (waar
Hansbeke er overigens nog een tweede van telt,
een ongehoorde luxe voor ons muziekdorpje! Je
vindt die in de Warandestraat bij Luk Bingé.) De
gezellige foyer is ongeveer even groot. De
studio/concertzaal heeft intussen al naam
gemaakt. Dat is te danken aan de ‘droge’ akoestiek,
een zuiver geluid zonder echo, dat muzikanten
telkens weer de hemel in prijzen… wat ze trouwens
ook doen met het eten dat Katrien Vermeire, eega
van Wouter Labarque, elke keer liefdevol bereidt.
Wouter is de initiatiefnemer voor Arscene, dat al
snel een vzw werd met een raad van bestuur met
Piet De Muynck als voorzitter.

Maar in principe kan alles. De enige beperking ligt
in de omvang van de zaal: grote publiekstrekkers
kan je er niet plaatsen en ook heeft het weinig zin
om heel luide bands hun ding te laten doen, al kan
een (deels) akoestische set natuurlijk altijd. Dat
belet niet dat artistiek grote namen er soms hun
tenten opslaan: Martyn Joseph, de invloedrijke
singer-songwriter uit Wales, stond er al drie maal
en nam er zelfs al een plaat op, toepasselijk’ Live In
Hansbeke’ getiteld! Op 4 februari bracht zangeres
en keyboardspeelster Liz Aku (ooit bij DeLaVega,
maar sindsdien op vele fronten actief) er samen
met trouwe gitarist Serge Hertoge en bassist Juan
Manssens er een fijne set, al was Liz behoorlijk
verkouden en kon ze haar nieuwe cd ‘Ankhor’ nog
niet gans uit de doeken doen (dat gebeurt pas
officieel in mei) Dat drukte de pret echter
geenszins, want het trio is eenzame klasse…

Wouter Labarque zorgde van in het begin voor de
zorgvuldige selectie van de artiesten. Intussen kent
men ‘Arscene’ dan ook in binnen- en zelfs
buitenland, tot in Tasmanië toe (en dat is volgens
de kaart wel héél ver, daar ten zuiden van
Australië…) Omdat de studio van Arscene technisch
volledig uitgerust is, kan men er ook kwaliteitsvolle
demo’s en cd’s opnemen. En zo bestaat Arscene al
zeven jaar… Op 14 februari 2010 gaf Saïdjah Galo
immers het startschot. Dat was geen concert, maar
een workshop flamenco dans. Daar kon je dus o.a.
de befaamde zapateado, het ritmisch stampen,
onder de heu, knie krijgen.

Op zaterdag 18 februari werd de verjaardag
feestelijk gevierd met Plareen Men, kwintet met
ervaren rotten uit Aalter en Knesselare. Zanger
Peter Versluys is zowaar een legende in het
Meetjesland en gitarist Willy De Vleeschouwer
beschouwen velen als de beste Chicago
bluesgitarist van ons land. De heren spelen blues,
funk, soul en gospel die heel vaak met New Orleans
te maken heeft. Drummer Kay Van de Casteele is
een kei in de complexe, maar zere dansbare en
aanstekelijke ritmiek die men de ‘second line’
noemt. Frank Buyssens (toetsen) en Bart
Steuperaert (bas) moeten voor de anderen niet
onderdoen. The Meters, Dr John, Frankie Miller,
Little Feat… Ze passeerden allemaal de revue! Vinyl
DJ D’Zee zorgde na het stomende concert voor
aangename klanken.

Zowat tachtig procent van de activiteiten draait om
muziek in alle maten en vormen, maar er is, dat
hebt u begrepen, ook plaats voor theater,
tentoonstellingen, film, kinderanimatie, culinaire
en culturele workshops, proeverijen van dranken
(whisk(e)y, sherry…) en ga zo maar verder. De goed
georganiseerde ploeg vrijwilligers heeft het dan
ook behoorlijk druk: in 2016 waren er niet minder
dan 27 activiteiten. Muzikaal profileert Arscene
zich als een forum voor talentvolle musici en
VLAKAF!

Antoine Légat (Zie verder http://www.arscene.be
en https://www.facebook.com/arscene.be)
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RONDWEG EN SPOOR
Woensdag 18 januari 2017 vond in Aalter een
infoavond
plaats
op
initiatief
van
spoorwegbeheerder Infrabel en de gemeente
Aalter. Aanleiding was de vernieuwing van twee
bruggen over de spoorlijn, in de Knesselaarsestraat
en in de Weitingstraat. Beide bruggen liggen dan
wel op het grondgebied van Aalter, maar voor ons
is de Weitingbrug niet onbelangrijk. Die
Weitingbrug is de eerste die je met de trein vanuit
Hansbeke richting Brugge tegenkomt en verbindt
de Warandestraat/Mariahovelaan met de
Weitingstraat/Kippendonkstraat.

stelde als eerste de geplande werken voor. Twee
bruggen over de spoorweg worden dus vernieuwd.
De bestaande brug in de Knesselaarsestraat wordt
pas afgebroken op het moment dat de nieuwe
brug, die naast de huidige komt te liggen, klaar is.
De voorbereidende werken starten binnenkort,
maar de brug zelf wordt pas geplaatst tijdens het
weekend van 11 en 12 november 2017. De oude
brug wordt afgebroken tijdens het weekend van 17
en 18 maart 2018. Er wordt zo ver vooruit gepland,
omdat alle treinverkeer tijdens die twee weekends
onderbroken wordt. Auto’s kunnen de ‘oude’ brug
blijven gebruiken tot de nieuwe wordt
opengesteld, maar voetgangers en fietsers worden
omgeleid via de voetgangerstunnel aan de
stopplaats van Maria-Aalter.

Stipt om 20u doofden de lichten in het auditorium
van het gemeentehuis en nam burgemeester
Patrick Hoste (CD&V) het woord. Met veel flair zou
hij rest van de avond de sprekers inleiden en de
vragen uit het publiek op een correcte manier
beantwoorden. (Naast Infrabel waren ook
medewerkers van Aquafin en van de gemeente
aanwezig voor meer uitleg bij geplande rioleringsen wegeniswerken). Alvast mooi om vast te stellen
dat duidelijke, open en interactieve communicatie
vanuit het beleid ook mogelijk is…

Voor de Weitingbrug ligt het enigszins anders. Die
brug is ondertussen afgebroken in het weekend
van 11 en 12 februari, maar de nieuwe brug zal pas
in het voorjaar van 2018 klaar zijn. De reden
hiervoor is heel eenvoudig: de brug komt op exact
dezelfde plaats als de oude, en er niet naast, zoals
in de Knesselaarsestraat. De Weitingbrug zal dus
ruim een jaar onderbroken zijn. Het verkeer moet
zolang omrijden, ofwel via de Waggebrug en de

Charlotte
Verbeke,
communicatieverantwoordelijke buurtbewoners bij Infrabel,

VLAKAF!
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Lotenhullestraat (naar de brug ter hoogte van de
stopplaats Bellem), ofwel via de Karmenhoekstraat
naar Hansbekedorp. Charlotte Verbeke: “De
verkeersomleiding aan de Weitingbrug is minder
ingrijpend, omdat hier sowieso minder verkeer is
dan langs de Knesselaarsestraat”. Het ontwerp van
de nieuwe brug is een kopie van die aan de
Nieuwendam in Aalter. Wie soms de trein naar
Brugge
neemt,
zag
ongetwijfeld
de
indrukwekkende brugpijlers al.

meerjarenplan de ambitie om de frequentie tussen
Brugge en Gent te verhogen. Het is ons niet
duidelijk of daar ook stoptreinen bij zullen zijn…
Tot slot nog dit. De Knesselaarsestraat maakt deel
uit van de baan van Wingene, over Maria-Aalter,
naar (uiteraard) Knesselare. Die baan gaat over de
E40, over de spoorweg en over het kanaal GentBrugge. Net die dag had de burgemeester overleg
gehad met het Agentschap voor Wegen en Verkeer
(AWV) van de Vlaamse overheid. Blijkbaar heeft
AWV het plan opgevat om de bruggen over de E40
stilaan te vervangen. Die bruggen zijn immers al 50
jaar oud. Hoewel dat nog niet meteen voor morgen
is, lijkt dit toch iets om op te volgen.

Uit de antwoorden die volgden op de vragen uit
het publiek, haalden we nog enkele interessante
weetjes. De ingenieur van Infrabel wist ons te
vertellen dat de laatste fase van de grote
infrastructuurwerken voor de ontdubbeling van de
spoorlijn tussen Brugge en Gent stilaan ingezet
wordt. (Hoewel, wij kunnen wel nog minstens één
groot werk bedenken.) In de planning van Infrabel
is het volgende werk het klaarleggen van de
bedding voor het 3de en 4de spoor tussen Aalter
en Beernem. Op zich is dat niet zo’n moeilijke klus,
maar de doorlooptijd is vrij hoog omwille van de
lengte van het traject. Pas daarna legt men de
langswegen aan.

Na de infovergadering hadden we de kans om wnd.
burgemeester Patrick Hoste een vraag voor de
voeten te werpen: wat is de bedoeling van de
versperring in de Oude Gentweg voor
gemotoriseerd verkeer? Wie in Hansbeke ten
zuiden van de spoorweg woont, is nu verplicht om
langs Hansbekedorp en Bellemdorp om te rijden,
ofwel de E40 te nemen om Aalter te bereiken.

Patrick Hoste sprak in eerste instantie zijn
bewondering uit voor de bewoners van
Kippendonk-, Karmenhoek-, Boere- en Dalestraat.
Al die mensen hebben stalen zenuwen om al dat
sluipverkeer toe te laten en niet in opstand te
komen! In Aalter was het niet meer houdbaar en
werd het vele verkeer via Kestelstraat en langs de
Kraenepoel onmogelijk gemaakt door een
versperring in de Oude Gentweg. Het is een
tijdelijke opstelling die zal geëvalueerd worden
eens het op-en afrittencomplex aan de E40
afgewerkt is. Misschien blijft het permanent, maar
er moet zeker iets gebeuren aan de té hoge
snelheden waardoor fietsers bedreigd worden.

Eén van de aanwezigen (ongetwijfeld een
Aalternaar) vroeg om het treinaanbod in de
stopplaatsen Maria-Aalter en Bellem te verhogen.
Hij kreeg voor die vraag veel bijval uit de zaal, die
even goed van toepassing is op Hansbeke. Door
een verminderd aanbod zijn er steeds minder
reizigers, wat de NMBS er toe zou kunnen
aanzetten om nog verder te schrappen.
Burgemeester Hoste was heel duidelijk in zijn
antwoord: “Ik weet niet wat de toekomst brengt,
maar ik kan wel zeggen dat de bevoegde minister
(François Bellot (MR), red.) verklaard heeft dat er
de komende drie jaar geen stopplaatsen worden
afgeschaft. Bovendien is het de bedoeling om het
aanbod te verhogen van zodra het derde en vierde
spoor er liggen. Het voorstadsnetwerk (lees: snelle
verbindingen van en naar Gent) moet worden
versterkt, dus het aanbod zal zeker behouden en
wellicht nog versterkt worden.” Nog volgens de
Aalterse burgemeester toont de NMBS in haar
VLAKAF!

Dat de bereikbaarheid van scholen, academie,
winkels, horeca… vanuit Hansbeke sterk gehinderd
is… zo had hij het precies nog niet goed bekeken.
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NIET VERSAGEN
voorkomen, vooral in de USA. Dit gebeurde in de
jaren zestig van vorige eeuw, maar de uitgebreide
duiding is vandaag in Vlaanderen nog altijd een
zinvolle boodschap.
Dat Niet Versagen een geoliede machine is op en
achter de scène is al langer een feit. Dit jaar kwam
er nog een nieuw (en leuk!) initiatief bij: een
wedstrijd om foto's van de acteurs te zoeken. De
foto's hingen na elkaar op Hansbeekse plaatsen
waar veel volk voorbijkomt. Opdracht was ze te
zoeken en er een selfie van te nemen. Jammer
genoeg werd er niet massaal aan deze wedstrijd
deelgenomen, hoewel gratis ingangskaarten te
verdienen waren. Eddy Lossy en Linda Keirse
werden beloond voor de volgehouden speurtocht.

Einde januari en begin februari speelde de
Hansbeekse toneelvereniging vijf voorstellingen
van de thriller van Agatha Christie 'And then there
were none', een zin uit een aftelrijmpje. De
Nederlandse vertaling van Peter Hoeksema luidde
'En toen waren er nul'.
In een afgelegen hotel op een rotsachtig en
verlaten eiland voor de kust van Devon, komt een
zeer divers gezelschap samen, op uitnodiging van
de (afwezige!) eigenaar.

De tien gasten blijken allemaal in het verleden iets
mispeuterd te hebben en nu is er iemand die dit wil
'recht-trekken' door de negen anderen te
vermoorden. "Wie is de dader?" is de vraag die het
publiek een voorstelling lang in spanning houdt.

Nevelse Handen Mooi Werk…

Els Borms regisseerde de ploeg naar een vlotte
prestatie. Eén uitgesponnen actie in het donker
niet te na gesproken. De tien leden van het
gezelschap én de veerman die enkel bij het begin
en op einde op scène kwam, leverden een vlot en
dynamisch spel. Hier en daar was er wel eens
iemand die wat uit de toon viel wat betreft
stemvolume en/of taalzuiverheid.

Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 april
worden de ateliers opengezet van allerlei
kunstenaars en ambachtslieden in de gemeente
en zijn diverse tentoonstellingen te zien. Van
beeldhouwers tot houtbewerkers: allerlei
handwerk komt er aan bod. Voor meer info over
dit
project:
www.nevele.be/nevelsehandenmooiwerk

… en Lokale Helden

Het decor, de suite van het hotel, was sober en
efficiënt opgebouwd om snelle actie toe te laten.
Op de schouw sneuvelden één na één de beeldjes
van de indianen, een niet onbelangrijk detail.

Op zondag 30 april 2017 kan je in de namiddag
diverse huiskamerconcerten met lokale helden
bijwonen. Wie deze lokale helden zijn, waar je
ze (o.a. in Hansbeke) kan aanschouwen en
wanneer vind je binnenkort terug op
www.nevele.be/lokalehelden.

In de programmabrochure werd omstandig
uitgelegd hoe het komt dat de oorspronkelijke titel
van het stuk 'Tien kleine negers' veranderde in
'Tien kleine indianen' door een aanpassing van
Christie zelf om verwijten van racisme te

VLAKAF!

Meer info: cultuurdienst@nevele.be

24

maart 2017

PERSONALIA
Nieuwe inwoners

Verhuisd

Jelle Van Melle en Ellen
Migerode,
Kleine
Heirenthoek 20, sinds
september 2014 (we waren
dit huis, met het oude toponiem Den Ondank, in
het grensgebied met Landegem, een tijd uit het
oog verloren. Excuses!)
Sam Stevens en Tine Van Gestel, Vaartstraat 14,
sinds 1 juni 2016
Andy Podeyn en Annick De Greve, van Dichter
Basiel De Craenelaan 24, Merendree naar
Hansbededorp 72, sinds 1 juni
Judich Corvelyn, vriendin van Juul Langeraert, van
Stationsstraat Aalter naar Reibroekstraat 62, sinds
oktober
Luc Van Eeghem en Lisette Vercruysse, van Bellem
naar Zandestraat 59, sinds 1 november
Julie Van Damme en Serge De Neef, van
Vinkenstraat 17, Destelbergen naar Molenstraat
10
Christophe Van Alboom en Tanja Daeninck, van
Zwaanhoeklos 5 , Melle naar Kouterken 16, sinds
januari

Gerardine De Jaeger van
Hansbekedorp 79A naar
rustoord Balade Merendree

60 jaar Getrouwd

Omer De Jaeger en Irène De
Winter, Molenkouterslag 28, op
26 juli 2016
Irené De Jaeger en Angèle De
Winter, Hammestraat 19, op 5
februari 2017

Geboren

Héline Van Melle, dochter van Jelle en
Ellen Migerode, Kleine Heirenthoek
20, op 13 november 2015
Romy Staelens, dochter van Vincent
en Liesbeth Bonamie, Vaartstraat 10,
op 21 april 2016

Gestorven

Reimond Tollens, echtgenoot van
Maria
Van
Schelstraete,
Begijnhoflaan 18B, °Landegem,
20 mei 1930, †WZC Ter Leenen
Nevele, 19 januari
André Raes, echtgenoot van Simone De Groote,
Borluutlaan 11, °Drongen, 19 februari 1932, †WZC
Ter Leenen Nevele, 31 januari
Nelly Tessely, echtgenote van Paul Mortier,
°Deinze, 14 december 1943, †WZC Ons
Zomerheem Zomergem, 9 februari

VLAKAF!

ZIN IN VOLLEYBAL?

De Ballenkloppers zijn nog op zoek naar enkele
spelers (m/v).

Heb je zin in volleybal en ben je vaak vrij op
vrijdagavond? Geef dan een seintje aan Koen
Van de Velde (0474 52 11 30).
Er wordt op vrijdagavond (20.30 u) gespeeld in
de sporthal van Landegem.
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JOZEF DE MUYT

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.
Een toevallige afspraak gemaakt met een
tachtigjarige, daags na zijn verjaardag, op dinsdagmarktdag, in Huis D’haenens nog wel! Jozef,
officieel Joseph, ontvangt ons een paar dagen later
langs de voordeur in Hammestraat 2, hoewel langs
achter komen hier ook mogelijk is.

meegedaan aan de toneelopvoeringen van Niet
Versagen.

Ik herinner mij van tijdens de oorlog dat ik ’s nachts
om 10 uur uit mijn bed moest gaan om er een
Duitse soldaat te laten in slapen. Ons huis lag in
een gevaarlijke zone zo langs de spoorweg voor
bombardementen op treinen. De geallieerden
strooiden eerst gouden banden uit de vliegtuigen
om te verwittigen dat er bombardementen zouden
volgen. Dan liepen we vlug naar een abri die op
ons hof gegraven was en waar de buren zich ook in
verschuilden. Op een keer hadden we broer
Antoine, die vier jaar was, vergeten. Hij zat te
spelen in de hondenkar en riep “ariette boem,
ariette boem” naar de vliegtuigen die aan het
mitrailleren waren. Mijn moeder is hem letterlijk
tussen de kogels gaan halen om hem in veiligheid
te brengen. Dat zijn beelden die je nooit meer
vergeet!

Aan de overweg in de Kippendonk

Ik werd op 17 februari 1937 thuis geboren, vlakbij
de vroegere overweg van de Kippendonkstraat, in
het huis met nu nr. 8. Mijn vader Maurice De Muyt
was gehuwd met Clarisse Martens, een zus van
August Martens. Die had hier vlakbij aan de vaart
een bedrijf van veevoeders, dat zijn schoonzoon en
kleinkinderen, de familie Lannoo, verder zetten.
Nonkel Gust had ook al heel goede renpaarden. Ik
had een vier jaar oudere zus Maria die uitweek
naar Mariakerke en reeds gestorven is. Vier jaar na
mij werd mijn broer Antoine geboren, die naar
Kluisbergen verhuisde. Hij heeft dikwijls

VLAKAF!

Om naar school te gaan,
verzamelden we met André
Raes, Maria Verstraete, en
anderen aan de overweg.
Met onze groep stapten we
twee keer per dag langs het
Ijzerenwegwegelken heen
en weer naar de school,
want ’s middags kwam
iedereen thuis eten. In de
winter stak er stro in onze
klompen en het ergste dat
kon gebeuren was dat er een
trekleer loskwam. Miel
Hautekeete, die in het huis
van de boswachter woonde
tussen
de
vroegere
Veldstraat,
nu
Warandestraat, en de
spoorweg, kwam langs de
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Kiependonkwegel aansluiten. Hij bracht tabak
vanop zolder mee en ik krantenpapier. Zo hebben
we leren roken. Onderweg kwamen we in de
Klinkaart of de Romeien al eens een konijn in een
strop tegen van de gekende stroper Michel
Lootens. Voor een meisjeskus haalden we het
eruit.

mijn drie dagen naar ’t Klein Kasteeltje in Brussel.
Daar werkte een schoonzoon van boer Mehuys. Hij
raadde me aan om te vragen om in Gavere
gekazerneerd te worden omdat dat dicht bij huis
was. Ondertussen dronken we een paar pinten in
de kantine. Toen kwam de urinetest en werden
mijn drie dagen verlengd tot tien dagen. Na mijn
opleiding in Turnhout, mocht ik inderdaad naar de
luchtmachtbasis van Gavere-Semmerzake. In feite
moesten we er niet veel doen. Een zoon van de
Hansbeekse scharenslijper René Nieuwlandt was
er eerste sergeant. ’s Nachts moesten we de wacht
houden met zes man bij de radars op een domein
van 9 ha. We hadden wel een goede beurtrol: we
liepen met twee rond, gewapend met echte
kogels, terwijl de vier anderen de wacht hielden in
de kantine.

Op de jongensschool had ik veel bewondering voor
de jonge onderwijzer Robert Leenknecht, een
supergast! Daarna zat ik bij Albert De Craene en
Robert Van der Vennet. Die laatste zei dat als we
alle dagen onze tanden wasten, we niet gingen
dood gaan. Zelf is hij wel niet heel oud geworden
(lacht hartelijk).

Van welk hout pijlen maken?

Ik was bevriend met de zonen van boer Mehuys,
wiens boerderij op de hoek van de Karmenhoek en
de Cromekestraat later afgebroken werd. Een
stalletje bleef staan en werd onlangs opnieuw
gebouwd. Mehuys was hertrouwd en had een zoon
die Kamiel Moeyaert heette. Dat was mijn beste
maat. Samen gingen we hout kappen in het bos dat
mijn vader had aan de voet van de Weitingbrug.
Voor een gebonden bussel hout kregen we één
Belgische Frank, voor vier stijlen (palen) ook. Dat
laatste verhandelde sneller, dus we laadden de kar
vol met stijlen. ’t Was wel op een zondag toen we
bezig waren en kerkmeester René Gijssels, die ons
tegenkwam, gaf ons een opmerking: we zouden
beter naar de vespers gaan! Als ik René nog eens
tegenkom, komt dit verhaal altijd te berde.
Na mijn schooltijd ging ik eerst werken op de
boerderij van een andere broer van mijn moeder in
Landegem. Ik kreeg er kost en inwoon, maar moest
dikwijls om 4 uur uit bed om te beginnen werken.
Bovendien was het aantal dekens in huis ook
beperkt…

Nadien ging ik werken bij drankhandelaar Aimé
Rogge in Landegem. Daar werd 500 l jenever op
flessen getrokken, goed voor veertien dagen. Op
mijn bierronde ontmoette ik Jeanine Cornelis uit
de Poeldendries, waar café ’t Schuurke later kwam.
Zij had een melkronde en we namen elkaars
leeggoed mee (schatert het uit).
Toen ik mijn legerdienst moest doen, ging ik voor
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Van jenever over melk naar mazout

Als jonge gast werkte ik bij de firma RutsaertVerhaeghe uit Veldegem om borduren te plaatsen,
waartussen dan asfalt gegoten werd. Georges
Semaesse was een collega van mij. Rutsaert was
een goede werkgever, die een goede band had met
zijn werkvolk. We werkten hard door en hij
trakteerde ons om vier uur, terwijl de mannen
onder het commando van Verhaeghe veel minder
goed opschoten.

Op 28 juli 1959 trouwde ik met Jeanine Cornelis en
gingen we in Drongen wonen. Jeanine had er een
kruidenierswinkel en ik ging werken bij het
melkbedrijf Inco in Gent, samen met Georges
Semaesse. Eerst deed ik binnenwerk als stoker.
Adelin Martens werkte er ook en die kon na een
vermoeiende voetbaltraining de vorige avond met
zijn ogen dicht de houten bakken in elkaar nagelen.
Later werd ik chauffeur van een melkwagen. Ik
slaagde er als eerste in om het vervoer van volle
bakken én lege bakken te combineren. Het ophalen
van melk op de boerderijen gebeurde op zes dagen
van twaalf uren werken. In de zomer was dat
nachtarbeid want de boeren hadden nog geen
koeltank. Ik had de ronde van Deinze en werd op
een nacht eens overvallen door twee mannen op
een oprijlaan van een boerderij in KruishoutemMarolle. Ze hadden een rekening openstaan met
een chauffeur van de firma MIX. Toen ze zagen dat
ik van de concurrentie was, duwden ze me hard
neer om hen niet te herkennen. Om twee uur ’s
nachts… de schrik zat er bij mij goed in!

stond, liet ik mijn bijnaam opnemen in de
propaganda. In het aantal stemmen stond ik op de
11de plaats van de 21 kandidaten.

Over bollen en paarden

Ik ben 27 jaar trekker geweest van boldersclub ‘De
Kalebolders’ aan de Landegemse sportzaal. Het
houten gebouw moest verdwijnen voor de bouw
van
nieuwe
jeugdlokalen,
alhoewel het niet
echt in de weg
stond en wij een
opstalrecht
in
bezit hadden. We
hadden op ons
hoogtepunt
70
leden, waarvan 10 aangesloten bij Vla S (Vlaamse
traditionele sporten) (haalt de ledenlijst boven).
Toch bood de gemeente geen alternatief. We
speelden elke woensdag en hielden de laatste
vrijdag van de maand puntenbolling in Landegem.

Ik heb tien jaar bij
Inco gewerkt en
stapte toen over naar
de firma Haesaert in
Merendree
om
brandstoffen
te
leveren. Met mazout
rijden, dat vraagt
behendigheid in de bochten. Ik zou het nu niet
meer durven. Bij Haesaert heb ik 29 jaar gewerkt
en uit die periode houd ik mijn bijnaam over. Jozef
Secelle sprak mij aan als ‘de oliesjeik’ in café De
Stekvogel en dat is blijven meegaan. Toen ik voor
de gemeenteraadsverkiezingen op de VLD-lijst

“Met mazout rijden, dat vraagt
behendigheid in de bochten. Ik
zou het nu niet meer durven.”
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is altijd mijn hobby geweest. Zelf heb ik
koerspaarden gehad en getraind. Beroepsjockey
ben ik nooit geworden want dan moet je eerst tien
wedstrijden winnen. Ik volg alles van
paardenrennen op televisie, daarvoor heb ik een
abonnement op Equidia en zet in op pronostieken.
De paardensport staat in Frankrijk veel verder dan
in België, we lopen hier meer en meer achter. Er
zijn vele Franse paarden in België, ook bij Lannoo.
Naar Franse wedstrijden ga ik niet meer, dat is te
ver rijden geworden. Vroeger deed ik dat wel met
de familie Lannoo. Naar Belgische wedstrijden ga ik
kijken en naar Waregem zeker want mijn buur
Lieven Lannoo is daar voorzitter geworden van
Waregem Draaft vzw. Ik zet geld in op wedstrijden
en heb er mijn broek nog niet aan gescheurd. Het
is in feite veiliger dan met de Lotto spelen.

De andere vrijdagen speelden we met 25 man in
Deinze, Olsene en Zulte (afdeling Leie en Mandel).

Jeanine deed de toog tijdens de wedstrijden in
Landegem, we betaalden de grondlasten uit eigen
zak, ik werd sportlaureaat na 25 jaar inzet voor de
Kalebolders… De club kreeg geen nieuwe locatie
ondanks alle beloften van de burgemeester. Ja, het
zit me nog altijd heel hoog. We moesten maar
aansluiten bij een andere club, maar dat zag ik niet
zitten. We hebben ook een tijd in open lucht
gespeeld in het bos van de familie De Muyt aan de
Weitingbrug, maar een opzichter kwam dat
verbieden. Nu ga ik petanquen naar Deinze, Baarle,
Eeklo en Machelen en verplaats ik me met de
belbus.
Van Drongen zijn we in 1965 naar Landegem
verhuisd met onze twee kinderen. Jean-Pierre
woont nu in Drongen, Lieve in Vilvoorde. Ze
hebben elk twee kinderen en er zijn nu vier
achterkleinkinderen.

Bij het buitengaan vertelt Jozef ons nog dat hij hier
nog een pony gehad heeft. Hij is gelukkig dat hij
hier nog rondloopt na een dipje met zijn
gezondheid een paar jaar geleden. Houden zo!

Wij verhuisden in 1995 naar hier, dicht bij de
paarden van de familie Lannoo, want paardensport
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MARIJA ŠAŠKOR CLEPPE
transportfirma, hij is nu op pensioen. Ze hebben
ook een kleine boerderij die veel werk vraagt in
deze onherbergzame streek.

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?

De jeugd van Marija werd doorkruist door de
laatste grote oorlog die ons continent kende: de
Joegoslavische burgeroorlog die in Kroatië duurde
van 1991 tot 1995. Het dorp van Marija bleef
gespaard, maar niet veel verderop, in Split, vielen
er ettelijke bommen neer. Haar vader werd
opgeroepen om in het leger te gaan, de scholen
sloten soms, en af en toe moesten ze gaan schuilen
in kelders of in grotten in de bergen. Het zijn
verhalen die wij enkel kennen van onze
(groot)ouders. Nog steeds is Marija op haar
ongemak als vliegtuigen plots overvliegen. Ze heeft
nog steeds de reflex om dan rondom zich te kijken
of mensen niet gaan schuilen.

Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

We kloppen opnieuw aan in de Begijnhoflaan, die
bij deze tot meest internationale straat van
Hansbeke genomineerd mag worden. Na Sylveg en
Sylvia uit Polen en Haruko uit Japan, hebben we
vanavond een afspraak op nummer 20, waar we
heel hartelijk onthaald worden door Marija Šaškor
Cleppe, Thomas Cleppe en hun zoontjes Elias (5) en
Natan (bijna 2).

Marija ging na haar middelbare studies in Zagreb
wonen, waar ze Kroatische taal en literatuur
studeerde aan de universiteit en vervolgens nog
een master-na-master bibliotheekwetenschappen.
In die periode kruiste de Hansbekenaar Thomas
Cleppe haar pad.

Marija is afkomstig uit Kroatië, uit het kleine dorp
Čišla, niet zo ver van Split, dat wel een gekende
stad is. Čišla is een heel klein dorp in een vallei, in
een prachtige streek en op elf kilometer van de
kust. Marija groeide er op als oudste van een gezin
met vijf kinderen. Ze heeft nog drie zussen en één
broer. Haar mama bleef thuis om voor de kinderen
te zorgen, haar papa werkte als chauffeur in een

Een sprookjesachtige ontmoeting onder de
blauwe Kroatische hemel

Thomas ging in 2001 een eerste keer naar Kroatië
op reis en maakte een doortocht
van Dubrovnik naar Split. Hij
leerde er een Kroatisch koppel
kennen en bleef afspreken met
deze mensen. Op die manier
reisde hij een aantal keren
opnieuw, alleen naar Kroatië, en
sprak er steeds af met zijn
Kroatische vrienden.
Op een mooie dag in 2006 sprak
hij af met diezelfde vrienden om
te gaan raften (= met een
rubberboot
over
een
wildwaterrivier varen).
De
Kroatische vriendin nodigde nog
een studievriendin uit: Marija.
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Marija vertelt nog steeds met een sprankeling in
haar ogen hoe ze Thomas zag staan in de zon, op
een brug. Ze dacht dat hij ook Kroatisch was, maar
hij sprak haar aan in het Engels. De dag ervoor was
ze jarig geweest, dus hij wenste haar meteen een
gelukkige verjaardag. De eerste kus was dus een
brave verjaardagskus. Maar het was liefde op het
eerste zicht tussen die twee mooie mensen…
Helaas, Thomas moest
twee dagen later al
terug naar België maar
Marija bleef in zijn
gedachten en liet hem
niet meer los. Dus twee
maand later stond hij al
terug in Kroatië!

Het was het begin van 5
mooie maar lange jaren
van
over-en-weer
gereis tussen België en
Kroatië.

elektriciteitsleveranciers er zijn in België en hoe je
een rekening moet betalen. Ze had er een zeer
goed contact met een Kroatische tolk, die ze nog
heel vaak ziet en die echt een vriendin werd.

Huisje, tuintje, en een job!

Om werk te zoeken, moest Marija minstens twee
niveaus Nederlands leren. Een talenknobbel die ze
is, heeft ze intussen alle niveaus met glans
afgelegd, en spreekt ze
bijzonder
goed
Nederlands. Om haar
Nederlands
bij
te
schaven, nam ze een
abonnement op de krant
De Standaard. Het is
daar dat ze de vacature
voor de job van
kinderbegeleidster bij de
Stad Gent vond. Ze deed
zonder
veel
verwachtingen mee aan
het examen, maar mocht
in juni 2014 meteen van
start gaan in een Stibo
(=Stedelijk Initiatief voor
Buitenschoolse Opvang).
Sinds september 2016 werkt ze bij een vaste
leefgroep in de stedelijke crèche Domino aan de
Francisco Ferrerlaan.

“Ik woonde heel erg graag
in Gent, de mensen zijn er
vriendelijk en behulpzaam,
er wonen mensen van
overalin de wereld en ik
kon er overal terecht, ook
toen ik nog geen
Nederlands sprak.”

Marija werkte intussen
in
haar
oude
middelbare school waar
ze les Kroatisch gaf, en
waar ze ook de
schoolbibliothecaris was. Een droomjob, waar ze
met veel heimwee naar terugkijkt. Het koppel bleef
lang twijfelen waar ze zich definitief zouden
settelen: in Kroatië, in België of ergens anders?
Marija had veel redenen om in Kroatië te blijven:
haar familie en vrienden, haar mooie job, het
mooie weer, … Maar plots was ze zwanger van de
kleine Elias, en toen wilden ze echt wel gaan
samenwonen. Het werd dan toch België, omdat de
economische situatie hier rooskleuriger is dan in
Kroatië.

Het leven in Gent beviel Marija bijzonder goed, ze
kon er de eerste maanden ook in het Engels overal
terecht, je hebt er mensen van overal in de wereld,
ze voelde zich er heel erg thuis.

Toen Marija de vaste job bij de Stad Gent gevonden
had, vonden Thomas en Marija het tijd om een
vaste stek te vinden. Ze zochten in de rand van
Gent (Wondelgem, Mariakerke), met Hansbeke als
verste uitloper. En het is uitgerekend hier in
Hansbeke dat de mama van Thomas gezien had dat
dit huis in de Begijnhoflaan verkocht werd. Zonder
veel verwachtingen (maar wel met een maximum
prijs in het achterhoofd) gingen ze naar de
openbare verkoop… om niet veel later zowaar

Marija trok in bij Thomas in een huurhuis in de
Limbastraat in Gent. Ze was 7 maand zwanger.
Toen de kleine Elias geboren was, begon ze aan
een inburgeringcursus bij Kompas vzw in Gent. Ze
leerde hier heel veel uit. De cursus is heel praktisch
getint, en gaat over Belgische gewoontes,
gebruiken, maar evengoed over welke
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eigenaar te worden van dit heel mooie en gezellige
huis. Er is nog wat renovatiewerk aan, zegt
Thomas, maar uw reporter kan getuigen dat het er
toch heel gezellig zitten is.

vaak grijs, zelfs al is er geen wolkje aan de lucht –
altijd is er iets “grijzig” aan de hemel.

Marija en Thomas spreken Nederlands met elkaar.
Dat is opmerkelijk, de meeste internationale
koppels spreken met elkaar de taal waarin ze elkaar
leerden kennen. Marija en Thomas spraken de
eerste jaren Engels tegen elkaar. Thomas verstaat
wel Kroatisch en kan wat “huis-tuin- en keukenKroatisch”spreken, maar volgde nooit intensieve
lessen. Toen Marija Nederlands begon te leren,
vroeg ze aan Thomas om met haar in het
Nederlands te beginnen spreken. Ze wilde snel en
goed Nederlands spreken om op die manier snel
werk te vinden. In het begin was dat vrij
vermoeiend, voor beide partijen. Maar het
resultaat mag er echt wel zijn. Marija spreekt snel
en vlot Nederlands, al hoor je aan haar accent
natuurlijk dat ze geen geboren en getogen Vlaamse
is. Zelf verstaat ze ook bijna iedereen, behalve
wanneer mensen haar aanspreken in het plat
Ansbeeks of een ander dialect. Daar verstaat ze
geen Jota van!

Marija woont heel graag in Hansbeke. Alles is zo
dichtbij, je kan overal te voet naartoe. De school,
de dokter, de winkels, het station… In Gent
moesten ze met de fiets langs de drukke
Wiedauwkaai naar de school rijden. Marija is heel
blij dat ze hier nu rustig met de kindjes naar school
kan wandelen. De mensen zijn ook heel vriendelijk,
iedereen zegt goeiedag tegen elkaar in Hansbeke.

Citaat:” in Hansbeke is het heerlijk wonen, alles is
dichtbij, ik kan overal te voet naartoe. Met de
kinderen naar school, naar de winkel, naar het
station. De mensen zijn ook heel vriendelijk en
iedereen zegt goeiedag tegen elkaar.”
Voor Thomas was het prettig terugkeren naar
Hansbeke. Vanaf z’n 5 jaar groeide hij op in de
Cluyse, later in de Borluutlaan (waar nu Melissa
Anthuenis en Carlos Goubaud-Morales wonen, die
ook al in deze rubriek aan bod kwamen!). Thomas
kwam dus veel oude bekenden tegen. Ook zijn
oudere zus Greet en zijn mama wonen in
Hansbeke, heel gemakkelijk voor de opvang van de
kinderen en zoveel meer.

Zijn Belgen anders dan Kroaten, vragen we aan
Marija. Ze moet even diep nadenken. De mensen
hier zijn in ieder geval veel rustiger. De Kroaten
hebben meer een Zuiders en vurig temperament,
de mannen zijn er ook soms wat meer macho.

Heimwee naar huis

Mist Marija Kroatië soms? Zeer
zeker. Het meest van al haar
familie. Met haar zussen belt ze
dagelijks. Het lastigst zijn de
speciale momenten die ze moet
missen. Zo kon ze niet naar het
huwelijk van haar zus gaan, was
ze niet bij de geboorte van diens
eerste
kindje…
allemaal
bijzondere momenten die ze
graag dicht bij de familie had
meegemaakt. Maar ook denkt ze
vaak aan de blauwe hemel in
Kroatië. De zomers zijn er warm,
zelfs heet, maar vooral: de hemel
is er staalblauw. Hier is de lucht
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Vrije tijd in België vs Kroatië

soepen, zwarte risotto van inktvis, pašticada,
rundvlees dat een dag gemarineerd wordt in azijn
met look, ajuin en kruidnagel, … het blijkt
uiteindelijk de opsomming te zijn van hun volledige
huwelijksmenu. Een menu om U tegen te zeggen!
Gelukkig zijn de Kroatische trouwfeesten anders
dan de onze: na elke gang wordt er gedanst en
gefeest.

Kroaten kunnen net als de Belgen heel hard
werken, maar vrije tijd is daar toch echt meer vrije
tijd. Marija vindt het onwaarschijnlijk hoe vaak wij
onze agenda nemen om ook in de vrije tijd vanalles
te plannen. Bezoekjes, afspraken, hobby’s, lessen,
… wij proppen onze vrije momenten ook gewoon
stampvol. Druk-druk-druk is hier steeds het credo.
Marija verstaat niet waarom we het onszelf soms
zo moeilijk maken. In Kroatië plannen mensen hun
vrije tijd niet zo overvol. Kinderen hebben er
nochtans ook hobby’s,
maar men houdt er
precies toch nog veel
meer tijd over om bij
elkaar op bezoek te
gaan bijvoorbeeld. Dat
gebeurt in Kroatië
gewoon “op den bots”.
Mensen komen bij
elkaar langs voor een
babbel,
zonder
afspraak, dat is de
gewoonte
en
is
helemaal
niet
onbeleefd.

En ze leven nog lang en gelukkig

Marija en Thomas trouwden in maart 2011 voor de
wet, toen ze wisten dat Elias
op komst was. Het was niet
evident en redelijk spannend
om alle papieren in orde te
krijgen, en er kwam ook een
interview voor de cel
Schijnhuwelijken aan te pas.
Een jaar later, in de zomer van
2012, volgde dan het zomers
trouwfeest in Omiš, dat
meteen ook het doopfeest
voor de kleine Elias was.

“In Hansbeke is het
heerlijk wonen, alles is
dichtbij, ik kan overal te
voet naar toe. Met de
kinderen naar school,
naar de winkel, naar het
station. De mensen zijn
ook heel vriendelijk en
iedereen zegt goeiedag
tegen elkaar.”

Ze trouwden er ook voor de
kerk. Kroaten zijn net als de
Belgen overwegend RoomsKatholiek. Marija ging vaak
naar de mis in Kroatië, en ook
in Gent ging ze graag bij
pastoor Toon in de SintTheresiakerk op de Muide.
Maar nu is het minder evident
om met de kleine kindjes lang
stil te zitten in de mis. Ze merkt ook dat het geloof
hier in ons land minder verweven is in de
maatschappij als in Kroatië. Daar zijn jongeren veel
actiever in de kerk, en worden kerkelijke
feestdagen en naamdagen van heiligen, veel
intenser gevierd.

Thomas merkt op dat
bij ons de beleefdheid
soms de gewone
omgang in de weg zit.
Als je op bezoek bent
bij iemand, wacht je
beleefd tot er iets aangeboden wordt, en ga je
zeker jezelf niet bijschenken of nog iets extra
bijvragen. Kroaten zijn enorm joviaal en gastvrij. Ze
zetten de dranken meteen in fles of karaf op tafel,
en het is doodnormaal dat je als gast jezelf
bijschenkt, of ongevraagd een stuk fruit van de
fruitschaal zou nemen. Hier zou dit al snel als te
vrijpostig beschouwd worden.

Marija en Thomas hebben het duidelijk erg naar
hun zin in Hansbeke. We wensen hen nog veel
geluk, niet teveel heimwee, en dat de hemel boven
Hansbeke ooit toch even blauw mag stralen als in
Čišla!

Thomas vertelt ook met liefde over de heerlijke
Kroatische keuken. Prsǔt is gedroogde, zoute ham
van het varken, dat door vele Kroaten ambachtelijk
gemaakt wordt in een eigen rookhuis. Kazen,
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ARSCENE
(de Piepkes) u laten proeven van wat er zich in de
marge van het leven afspeelt.

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

zaterdag 18 maart 2017 Jonggewild, Podium voor jong
artistiek talent

zaterdag 29 april 2017 - Jeroen Kant & de Sheriffs

Jeroen Kant is een eigenzinnig liedjesschrijver. Zijn
terrein is dat van de cynische weemoed. Hij zingt
over spijt, de monotonie van het bestaan, gemiste
kansen en de gulzigheid van de moderne mens
naar steeds meer. Live wordt Kant bijgestaan door
zijn driekoppige begeleidingsband De Sheriffs. Met
Judith Renkema op contrabas, Mathijs Leeuwis op
gitaar en Mischa Porte op drums. Authentiek en
eigen, rauw en organisch.

Naar
jaarlijkse
gewoonte
organiseert Arscene een podium
voor jong artistiek talent. Joachim Janssens en Jens
De Wulf namen als ´woordkunstenaars´ reeds deel
aan Jonggewild 2014 en 2015 en keren nu terug als
de curatoren voor Jonggewild 2017. Op een ludieke
creatieve manier zullen ze de avond presenteren.
Een avond vol muziek, poëzie, fotografie,... maar
vooral van jong, onstuimig talent !

zaterdag 13 mei 2017 - Old Salt

Inkom gratis!
Opgelet: voorstelling start al om 19u19

Verfrissende bluegrass
De muzikanten van Old Salt komen uit
verschillende hoeken van Europa en de Verenigde
Staten. Het project ontstond in 2013 tijdens een
wereldmuziekconferentie in Slovenië en groeide
spontaan uit tot een hechte groep van zes
muzikanten. In deze geest van culturele
uitwisseling, vriendschap en liefde voor
traditionele muziek, wil de groep zijn intense
energie overbrengen op het publiek. Originele
composities van Dan Wall worden afgewisseld met
gearrangeerde traditionals. Invloeden van zowel
old time, Americana, bluegrass als Europese folk
schemeren door.

zaterdag 1 april 2017 - The Ghent Folk Violin
Project feat. Elias Bachoura

Folk van Vlaanderen tot Aleppo
The Ghent Folk Violin Project ontstond begin 2012
op initiatief van violist Wouter Vandenabeele.
GFVP vermengt traditionele melodieën met
nieuwe composities met steeds de viool in de
hoofdrol. Dit keer nemen ze de schitterende Oudspeler Elias Bachoura uit Syrië onder de arm.
Verwacht je aan folk- en wereldmuziek van de
Vlaamse velden tot Aleppo en Homs met een
vleugje klassiek en jazz.

Met zijn live performance zal dit sympathieke
gezelschap u moeiteloos inpakken!

zaterdag 8 april 2017 - Tamino

Extra concert! - Winnaar nieuwe lichting 2017.
Jong en geweldig groot talent, dat heel veel indruk
maakte tijdens de Radio 1 sessie als gast van Het
Zesde Metaal. Mis deze unieke kans niet!

zaterdag 27 mei 2017 - Estate

Brasil
In 1966 hoorde drummer Tony Gyselinck tijdens
één van de uitzendingen van Grand Gala Du Disque
Brasil 66 van Sergio Mendes. Hij was 16 en wist dat
hij dit later ooit wilde leren. In deze stijl werd
onlangs de groep Estate geboren.

maandag 17 april 2017 - Jan De Smet, Lien Van de
Kelder, Pieter-Jan De Smet & Wouter Berlaen

Gedeelde smart : levenslappen & smartliederen
bewijst dat het genre veel breder gaat dan wat we
kennen van André Hazes, Johnny Hoes of Zangeres
Zonder Naam. Geruggesteund door een
schitterend trio muzikanten dat zelf al menig
levenslied inspeelde en menige schlagerzanger
mocht bedienen, zullen Jan De Smet (De Nieuwe
Snaar), Lien Van de Kelder en Pieter-Jan De Smet
VLAKAF!

Samen met oprichter Gene Wild, gedroomde
bassist voor deze stijl, Bas Bulteel, die de Klara
Muziekprijs voor Beste Jazz CD 2015 won en Rony
Verbiest, vormt hij dit “zomerse” kwartet.
Meer info op www.arscene.be
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Oplossing opgave 1: Koord
rond bloemperk

donderdag 16 maart 2017.

Vraag: Geef dag en datum waarop de slak de
bovenkant van de put bereikt. Liefst met wat
uitleg.

Het enige juiste antwoord is A=
a.

We kregen juiste inzendingen
binnen van Katrien Janssen,
Erwin Deolet, Tars De Jaeger,
Wouter Labarque, Antoine Martens, Luc De
Wispelaere, Catherine De Roo en Bart Van Daele
(in chronologische volgorde).

Als toevoeging nog twee droedels:

8DR

8
DR

Opmerkelijk is dat iedereen een andere weg volgde
om de oplossing te bekomen.
We laten Robert De Blaere uit Merelbeke zelf aan
het woord om Hansbeke de weg te wijzen:
Als de omtrek van een cirkel (omtrek = 2 X straal X
pi of 2πR) 1 m vergroot dan vergroot de straal (A of
a…) met 1m : 2 X 3,14 = 16 cm.

Laat de antwoorden maar komen! Per e-mail, per
post, per… zoals je verkiest.

En dat zowel als we de proef doen rond een
bloemperk, De Ghelamco-arena, de wereldbol enz.
Steeds 16 cm.

Solidariteitsactie SAMANA

Op schaal getekend lijkt die 16 cm bij een
bloemperk natuurlijk veel groter dan bij de
Ghelamco-arena.

Wellicht kent iedereen ondertussen de nieuwe
naam van ziekenzorg, nl. SAMANA, wat
betekent: samen krachtig en sterk!

De onschuldige kinderhand van Janne Deventer
trok Bart Van Daele als winnaar. De cd-single ‘Wij
zijn het dorp’ wordt aan huis besteld. Derek en
Johan Verminnen kunnen aan de verovering van
Bellem beginnen, als Bart de volumeknop
opendraait.

Zoals elk jaar zijn we weer gestart met onze
lotenverkoop als steun aan onze vereniging.

Wie vorig jaar niet in de prijzen viel krijgt een
nieuwe kans. Hansbeke sleepte weer heel wat
mooie waardebonnen in de wacht. Van de
opbrengst gaat een deel naar onze plaatselijke
werking!

Opgave 2: Slak uit de put

Vanaf 17 maart 2017 worden de dagen langer dan
de nachten en op maandag 20 maart 2017 om
11.29 u onze tijd begint de lente!

Veel meer hierover en over onze werking lees je
zeker ook in onze buurtkrant die voor het eerst
in alle huizen wordt verdeeld.

Een slak zit onderaan in een put van 4,8 m diep, die
al jaren droog staat. De slak wil uit de put kruipen,
de zon tegemoet.

Alvast onze hartelijke dank voor uw warme
ontvangst en steun! De uitslag wordt bezorgd
aan iedereen die ons steunde.

Overdag kruipt de slak 2,3 m omhoog, maar ’s
nachts zakt ze 1,5 m terug (per etmaal wint ze dus
0,8 m).

Info en loten ook beschikbaar bij Francine
Maenhaut Vaartstraat 24 en Anny Schelstraete
Zandestraat 67.

Ze begint haar tocht bij het krieken van de dag op
VLAKAF!
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GEMEENTERAAD 21 JANUARI

OCMW's van het Meetjesland deel uitmaken.
Welzijnsband levert juristen en archivaris.
Aangezien ook gemeentebesturen beroep doen op
de archivaris worden meer inkomsten gegenereerd
zodat de bijdragen van de leden dalen. Het
Zorgbedrijf bundelt de woonzorgcentra en de
diensten
voor
warme
maaltijden
en
dienstencheques.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“Gedeeltelijke herziening RUP Vaardeken” wordt
voorlopig vastgesteld. John Caron vraagt waarom
de unanieme beslissing van de Gecoro niet gevolgd
wordt waarbij de voorliggende wijzigingen goed
bevonden worden, evenwel met uitsluiting van de
inplanting van een tennishal. Hij vraagt zich ook af
wie de tennishal zal betalen. Schepen Ann
Lambrecht (CD&V) zegt dat de club nog geen vraag
gesteld heeft in verband met financiering. Schepen
Mia Pynaert (sp.a) vervolgt dat de tennisclub zelf
alle kosten draagt. Schepen Lambrecht stelt verder
dat het altijd de bedoeling geweest is en dat de
club weet dat er geen gemeentelijke bijdrage komt.
Schepen Pynaert merkt op dat er slechts een
beperkte ruimtelijke impact is aangezien de
naastliggende brug 9 meter hoog is en dat de
inplanting past in het provinciaal ruimtelijk
structuurplan dat het Schipdonkkanaal als
toeristisch en recreatief inkleurt. Voor de plaatsing
van de tennishal is ook het akkoord bekomen van
Ruimte Vlaanderen. Er wordt uitdrukkelijk gesteld
dat de hal uitsluitend mag gebruikt worden voor
tennis en dat bij beëindiging van de activiteit de
oorspronkelijke toestand moet hersteld worden.
Raadslid Roger Boone (CD&V) vraagt bij de
herziening de aanwezige bedrijven te blijven
ondersteunen en de ondersteunende maatregelen
eventueel bij te werken.
Het gemeentelijk reglement voor de opmaak en
het beheer van het register voor leegstaande
gebouwen en woningen wordt goedgekeurd.
Verder worden nog enkele punten van de GISdienst over straatnamen (van o.a. trage wegen)
goedgekeurd zonder commentaar.

Op de gemeenteraad van 31
januari 2017 zijn Gunnar Claeys en
Fernand Neerman afwezig wegens
ziekte. Bij de aanvang deelt
voorzitter Hilde Langeraert (sp.a)
mee dat het agendapunt over de aanpassing van
het huishoudelijk reglement voor de
gemeentezalen wordt uitgesteld. NN-fractieleider
John Caron stelt dat een punt dat door het college
op de agenda van de gemeenteraad geplaatst
wordt, goed moet voorbereid zijn. Hij vraagt zich af
of en hoe er een verhoogde alertheid gekomen is
bij de administratie. Voorzitter Langeraert zegt dat
bijkomend juridisch advies gevraagd is waarvan het
antwoord juist vandaag bekomen werd. John Caron
merkt op dat bijgevolg al geweten is of het voorstel
van het college al dan niet ok is. Hij dringt erop aan
enkel voldragen dossiers te agenderen.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget
2017 van het OCMW en keurt het gewijzigd
meerjarenplan 2014-2021 van het OCMW goed. In
de toelichting deelt schepen Jan Pauwels (N-VA),
tevens OCMW-voorzitter, onder meer mee dat in
2017 gestart wordt met een sociaal restaurant.
Hiervoor wordt een provinciale subsidie van 65%
bekomen. De gemeentelijke bijdrage daalt ten
opzicht van de bijdrage voorzien in het
oorspronkelijk meerjarenplan. Raadslid Filip
Vervaeke (NN) vraagt hoe het zit met de eventuele
bouw van assistentiewoningen. Jan Pauwels stelt
dat er sprake is van privé initiatieven in die richting,
Filip Vervaeke vraagt wat de toekomstvisie is voor
de oude vleugel. Schepen Pauwels zegt dat het de
taak van het Zorgbedrijf is om daarover te
beslissen. Investeringen moeten rendabel zijn of
een meerwaarde bieden voor de bevolking.
Het arbeidsreglement voor het personeel van
OCMW en gemeente wordt vastgesteld.
Aan de gemeentelijke milieuambtenaar wordt de
nieuwe titel “omgevingsambtenaar – leefmilieu”
toegekend aangezien de personeelsformatie een
dergelijke functie voorziet en de milieuambtenaar
over het vereiste diploma beschikt en meer dan
twee jaar ervaring heeft. Verder wordt de
selectieprocedure
voor
een
nieuwe
omgevingsambtenaar – leefmilieu opgestart
aangezien de huidige ambtenaar op 1 september
2017 met pensioen gaat.
De gemeenteraad neemt kennis van het
meerjarenplan 2014-2021 en het budget van
Welzijnsband Meetjesland. Jan Pauwels licht toe
dat Welzijnsband iets ander is dan het Zorgbedrijf.
Welzijnsband is een rechtspersoon waarvan alle
VLAKAF!

In de varia vraagt Open VLD raadslid Sofie D'hondt
wat de stand van zaken is in het kerkenplan. Ze
vraagt waarom de gemeente niet toetreedt tot het
projectbureau dat gesubsidieerd wordt door
Vlaanderen en dat haalbaarheidsstudies uitvoert.
Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) zegt dat er
een gemeentelijke werkgroep is.
Filip Vervaeke vraagt steun te verlenen aan MUG
Meetjesland. Burgemeester Cornelis deelt mee dat
de Hulpverleningszone Meetjesland gaat betalen.
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Vervaeke
vraagt
verder
wanneer
de
werkzaamheden van Waterwegen en Zeekanaal
aan het Schipdonkkanaal zullen voltooid zijn. De
burgemeester stelt dat er veel druk uitgeoefend
wordt. Hij merkt ook op
dat de signalisatie soms
genegeerd of verplaatst
wordt.
Raadslid Vervaeke merkt
op dat onlangs een
infovergadering gehouden
werd door Farys voor de
inwoners
over
de
g e p l a n d e
rioleringswerken en de
aansluiting
op
het
gescheiden net. Het was
eerder
een
propagandameeting om
te kiezen voor het systeem
van Farys. Er was niemand
van het college aanwezig.
Burgemeester Cornelis
betreurt
de
administratieve
vergetelheid waardoor
geen vertegenwoordiger
van het college aanwezig
was en bevestigt gehoord
te hebben dat de toon op
de vergadering niet sympathiek was. De splitsing
van het rioleringsstelsel is een verplichting van
hogere instanties. De mensen moeten
geïnformeerd worden. Op de vraag van Eric Van
Huffel (NN) hoeveel de gemeentelijke bijdrage is,
antwoordt Johan Cornelis dat de gemeente de
afkoppelingskosten betaalt en een subsidie geeft.
Filip Vervaeke verwijst naar het geschrapt
agendapunt en vraagt dat in het reglement zou
worden opgenomen wie gebruik mag maken van
het auditorium, het foyer en de Wandelgangen.
Schepen Pynaert zegt dat de Wandelgangen geen
verhuurbare ruimte is, wel een ruimte
voorbehouden voor professionele kunst in een
lerende omgeving. John Caron vraagt wie bepaalt
wie professioneel is. Mia Pynaert zegt dat wie van
zijn kunst leeft, professioneel is.
Anny Wille (N-VA) vraagt om in Nevele te voorzien
in een sterretjesweide voor doodgeboren
kinderen. Burgemeester Cornelis zegt dat Nevele
een sterretjesweide heeft. Schepen Freddy Bertin
(N-VA) vraagt wie weet waar die is en stelt dat de
bevolking hierover moet geïnformeerd worden. Op
het kerkhof van Landegem is een plaats voorzien,
VLAKAF!

volgens de burgemeester.
Sofie D’hondt (Open VLD) informeert naar de duur
van de werken in de Nevelestraat.

GEMEENTERAAD 28 FEBRUARI

Op de gemeenteraad van 28 februari meldt
voorzitter Hilde Langeraert (sp.a) de afwezigheid
van vijf leden: Ann Lambrecht wegens een
medische ingreep, Fernand Neerman wegens
ziekte, Sofie D’hondt (Open VLD) en Kristof de
Schryver wegens op reis en Nadia Sucaet zonder
opgave van een reden.
Het gemeentelijk subsidiereglement voor het
installeren
van
individuele
afvalwaterbehandelingsinstallaties (IBA’s) moet volgens het
College opgeheven worden, omdat Farys de
woonkorrels waar geen riolering ligt collectief zal
aanpakken. Burgemeester Johan Cornelis vult aan
dat het gunstig btw-tarief zal verdwijnen en dat
Farys rechtstreeks zal aanrekenen. Wie zelf een IBA
wil installeren, kan dit doen maar moet dezelfde
resultaten verkrijgen, vult schepen Mia Pynaert
(sp.a) aan. Fractieleider John Caron van NN heeft
drie bedenkingen: Farys legt als enige speler de
regels op en is marktverstorend, 5000 euro voor de
aanleg van een IBA is niet niets. Farys zou beter
besparen
op
bestuursmandaten. De
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gemeentelijke subsidie is begrensd tot 500 euro, er
moet meer fiscaal beloond worden. Eric Van Huffel
(NN) vraagt of de gemeentelijke subsidie blijft voor
wie niet met Farys werkt. Johan Cornelis
antwoordt dat de gemeente de afkoppeling
betaalt. Mia Pynaert herhaalt dat de burger het
zelf mag doen maar dezelfde norm moet halen. Ze
geeft mee dat rietvelden in de winter niet werken.
John Caron vraagt nogmaals of er al dan niet
subsidie komt voor een landbouwer die zelf een
installatie aanlegt. Na enige aarzeling volgt een
‘NEE’ waarop de oppositie besluit dat Farys de
markt beheerst. Hierop vult schepen Freddy Bertin
(N-VA) dat de gemeente aandeelhouder is bij Farys
en dus alle belang heeft bij deze operatie. John
meent te weten dat de belastingvrijstelling van
Farys momenteel juridisch onderzocht wordt. Bij
de stemming keuren de 15 raadsleden van CD&V,
N-VA en sp.a de opheffing goed, de 5 NN-leden
onthouden zich.
Ere-burgemeester Roger Boone (CD&V) leest een
amendement voor om het meerjarenplan te
wijzigen: 2.832.500 euro voorzien voor de aankoop
van een gebouw aan Vaart Links (n.v.d.r. DSM) als
nieuw administratief centrum (NAC) wordt
geschrapt en zal besteed worden voor
aanpassingswerken aan het huidig gemeentehuis.
Het bedrag om camerabewaking met
nummerplaatherkenning op het op- en
afrittencomplex van de E40 wordt vermeerderd
met 50.000 euro tot 165.000 euro. Dit bedrag
wordt gehaald op de post van (gewone)
camerabewaking
van
gemeentelijke
eigendommen. Freddy Bertin verduidelijkt dat het
voor de eerste wijziging de bedoeling is een
architect aan te stellen die tegen september een
plan en raming maakt. De camera’s met
nummerplaatherkenning kosten effectief meer
dan eerst voorzien. John Caron zegt
geschandaliseerd te zijn. Als gemeenteraadslid
kreeg hij geen inzage in de cijfers bij de
gemeenteontvanger op aansturen van het College.
Via de kranten moesten de raadsleden vernemen
dat DSM zou aangekocht worden, en nu toch weer
niet. Freddy Bertin vraagt om niet alles op een
hoop te gooien, de beide thema’s werden
besproken in een raadscommissie, waarop John
repliceert dat het een werkgroep was. Filip
Vervaeke (NN) vraagt zich af of het niet beter was
het punt te verdagen, waarop Johan Cornelis stelt
dat het College wil verder werken aan het NAC. De
eigenaar aan Vaart Links wou plots niet mee en de
gemeente moet nu het geweer van schouder
veranderen. Freddy Bertin stelt dat het
VLAKAF!

meerjarenplan tot 2020 goedgekeurd werd zonder
kritiek en dat je met twee moet zijn om een tango
te dansen. Het amendement wordt goedgekeurd
met 15 JA-stemmen van de meerderheid, tegen 5
onthoudingen van NN. Het gewijzigde
meerjarenplan wordt evenzo goedgekeurd.
De budgetwijziging moet ook nog eens formeel
goedgekeurd worden als volgend agendapunt. Filip
Vervaeke stelt dat hij het amendement liever op
voorhand per e-mail had ontvangen, wat voorzitter
Hilde Langeraert (sp.a) een juiste visie vindt. De
stemmig heeft dezelfde uitslag als het vorige
agendapunt.
De belasting op leegstand van gebouwen en
woningen komt op de agenda, volgens schepen
Marleen Vanlerberghe in het verlengde van het
besluit hieromtrent tijdens vorige gemeenteraad.
Secretaris Joke Mertens wijst erop dat er een
wijziging in de wetgeving was. Er volgt een
eenparige goedkeuring. Dit gebeurt ook voor de
aanpassing van de belasting op de standplaatsen
op de markt en het retributiereglement voor het
gebruik van gemeentezalen. (n.v.d.r. Hansbeekse
amateurclubs die volleyballen en tennissen
betaalden niet graag een hoger bedrag per uur in
de oude sportzaal van Landegem dan in de nieuwe
van Oostbroek. Het tariefverschil blijft dus
bestaan!)
Het zevende agendapunt gaat over het Nevels
kerkenbeleidsplan, reeds op 23 februari besproken
in een werkgroep. Fractieleider van NN John Caron
somt zes redenen op waarom zijn partij het
kerkenplan niet zal goedkeuren. Er was een
consensus binnen een werkgroep met alle partijen
van meerderheid en oppositie om de beschermde
kerken van Hansbeke, Merendree en Nevele open
te houden voor de eredienst. De kerk van
Landegem is geen eigendom van de gemeente en
er wordt verder in geïnvesteerd. Hij vermoedt
politieke beïnvloeding van het Landegemse
kerkbestuur
binnen
de
grootste
meerderheidspartij (CD&V). Hij heeft vragen over
het stilzwijgen van de schepen van patrimonium
Gunar Claeys (CD&V) wat volgens het beleidsplan
niet correct is: elke schepen communiceert over
zijn bevoegdheidsdomein. Het vast bureau van de
gemeenteraad opteerde voor een (openbare)
raadscommissie over het kerkenplan, het werd een
(besloten) werkgroep. Tenslotte is de toekomstige
financiering onduidelijk.
Burgemeester Cornelis herinnert eraan dat vijf jaar
geleden gesteld werd dat er nooit een kerkenplan
zou komen. Hij geeft toe dat er een politiek
akkoord was om de beschermde kerken open te
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N-VA wou vanaf 2014 een toekomstvisie voor de
kerken. Morgen is het aswoensdag en moet er ook
boete gedaan worden. Hij betreurt dat Merendree
niet weerhouden wordt ten voordele van
Landegem op aangeven van het centrale
kerkbestuur en het Bisdom. Er werd niet echt
onderhandeld en dat is jammer. Nu komt de vasten
eraan, of 40 dagen zonder vlees voor wie dat liever
heeft, en moet het vooruit gaan.
Freddy Bertin meldt dat voor de herbestemming
van de kerken 0 euro voorzien is in het
meerjarenplan. Het geld dat vroeger gebruikt werd
voor exploitatie en herstelling kan nu gebruikt
worden, maar het zal een zware dobber worden.
Filip Vervaeke vraagt naar de herbestemming van
de kerken en merkt op dat een beschermde kerk
herbestemmen meer kost. Johan Cornelis verwijst
naar een werkgroep die in het leven geroepen
wordt. Volgens Roger Boone moet er een
eindrapport klaar zijn tegen september 2017.
Het kerkenplan wordt goedgekeurd met 11
stemmen
van de
meerderheid en 5
tegenstemmen van NN…
Begeleiders van personen met een beperking
krijgen gratis toegang bij betalende activiteiten, er
zullen 20 jobstudenten i.p.v. 16 werken op de
gemeentediensten, van GAS-boetes wordt kennis
genomen.
De brug tussen Karmenhoek-straat/Cromekestraat
en Veldeken wordt omgevormd tot een bermbrug,
bedoeld voor voetgangers, fietsers en een zone om
dieren zoals reeën toe te laten de E40 veilig over te
steken. Roger Boone meldt dat er discussie
houden, maar dat het centraal
bestuur van de zes kerkfbesturen,
de pastorale werkgroep en het
Bisdom Gent ook een consensus
hadden om Landegem open te
houden i.p.v. Merendree. Hij
verwijst naar het gezegde ‘De mens
wikt, maar God beschikt’.
Gunnar Claeys verwoordt dat hij
zich bewust afzijdig hield, liever
afwachtte wat er beslist werd i.p.v.
brokken te maken. Binnen het
College moet de communicatie
inderdaad eens bekeken worden.
Schepen Jan Pauwels duikt in de
katholieke traditie door erop te
wijzen dat het vastenavond is en dat
dan de maskers afvallen. Zijn partij
VLAKAF!
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hierover was op de landbouwraad. Er werd gesteld
dat dieren blijkbaar belangrijker zijn dan mensen
en dat een duur infrastructuurwerk om
landbouwgronden te bereiken opgegeven wordt.
Er wordt een pleidooi overgemaakt aan het
Agentschap Wegen en Verkeer om mits een
tractorsluis toch verkeer mogelijk te maken. De
gemeenteraad keurt het plan unaniem goed.
In de varia vraagt John Caron de lijst van de
mandaten in intercommunales te publiceren, met
opgave van de vergaderfrequentie en de
zitpenningen. Filip Vervaeke vraagt naar het
resultaat van de keuze tussen Cultuurhuis en site
oude jongensschool in Hansbeke. Schepen Gunnar
Claeys antwoordt dat geopteerd wordt om beide te
behouden en schepen Pynaert haakt dit vast aan
het herwaarderingsplan voor Hansbeke, voorzien
tegen het najaar van 2017. Zelfde Vervaeke stelt de
vraag wie bouwheer is van het kerkplein in
Landegem en wie de werken van de aanleg betaalt.
Burgemeester Cornelis antwoordt dat dit
respectievelijk het Landegemse kerkbestuur en de
gemeente is. Freddy Bertin merkt op dat dit
juridisch vastligt en dat de werken in de vorige
legislatuur, met NN in de meerderheid,
goedgekeurd werden. Filip vraagt naar de plannen
en wil dat de bewoners betrokken worden.
Marleen Vanlerberghe repliceert dat dit vorig jaar
gebeurde. Een volgende vraag van het Nevels
raadslid handelt over het afsluiten van Vaart
Rechts. Burgemeester Cornelis verduidelijkt dat er
een ernstige wegverzakking is. Eric Van Huffel
vraagt nu ook op de rijweg voor gemotoriseerd
verkeer tussen Nevele en Poesele iets te doen aan
de plassen, na zijn actie voor de fietsers.

Nieuwsgierig als we zijn, vroegen we ons af welke
Dames en Heren van Nevele netjes hun lijst van
mandaten, ambten en beroepen hebben
ingediend. We vonden negen Nevelse
gemeenteraadsleden en schepenen terug. Wie dat
wil, kan alles (en nog veel meer) nalezen op
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/1
2_1.pdf

De laatste weken waren nationale en lokale
verkozenen niet weg te branden uit de actualiteit.
Een aantal onder kwam in het oog van de storm
terecht, omwille van hun al dan niet terechte
vertegenwoordiging in diverse intercommunales
en raden van bestuur. Intercommunales zijn
verenigingen van twee of meer gemeenten om
gezamenlijk een dienst te organiseren, zoals
huisvuilophaling, watervoorziening enz.

Fotoclub KLIK

Schepen Nele Clarebout werd onlangs opgevolgd
door Freddy Bertin, en is niet langer
gemeenteraadslid of schepen in Nevele.
In onderstaande lijst geven we telkens ook of het
mandaat bezoldigd (B) of onbezoldigd (O) is.
Claeys Gunnar
Nevele
Schepen
B
Meetjesman
Bestuurder O
KLAD
Bestuurder O
Bediende
B
Vooruit
Voorzitter
O
Feestcomité Landegem
Voorzitter
O
MVC The Originals
Bestuurslid O
TC Eleven
Bestuurslid O
Clarebout Nele
Nevele
Lemberge
Toerisme Meetjesland
N-VA (Plaatselijke afdeling)
Cornelis Johan
Nevele
Landelijke Gilde

MANDATEN VAN ONZE POLITICI

B
B
O
O
B
O

Burgem.
Bestuurslid
Bediende
Bestuurslid

B
O
B
O

Lambrecht Anneke
Nevele
Schepen
Farys
Lid van het directiecomité
Studiemeester - opvoeder
IVBSL
Bestuurder
VCLB Deinze
Bestuurder
Neerman Fernand
Nevele
FINIWO
Veneco2
DSB

Vlakaf begrijpt de commotie niet helemaal, of toch
niet de timing ervan. Politici en hoge ambtenaren
zijn al jaren verplicht om hun bezoldigde en nietbezoldigde mandaten te publiceren in het
Staatsblad, en die lijst kan door iedereen
geraadpleegd worden.

VLAKAF!

Schepen
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bediende
Zaakvoerder

Pauwels Jan
Nevele
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B
B
B
O
Od

Gemeenteraadslid
Waarnemer
Bestuurder
Bestuurder

B
O
B
B

OCMW-voorzitter

B
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Nevele

Leerpunt
Urafiki VZW

Schepen
Gepensioneerde
Bestuurder
Bestuurder

WEDSTRIJD

WIE BEN IK UIT H.?
OPGAVE 14 / TIP 1

O
B
O
O

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.

Pynaert Mia
Nevele
Schepen
B
Farys
Lid van het directiecomité B
IMWV
Bestuurder B
IMWV
Lid van het directiecomité B
IVM
Bestuurder
B
COMEET
Bestuurder
O
LoWaZoNe
Lid van de politieraad
B
Curieus Afdeling Nevele
Voorzitter
O
SP.a Afdeling Nevele
Bestuurslid O
KLAD
Bestuurder
O
KLAD
Lid van het dagelijks bestuur O
25 Hours
Zaakvoerder B
Bargo Consult VOF
Zaakvoerder O
Noord-Zuidwerking
Voorzitter RvB O
Van Huffel Eric
Nevele
Veneco2
LoWaZoNe

OPGAVE 14 / TIP 2

Voornamen zeggen natuurlijk ook iets over een
persoon. Mijn naam bestaat al heel lang en is nu
terug aan een opmars bezig. In 2016 scoorde hij
hoog op de lijst van de populaire voornamen. Soms
voel ik mij een edelsteen met een stuk af. Als ik
naar de jeugdbeweging in mijn voorvaderlijk dorp
ga spelen, ben ik terug in de goede vorm.

Gemeenteraadslid
B
Bestuurder
B
Lid van de politieraad B

Vanlerberghe Marleen
Nevele
Beweging.net (Pl. afd.)
Femma

Marc Van Ooteghem en Katrien Vermeire waagden
zich al aan een poging, maar mikten naast de roos.
Een tweede tip kan misschien nuttig zijn.

Schepen
Voorzitter
Catechiste
Voorzitter

B
O
O
O

KLAD = Kale-Leie Archeologische Dienst
COMEET = Cultuuroverleg Meetjesland
Vooruit = Comité Feest van de Burgemeester
Lemberge = APB Provinciaal Zorgcentrum
IVBSL = Interlokale Vereniging Burensportdienst
Leiestreek
DSB = Deinse Sociale Bouwmaatschappij CVBA

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

Artikels of andere bijdragen
(lezersbrieven bijvoorbeeld)
moeten binnen bij de redactie
(redactie@vlakaf.be) voor 20 april.
VLAKAF!
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NIEUWS UIT DE SCHOOL
De start van 2017 stond gelijk
met enkele personeelswissels
op school. Wellicht hebt u al
enkele nieuwe gezichten
gezien aan de schoolpoort.

dus met de paplepel meegegeven. Bovendien
heeft ze aan papa dus ook een ideale
gesprekspartner en coach in een moeilijke situatie.
Een mama als verpleegkundige, maakt de link naar
het sociale en verzorgende meteen compleet.

Op 14 februari werd Walt, als tweede zoontje van
juf Ruth, geboren. Juf Ruth geniet momenteel van
een welverdiend zwangerschapsverlof en wordt in
het tweede leerjaar vervangen door juf Rani.

Het boeiende aan de job is om de talenten van
kinderen naar boven te halen. Dit kan door te
focussen op de positieve aspecten van elk kind en
het kind te begeleiden op maat. Dit is soms een
moeilijke, maar zeker uitdagende tocht. Hierbij wil
de juf aandacht geven aan beweging bij de
kinderen. Bewegingstussendoortjes zijn hierbij
belangrijk. Ook voor zichzelf neemt ze geregeld te
tijd om te sporten: squashen, lopen en wandelen
met de hond zorgen voor een gezonde geest in een
gezond lichaam.

Ondertussen is ook juf Eline, kleuterjuf in de krokoklas, voor de tweede maal zwanger. Aangezien
kleuterjuffen behoren tot de risicogroep voor een
beroepsziekte,
worden
zij
door
de
arbeidsgeneesheer
verwijderd
wegens
moederschapsbescherming. Dit betekent dat juf
Eline meteen vervangen werd door juf Ulrike.

Juf Ulrike

Beide juffen zijn dus nieuw op de school en zullen
tot het einde van het schooljaar in de respectieve
klassen te zien zijn. We stellen ze dan ook graag
even aan u voor.

Juf Rani

De jongste nieuwkomer op school is juf Rani Bijn.
Met nog twee oudere zussen is juf Rani ook thuis
de jongste telg van de familie. In juni 2016
behaalde ze het diploma van leerkracht lager
onderwijs en bijgevolg is ze momenteel bezig met
haar eerste jaartje praktijkervaring.

In de kroko-klas ontmoeten we juf Ulrike Haeck.
Afkomstig uit Zomergem is ze met haar 22 jaar
bezig aan haar tweede jaar in het werkveld. Ookzij
had al van kindsaf een droom om juf te worden. De
vlam sloeg helemaal over nadat ze in het secundair
onderwijs stage mocht lopen in een kleuterschool.
De liefde en waardering die ze toen ervaarde,
overtuigden haar om voor de job te kiezen.

Juf Rani is afkomstig uit Lovendegem en met een
vader die ook onderwijzer is, zag ze reeds op jonge
leeftijd welke voldoening en energie hij uit de job
haalde. De droom om zelf ook juf te worden werd
VLAKAF!
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NIEUWS UIT DE SCHOOL
Kort nieuws

Jonge kinderen de wereld om zich heen leren
ontdekken, ieder op zijn eigen tempo, is het liefste
wat ze doet. Om dit te bereiken, vindt de juf het
belangrijk dat kinderen met ‘goesting’ naar school
komen. Daarom is het belangrijk dat een leerkracht
werkt vanuit het hart, met liefde voor het kind. Dit
kan je als juf door aandacht te geven bij het
onthaal en oor te hebben naar het verhaal van de
kleuter, door ze uitdagende activiteiten aan te
bieden, door samen met hen op zoek te gaan naar
verdere ontwikkelingskansen.

•
Vanaf 10 maart starten de inschrijvingen
voor het schooljaar 2017-2018. Dit kan steeds na
afspraak!

•
Op 17 juni organiseren we voor de derde
maal ‘Hansbeke Park’. We toveren het ‘park’ van
Hansbeke om in een plaats waar lekker eten en
amusement voor jong en oud centraal staan. Ook
dit jaar wordt het een gevarieerd programma met
een survivalparcours voor de kinderen en een live
optreden voor de muziekliefhebbers. Noteer alvast
de datum om ons een bezoekje te brengen.

Een dag in het leven van een leerkracht is goed
gevuld en om kleuters enthousiast te maken is er
ook een energierijke en gemotiveerde juf nodig.
Om die energie op te doen, trekt juf Ulrike algauw
eens de loopschoenen aan om langs landelijke
wegen het hoofd leeg te maken en nieuwe energie
op te doen. Want.... van ontspannen en gelukkige
leerkrachten, leer je de mooiste dingen!

Interesse om te adverteren (en hiermee de
schoolwerking te steunen) in onze professionele
folder die bedeeld wordt in alle huizen in
Hansbeke? Neem gerust contact op met de school.
Jan Sierens

Nieuwjaarsreceptie Borluutlaan

Nieuwjaar wensen mag heel de maand januari… In de Borluutlaan deden ze het op 29 januari in de garage
van Willem Ossier op nummer 12. Met een optreden van Melissa Anthuenis en gitarist Pedro De Bruyckere.
Zij brachten met hun band Blue and Broke net een lp/cd uit, Kiss me Twice (te verkrijgen in ’t Pestelijntje).
VLAKAF!
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SPORHA
Basketbal

verste uithoeken telkens minimaal 20 tot maximaal
40 doorgaans vrij luidruchtige supporters mee. Het
zorgde er voor dat we b.v. op nummer één Gistel
Oostende eigenlijk een thuismatch speelden die
we na een ware demonstratie van vooral Detiège
(32p) winnend afrondden. De toekomst ziet er dus
absoluut goed uit met speciale aandacht voor de
grote derby tegen Sgolba Aalter die op 23 april de
competitie zal afronden. Van een orgelpunt
gesproken…

BBC Hyundai Wille Hansbeke blijft op tweede
plaats
Ook na 19 wedstrijden blijft BBC HW Hansbeke
samen met Panters Baasrode de tweede plaats in
de rangschikking bekleden, een totaal onverwacht
resultaat dat nu al perspectief biedt op minstens
een plaats binnen de eerste vijf.

In nauwelijks drie jaar tijd promoveerde onze club
tweemaal en vooral de sprong naar eerste
landelijke -één niveau onder derde nationale- was
een sprong in het onbekende. De meeste ploegen
die voor ons die overgang maakten (Ieper,
Langemark) konden de promotie niet hard maken
en keerden na een jaartje waarbij ze van de ene
pandoering naar de andere stapten, heel vlug
terug. Hansbeke niet dus en de vraag die nog altijd
gesteld wordt is: waarom uitgerekend wij niet
alleen nu al het behoud veilig stelden maar zelfs
meespelen aan de top?

Resterende thuismatchen:

19 maart tegen de vermoedelijke kampioen Gistel
Oostende
26 maart derby tegen Helios Zottegem
9 april tegen Leuven (met kleurling SISSOKO die
ook in eerste speelt, als grote attractie)
23 april tegen Sgolba Aalter
Johan Gaudissabois

Transferbeleid of toch het publiek ?

Het mag gezegd dat BBC HW Hansbeke de laatste
jaren de juiste spelers wist aan te trekken met
vooral twee jaar terug de komst van Tom De Backer
(via Melco Ieper) en Matthieu Detiege (ook al
ervaring in tweede klasse) en zeker ook de
onverwachte Louis Vervaeck (een speler die nooit
zijn kans kreeg in het Gentse maar zich bij ons
binnen de kortst mogelijke keren ontpopte tot
kernspeler) als absolute toppers. Dat de transfers
van vorig seizoen minder slaagden doet zelfs
weinig ter zake want de juiste fundamenten
werden duidelijk twee jaar terug gelegd met een
ploeg die zich op de kortst mogelijke tijd niet alleen
het niveau maar boven alles ook het tempo van de
reeks eigen wist te maken. Rond deze drie was er al
veel kwaliteit maar dit jaar zien we Hansbeke meer
dan ooit als een ploeg waar de coach in zijn rotaties
erg diep kan gaan en de breedte van de kern is
ongetwijfeld een hoeksteen van het huidige
succes. Last but not least willen we het toch ook
even hebben op de speciale sfeer bij onze
matchen, op verplaatsing hebben we zelfs tot in de
VLAKAF!
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SPORHA
Judo

ging naar Dirk Stevens, al 34 jaar stuwende kracht
achter de Minivoetbalclub De Baerlenaers. De U9
van voetbalclub Poesele kregen de trofee voor
Sportbelofte en Sportman van het jaar werd
cyclocrosser Dirk Coussens.

Kobe Persyn heeft geleerd dat topjudo en examens
niet steeds samengaan. Midden in de
januariexamens nam hij deel aan de Dutch Open
(internationaal toptornooi in Eindhoven), maar de
form was er niet en hij werd in de achtste finales al
uitgeschakeld.

Er waren veertig individuele sporters en vier
ploegen genomineerd voor sterke prestaties. Dat
de Hansbeekse basketclub hierbij was hoeft niet te
verwonderen. Aimé Anthuenis en Carine Van
Renterghem poseren dan ook graag rechts van Dirk
Stevens op de foto.

Gelukkig kon hij zich daarna herpakken tijdens de
kampioenschappen. Op twee weken tijd werd hij
achtereenvolgens provinciaal kampioen, Vlaams
kampioen en tenslotte Belgisch kampioen!

Tijdens de receptie achteraf hielden de ouders van
een Hansbeeks talent een pleidooi om aparte
categorieën te maken voor individuen en voor
ploegen, want bij de stemming verzamelen
ploegen sowieso meer stemmen. Deze stelling
werd door de betrokkene aangekaart bij de
burgemeester en de schepenen van sport en
communicatie. We vermelden het hier als
geheugensteuntje voor de sportraad.

Trofee voor sportverdienste.

Op 10 februari barstte de Klaproos uit zijn voegen,
er waren veel zitjes te weinig, voor de huldiging
van de sportlaureaten van 2016.
Schepen van sport Ann Lambrecht mocht drie
trofeeën uitreiken. De trofee voor Sportverdienste

VLAKAF!
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SPORHA

VOORUITBLIK

Voetbal

Vorig seizoen draaide FC De Zoete Inval
probleemloos mee in de middenmoot in eerste
klasse tijdens ons eerste seizoen in de hoogste
divisie. We pakten tegen vrijwel elke ploeg punten.
Zo smeerden we bijvoorbeeld de kampioen FC
Chozeken Drongen hun eerste verlieswedstrijd aan.
En we wonnen zelfs de befaamde beker van het
Meetjesland na een thriller tegen Bakkerei Eeklo.

Femma Hansbeke organiseert voor leden en niet
leden:

In seizoen 2016-2017 gaat het een pak moeizamer.
We begeven ons in de tweede kolom van het
klassement. We kampen met heel wat
blessureleed waardoor onze ploeg nooit optimaal
kan opgesteld worden. Heel wat sterkhouders zoals
Bert Van den Berghe, Nick Verthriest, Ewoud
Duyck, Lorenzo Van de Voorde, Dimitri Van Daele,
Tim Kerckvoorde en Cedric Snauwaert zijn al
verschillende weken out geweest. Bovendien
moesten vaste waarden Leander Vanhove en Joeri
Dhaenens definitief stoppen met voetballen door
blessures. Een serieuze aderlating. We wensen
Hansbekenaren Leander en Joeri ook via deze weg
te bedanken voor hun jarenlange inzet bij FC De
Zoete Inval.

•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

•26 april : lentesalon vanaf 19 uur. Femma
Hansbeke gaat de groene toer op: bloemen en
kruiden proeven, koken met wilde planten, een
plantenruilbeurs, creatieve tafelversiering met een
groene touch, bloemen haken, groene wellness
voor het lichaam... welkom op ons Lentesalon in 't
groen! Meer info bij femmahansbeke@gmail.com
of op 0488/751626
•11, 18 en 25 april, 2,9 en 16 mei vanaf 19u30
naailessen ism KVLV Hansbeke. Meer info
linda.raes@outlook.be

Gelukkig konden we ons versterken met Peter
Vermeire (ex VK Knesselare), Kevin Blomme (ex
VVE Hansbeke) en Giovanni Van Braeckel (ex SK
Nevele). Ook de Hansbeekse basketlegende Stefan
De Volder is voetballer geworden en ontpopt zich
tot een onafhoudende secure verdediger.
Bijkomende versterkingen zijn steeds welkom!
Mensen die graag willen voetballen op
zaterdagnamiddag, maar geen tijd/zin hebben om
te
trainen
kunnen
zich
melden
via
vv.dezoeteinval@gmail.com

•10 mei : moederfeest vanaf 16u en vanaf 18 uur.
Meer info bij femmahansbeke@gmail.com

•4,11 en 22 mei, 1,8 en 15 juni : bollen, Viking
Kubb, petanque en wandelen. We combineren
oude en moderne volksspelen. Meer info bij
femmahansbeke@gmail.com

Onlangs speelden we tegen het laatst geklasseerde
FC De Kilo. Ondanks de mindere uitslagen is de
sfeer, werkkracht en inzet van onze ploeg nog
steeds optimaal. Een overwinning zou heel veel
deugd doen en zou ons uit de degradatiezone
houden. We zijn opnieuw doorgestoten in de
poulefase van de beker van het Meetjesland en
maken dus nog steeds kans om onszelf op te volgen
als bekerwinnaar.
Nick
VLAKAF!
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VIETNAMESE SPRINGROLLS MET KIP

TANTE LEENS KOOKPUNT
Ing
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Maal het kippenvlees fijn in de keukenrobot.
Laat de zwarte champignons gedurende 30
minuten weken in warm water of bak de bruine
champignons in olie en maal samen met de
wortelen in de keukenrobot.
Hak de ui in kleine stukjes.
Week het engelenhaar gedurende 15 minuten in
lauw water. Laat uitlekken en knip in stukjes.
Leg alle ingrediënten in een grote kom en meng
grondig. Kruid met vissaus, limoensap, zout en
peper.
Zet een grote kom met heet water klaar. Dompel
het rijstpapier erin en haal het er onmiddellijk weer
uit. Leg het rijstpapier op een vochtige doek. Doe
een grote eetlepel vulling aan de bovenzijde van
het rijstpapier. Plooi de onderzijde van het
rijstpapier over de vulling. Plooi dan de zijkanten
dicht. Rol op tot een rolletje.
Bak de springrolls in olie
(arachide,
rijst,
druivennpitolie enz..).
Serveer met kropsla en
verse
muntblaadjes.
Gebruik de vinaigrette
of zoetzure saus om te
dippen. Deze springrolls
kunnen ook bereid
worden
met
varkensvlees, vis, scampi
of tofu.
Eten doe je zo: rol de
salade
met
het
muntblaadje erin rond
de springroll, dip in de
saus en proeven maar.
Smakelijk!
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HET ALZIEND OOG

Ik ben zo eenzaam zonder jou...

Redactieadres: Frank Langeraert, Karmenhoekstraat 7
Redactie: Miguel Berteloot, Frank Langeraert, Koen Persyn en Zjeraar
Werkten mee: Robert De Blaere, Dirk Kerkhove, Eleke Langeraert, Marleen Van Ooteghem, Luc
Vandewalle en Friet Verthriest
E-mailadres: redactie@vlakaf.be
Website: www.vlakaf.be
Oplage: 910 exemplaren (verschijnt tweemaandelijks)
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