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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Bomen sterven staande, een uitdrukking die
vereeuwigd werd door Alejandro Casona in het
gelijknamige toneelstuk. De betekenis is dat
bomen pal staan tot het bittere einde, ze buigen
niet op voorhand.

behandelen van de aanvraag, doch op het eerste
zicht zo weinig doet om achteraf te verifiëren of
haar verplichtingen ook uitgevoerd worden.

Bedenk dat er grosso modo alleen maar bomen
verdwijnen. Dus elke boom die niet heraangeplant
is, levert een boomloze plek voor het nageslacht.
Het is nu dat we moeten aanplanten voor onze
kleinkinderen.

Recent kwam daar een licht gewijzigde versie van
met ‘een boom heeft altijd de functie gehad om
gekapt te worden’. Je moet ze inderdaad omzagen
of ze blijven staan. Tot ze opeens omvallen…
Het logische gevolg is dat je bomenrijen omzaagt
voor ze een gevaar voor de omgeving kunnen
worden. Het blijft een beetje gokken wanneer dat
precies is en soms wordt een bomenrij geveld
omdat ze ‘in de weg’ staat.
Als je bomen wil kappen, heb je daar een
kapvergunning voor nodig. Een gezonde reflex van
de overheid om te vermijden dat ons landschap al
te veel zou veranderen door het verdwijnen van de
bomenrijen langs de wegen en om te vermijden
dat de broodnodige luchtzuiveraars er niet meer
zouden zijn.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat bij de
meeste kapvergunningen een verplichting hoort
om opnieuw aan te planten. Maar hier merken we
dat de controle door de overheid toch wel wat licht
opgenomen wordt. Soms wordt de heraanplant
‘vergeten’, soms sterven het eerste jaar al enkele
heraangeplante bomen en worden ze niet
vervangen.
Je kan het de eigenaars niet echt verwijten, er zijn
talloze redenen te bedenken waarom ze zo
handelen. Maar we vinden het wel spijtig dat de
overheid wel zijn uiterste best doet bij het
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Trouwe lezers van de rubrieken Sporha en de
Gouden Schietspoel 2020 weten dat er heel wat
sportief talent in en rond Hansbeke rondloopt. Bij
gebrek aan goeie infrastructuur zijn er jammer
genoeg weinig sportverenigingen in Hansbeke zelf,
maar de twee die er zijn, blaken van gezondheid.
De prestaties van de eerste ploegen van
basketbalclub
BBC
Hansbeke
en
van
voetbalvereniging VVE Hansbeke vind je steevast
op de sportbladzijden van Vlakaf maar
vooruitdenkend als we zijn, waren we benieuwd
naar wat de toekomst brengt. Hoe is het gesteld
met de jeugdploegen en de opleiding van de
jongste spelers binnen deze twee succesvolle
sportclubs ? We trokken op pad naar de sporthal in
Nevele en naar het voetbalterrein in de
Karmenhoek.

-14 jaar) voor wat meer uitleg. Mathieu
combineert een paar functies: hij is
jeugdcoördinator, traint enkele ploegen én is
speler in de eerste ploeg. ‘Ik geef eerst training aan
de jeugdploegen en train vervolgens zelf. Op die

BBC Hansbeke

Basketbalclub Hansbeke beleeft zonder meer
gouden tijden. De voorbije jaren hebben de
senioren (zeg maar: de eerste ploeg) twee keer
kampioen gespeeld, waardoor ze na twee
promoties van eerste provinciale naar eerste
landelijke zijn gestegen, net onder de nationale
reeksen dus. Als indirect gevolg van dat succes is
BBC Hansbeke onder impuls van vaste pion Seppe
Vernaeve een tweetal jaar geleden gestart met een
structureel jeugdproject. Men stelde vast dat veel
jeugdspelers vanaf een zekere leeftijd werden
‘weggeplukt’ door concurerende ploegen, zoals
Latem-De Pinte of door één van de Gentse clubs
Falco of Gentson, die
vaak
in
hogere
reeksen speelden.
Om dat te vermijden
wilde de club zelf in
een
degelijke
jeugdopleiding
voorzien.

manier valt het
eigenlijk nog goed
te combineren.
Toen het bestuur
van de club mij
vroeg
om
jeugdcoördinator
te worden omdat
Seppe zou vertrekken, was ik wel vereerd. Ik dacht
even dat ik te jong zou zijn, maar anderzijds vind ik
het een hele uitdaging.’ Voor hij hier
jeugdcoördinator werd, had hij trouwens al twee

“Mijn oma heeft ook nog
Hansbeke gecoacht!”

Ondertussen staat Seppe op het punt om BBC
Hansbeke te verlaten voor Baasrode en neemt
Mathieu Detiège de fakkel over. We halen Mathieu
even weg van een training met de pupillen (spelers
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junioren, de spelers onder de 21 jaar. Die laatste
twee categorieën zijn best wel belangrijk, omdat
kadetten maar vooral junioren dikwijls
doorgroeien naar de eerste ploeg. Maar ik ben er
van overtuigd dat we binnenkort ook wel een
juniorenploeg zullen hebben. ‘
‘We merken toch dat onze aanpak aanslaat. In de
reeks met de jongste spelertjes hebben we zelfs
twee ploegen van telkens tien spelers. Ons doel is
vooral om jonge spelers uit de streek aan ons te
binden, zodat we ze uit onze eigen jeugdreeksen
kunnen laten doorgroeien naar de eerste ploeg.’

Eigen kweek

Veel jonge spelers komen uit de streek en er zijn
ook heel wat Hansbeekse jongeren bij de ploeg. En
er zit blijkbaar redelijk wat kwaliteit in. Mathieu: ‘Ik
ben echt wel blij met de spelertjes en de ploegen.
Het zijn allemaal goeie jongens en meisjes, die veel
willen bijleren. Er er zit zeker wat talent tussen.
Vandaag gaat het er wat wilder aan toe, omdat we
naar het einde van het seizoen gaan, maar dat kan
geen kwaad.’ (Ondertussen vliegt er een basketbal
rakelings langs onze oren…).

jaar elders gecoacht, nog wel via zijn oma. Dat
Mathieu basketbalcoach zou worden, stond in de
sterren geschreven. Zijn oma Jacqueline Coppieters
is ook basketcoach
geweest, net als hij bij
Hansbeke. Maar ook zijn
beide ouders én zijn opa
zijn allemaal coach
geweest. Het coachen zit
hem dus duidelijk in het
bloed.

Het doel van de eerste ploeg is trouwens om nog
verder door te groeien naar de nationale reeksen.
‘Als je speelt in een nationale reeks, trek je meer
volk aan. Dat
is dan weer
een stimulans
voor jongeren
om bij ons te
komen spelen
én om hier te
blijven.’ De
grotere ploegen, die de directe concurrenten van
BBC Hansbeke zijn, hebben dikwijls een A, B en Cploeg per reeks. Daardoor belanden de minder
getalenteerde spelertjes in de B- of de C-ploeg. In
Hansbeke krijgt elke jongere evenveel speelkansen.
‘We zien trouwens dat de spelertjes heel erg
betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de ploeg,’
gaat Mathieu verder. ‘Heel wat van mijn spelers

“Het zijn allemaal goeie
jongens en meisjes, ze willen
veel bijleren.”

Reeksen

‘We hebben nu een ploeg voor bijna alle reeksen,’
zeg Mathieu. ‘De premicroben, dat zijn jonge
gastjes tussen 6 en 8 jaar, de microben: -10 jaar (of
anders gezegd, de U10), de benjamins: -12jaar, de
pupillen: -14 jaar, de miniemen: -16 jaar en de
kadetten:-18 jaar. We missen nu enkel nog de
VLAKAF!

4

mei 2017

JE BENT JONG EN WAT WILD
trouwens in elke reeks nog plaats…). Het feit dat
een team vijf spelers telt, houdt in dat iedereen
zowel moet verdedigen als aanvallen. Dat maakt
van basket een heel actieve sport.’ Wie interesse
heeft, kan alijd naar de toondagen komen, maar
eigenlijk kan je op elk moment langskomen in
sporthal Oostbroek in Nevele. ‘Ik ben trouwens
heel tevreden over de nieuwe sporthal. “Onze” zaal
in Landegem was misschien iets gezelliger, maar dit
is zeker een heel goeie sporthal. Er komt ook
telkens veel volk kijken naar onze wedstrijden, wat
wel fijn is.’

Wie is Mathieu ?
27 jaar
woont in Gent
werkt als bediende bij de vakbond
heeft altijd bij Gentse ploegen gespeeld, nu bij
Hansbeke
hobby’s (naast basket uiteraard): ski en tennis

Wie het over basketbal heeft, kan uiteraard niet
om de Amerikaanse NBA-competitie heen. De
favoriete speler van Mathieu is dan ook de
superster LeBron James met zijn ploeg de
Cleveland Cavaliers. ‘In eigen land is mijn favoriete
ploeg Charleroi, de stad waar ik geboren ben.’

komen kijken naar de wedstrijden van de eerste
ploeg en brengen dan hun ouders mee. Er zijn er
zelfs die mee gaan op verplaatsing, wat ik super
vind.’

Professionele trainers

www.bbchansbeke.be

Jeugdcoördinator en coach tegelijk, het is een hele
boterham. Mathieu geeft zelf twee trainingen per
week en is er uiteraard ook bij als de jongeren
wedstrijden spelen, thuis of op verplaatsing.
Daarnaast traint en speelt hij ook zelf. Als
coördinator kijkt hij wie over kan naar een
volgende reeks. Hij heeft zelf een C-diploma als
trainer, wat wil zeggen dat hij op provinciaal niveau
mag trainen, maar hij heeft honger naar meer.
‘Deze zomer volg ik een stage om mijn B-diploma
te halen. Daarmee mag je landelijke ploegen
trainen. Misschien dat ik later de stap zet naar Atrainer, maar dat zijn behoorlijk zware studies, die
aansluiten bij de opleiding sportleraar. Anderzijds,
een A-trainer mag een ploeg uit de nationale reeks
trainen.’

Correctie
In het onderdeel over de historiek van Huis
D’haenens in vorig hoofdartikel maakten we
een foutje. Bij de bespreking van de antieke
wegwijzer op de foto van blz. 9, (ook op blz. 11)
schreven we dat hij wees naar Drongen (10 km),
naar Nevele en naar Zomergem. Grondiger
analyse van de foto op blz. 11, leert ons dat de
wegwijzer wijst naar Zomergem (‘Somerghem’)
in noordelijke richting en Nazareth in zuidelijke
richting. De aloude rijksweg liep inderdaad naar
Nazareth en verder Waregem.

Zot van B.

Mathieu is trouwens helemaal weg van basketbal.
‘Ik doe het ontzettend graag en vind het een erg
mooie sport. Zeker voor jonge gastjes is het een
eerlijke contactsport, die perspectieven opent naar
andere sporten. Wie van jongsafaan met basket
start, kweekt heel snel een goed balgevoel, maar
eigenlijk kunnen ze op elke leeftijd instappen (er is
VLAKAF!
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Twee jeugdcoördinatoren

VVE Hansbeke

Jo is al sinds jaar en dag actief in de jeugdwerking
van VVE Hansbeke en gaf tot voor enkele jaren ook
zelf trainingen. ‘Toen ik nog in de haven van
Zeebrugge werkte, kon ik mijn taken als trainer en
als jeugdcoördinator nog combineren,’ vertelt Jo.
‘Maar nu ik vooral in Antwerpen werk, weet ik
nooit op voorhand hoe laat ik thuis zal zijn. Dan is
het natuurlijk moeilijk om trainingen te geven. Er is
meer dan genoeg werk als coördinator:
inschrijvingen verzorgen, verplaatsingen regelen
enz.’

Wie over de jeugdwerking van Voetbalvereniging
Eendracht (VVE) Hansbeke spreekt, komt
automatisch uit bij de coördinator (en Zjaloezigen
Zjeraar 2010) Jo De Muer. Jo werkt hiervoor samen
met jeugdtrainer Stefaan Delahaye. Met veel vuur
steken ze van wal: ‘Er zijn zo’n 55 jeugdspelers in
Hansbeke. We hebben twee ploegen U6 (getraind
door Bram Carette en Stefaan zelf), een ploeg U8
en U9 (trainer Robby Perdaen), U13 (terug Stefaan
als trainer) en ploeg U15, getraind door Jurgen
Almey. Daarnaast is er nog keeperstrainer Johan
Dutranoy. Voor alle duidelijkheid, de U staat voor
“under”, dus U12 zijn, net zoals in het basketbal, de
spelers onder de 12 jaar.

Stefaan is er maar recenter ‘ingerold’, vertelt hij
zelf: ‘Vroeger heb ik zelf veel en graag gevoetbald
en nu ben ik in Hansbeke bij het voetbal betrokken
geraakt, eerst door mijn oudste zoon Emile en nu
ook door de jongste telg Léon. Ik ben vier jaar
geleden gestart als jeugdtrainer van het huidige
U13 team. Ondertussen houd ik me ook bezig met
de allerkleinsten en help ik Jo als jeugdcoördinator.
Als speler houd ik mijn beste herinneringen
trouwens over aan het jeugdvoetbal en deze
ervaring en belevenissen wil ik meegeven met de
spelers en hun familie.’

Kapers op de kust

Wanneer we vragen wat de filosofie achter de
jeugdwerking is, krijgen we een verhaal dat
opmerkelijk gelijkt op dat van het basketbal. ‘We
willen vooral de lokale jeugd zoveel mogelijk de
kans geven om zich als het ware onder de
kerktoren te ontwikkelen. Jammer genoeg wordt
de lokale club diwijls veel te vroeg vaarwel gezegd,’
zegt Jo. Andere clubs gaan immers actief op zoek

A, stoitte
kirktoorn nou in
de Koirmenoek
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naar talentrijke spelertjes, maar ook sommige
ouders kijken verder dan het eigen dorp. ‘We zien
dat talentvolle jonge spelertjes vrij gemakkelijk de
overstap maken naar grotere ploegen, zoals SK
Deinze,
Eendracht
Aalter, Sparta Petegem,
KSK Lovendegem, en
zelfs KAA Gent en Club
Brugge. Die ploegen uit
de wijde omgeving zijn
allemaal op zoek naar
talent.’
Elk
jaar
vertrekken wel een
paar spelertjes naar ploegen uit de buurt. Die
verhoogde activiteit van grotere ploegen is
trouwens een recent fenomeen. Een vijftal jaar
geleden was dat nog niet het geval.

tegenstelling tot andere ploegen, geen tussentijdse
evaluaties of selectiecriteria. ‘Bovendien is de kans
groot dat je bij ons speelt met vrienden uit de
straat of van op school. Dat zorgt voor een goede
ploeggeest en
draagt bij tot de
familiale sfeer in
de club. Nu,
ondanks
de
g e m o e d e l i j ke
sfeer willen wij
ook op elke
training bijleren
en elke wedstrijd winnen. Daarom lopen hier
evengoed gediplomeerde trainers rond.’

Grote ploegen hebben onmiskenbaar heel wat te
bieden, al was het maar de droom om ooit op hoog
niveau te voetballen. Wat kan VVE Hansbeke daar
eigenlijk tegenover stellen ? Heel wat, zo blijkt.
Stefaan: ‘Bij VVE Hansbeke is elke leeftijd maar ook
elk talent welkom. Iedereen kan zich volgens het
eigen talent en op eigen ritme ontwikkelen en
krijgt evenveel speelkansen. Onze trainers zijn
voorbereid op een gedifferentieerde aanpak van
de verschillende talenten: de ene speler loopt snel,
de andere dribbelt goed of heeft juist veel kracht.
Anderzijds wordt ook van de spelers een
inspanning verwacht om met andere talenten
samen te spelen.’ VVE Hansbeke hanteert, in

VVE Hansbeke hanteert in principe geen
onderleeftijd. Vanaf 4 of 5 jaar kan je hier terecht.
Voor die leeftijd heeft de vereniging de
zogenaamde Multimove opgericht. Dat is nog geen
echte voetbaltraining, maar meer een combinatie
van sport en spel om de kindjes tussen 3 en 8 jaar
spelenderwijs met voetbal kennis te laten maken.
Die (gratis!) multimove vindt één keer per maand
plaats op zondagvoormiddag. Je hoeft geen lid te
zijn van VVE, maar je bent wel verzerkerd tijdens
het sporten. Tijdens de winter gebeurt dat indoor,
in de sporthal De Beuk in Aalter. Stefaan is erg
tevreden met het succes van die formule: ‘Veel
spelertjes bij de U6 zijn “blijven plakken” nadat ze
ons leerden kennen via die
multimove!’

“Dit is een club die draait
dankzij de vele vrijwilligers.”

Jong geleerd…

De beste 13 tot 15-jarigen beginnen
stilaan te dromen van de
beloftenploeg. Vanaf 16 jaar
kunnen ze zelfs in aanmerking
komen om met de eerste ploeg mee
te spelen. Het is de bedoeling om
de jeugd uit de eigen opleiding te
laten meespelen met de eerste
ploeg, hoewel andere ploegen veel
interesse tonen in de beste spelers.
‘Lokale spelers zijn altijd goed voor
VLAKAF!
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een ploeg,’ zegt Jo. ‘Zij brengen veel
supporters mee, zoals hun familie,
vrienden, buren van de ouders
enzovoort. Zij zorgen voor de goeie
sfeer langs de zijlijn.’

Elke hobby kost…tijd !

“We willen vooral de lokale
jeugd zoveel mogelijk de kans
geven om zich als het ware
onder de kerktoren te
ontwikkelen.”

Jo werkt momenteel in Antwerpen
voor de firma Huys, die vorkliften
verhuurt. Als we vragen hoeveel tijd hij
daarnaast in het voetbal steekt, wordt
er even gezucht. ‘Het hele weekend is gewijd aan
voetbal. Op zaterdag ga ik met de jeugdploegen
mee en op zondag ga ik kijken naar de eerste ploeg.
Tijdens de week ben ik praktisch elke dag bezig met
voorbereiding, organisatie en administratie. Ik
probeer om de maandagavond vrij te houden.’ Bij
Stefaan, die commercieel directeur is bij La
Lorraine (producent van bakkerijproducten), klinkt
het ongeveer hetzelfde. ‘Sowieso train ik al elke
woensdag de U13 en op vrijdag de U6 en U13. Op
zaterdag spelen beide ploegen een wedstrijd, dus
daar ben ik uiteraard ook bij. Daarnaast kruipt er
heel wat tijd in voorbereiding, want je wil die
trainingen natuurlijk goed doen.’ Allebei doen ze
het echter met hart en ziel. ‘Dit is een club die op
vrijwilligers draait, omdat iedereen een passie voor
voetbal heeft,’ klinkt het. Even dreigt het mis te
gaan als we vragen naar hun favoriete ploeg uit de
nationale competitie. Jo blijkt een fan van
Anderlecht, terwijl Stefaan helemaal achter Club
Brugge staat. Er worden vrolijk wat tikken
uitgedeeld, maar het blijft vriendschappelijk en
sportief, precies die waarden die ze in de
jeugdopleiding steken.

Competitie
Bij de jongeren worden er per seizoen twee
reeksen gespeeld. Voor Nieuwjaar spelen 8
ploegen in een competitie, na Nieuwjaar
voetbal je in een nieuwe reeks met 8 andere
ploegen. De meeste ploegen liggen in de
omstreken op fietsafstand, zoals Poesele,
Vinderhoute, Aalter,… De afstanden voor
verplaatsing vallen dus best mee.
Meisjes zijn ook welkom bij de jeugd van VVE
Hansbeke, tot U15. Op dit moment spelen er
een tweetal meisjes mee. Vanaf 15 jaar kunnen
zij terecht bij andere verenigingen met een
damesploeg, zoals bijv. FC Poesele.
Als afsluiter van het seizoen 2016-’17 heeft Jo
een jeugddag georganiseerd waarbij alle
jeugdteams tegen bevriende ploegen uit de
buurt spelen (Aalter, Vinderhoute, Poesele). Het
nieuwe seizoen start in augustus. Wie interesse
heeft kan altijd enkele proeftrainingen
meevolgen, of komt gewoon naar de
multimove, die ook in augustus start.

www.vvehansbeke.be
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Sam Van Houcke van Restaurant Onder de Toren
in Hansbeke mocht recent zijn kookkunsten tonen
in het Diamonds Thudufushi Resort in de
Malediven. De Viskok van het jaar en Jong
Keukengeweld werkt er mee aan een project van
JRE Europa (Jeunes Restaurateurs) waarbij
verschillende Europese Chefs zoals o.a. Ana Ros
(Beste vrouwelijke Chef ter wereld 2017) een week
lang instaan voor het opstellen van een
gastronomisch menu en samen met de gasten
enkele culinaire workshops doen.

Van Houcke reeds op zijn palmares heeft is hij de
ideale Chef om de Belgische gastronomie en de
Belgische bieren in het buitenland te promoten.

Koken op een bestemming waar niet alle Europese
ingrediënten verkrijgbaar zijn is volgens hem een
perfecte voorbereiding voor de komende
internationale wedstrijden die op het programma
staan.
http://thudufushibeach.diamondsresorts.com/Din
ing-With-the-Stars-2017

Sam, die tevens vaak kookt met Belgische bieren, is
één van de twee Belgische Chefs die hiervoor
geselecteerd werd. Met de verschillende titels
(Eerste kok van België 2013, Ster van de Belgische
keuken 2015 en Viskok van het jaar 2016) die Sam

VLAKAF!
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Hallo iedereen,
Hier ben ik terug na lange tijd met een actie voor
Venezuela.
Op 16 mei vertrek ik naar Porto om daar de
pelgrimroute “Camino Portugues” te wandelen
naar Santiago de Compostela.
Een mooie sportieve uitdaging voor mij, we zullen
250 km wandelen op 11 dagen. Maar ik zat al een
geruime tijd met het idee om deze uitdaging te
laten sponseren te voordele van Venezuela. Mijn
oproep zal de naam Juan Pablo dragen.
De meeste mensen weten dat mijn zus Edith daar
al meer dan 30 jaar actief is als één van de De
Kleine Zusters van Nazareth. Ook hebben we hier
en daar iets gehoord van de wantoestanden in
Venezuela en de moeilijkheden die ze moeten
overbruggen om aan eten, melk voor de kinderen,
brood, bloem, maïs, medicatie enz. te geraken.
Mensen staan uren in de file om met lege handen
naar huis te gaan. Mijn zus en haar medezusters
doen daar al het mogelijke om de bevolking te
helpen.
Waarom Juan Pablo, Juan Pablo is een twintiger
die in de rug is geschoten door de politie, ligt al
maanden in de kliniek en moet dringend
aansterken voor een operatie. Dus mensen, durf
ik op te roepen om deze jongen en vele anderen
een riem onder het hart te steken en mijn 250 km
te sponseren.
Je mag storten wat je wil en ik verzeker jullie dat
alles 100% naar Venezuela gaat want jullie storten
rechtstreeks op een rekening van De Kleine
zusters van Venezuela, Meibloemstraat 90 9000
Gent.
Iban: BE84 8907 1401 0159 Bic: VDSPBE91
De mensen die mij willen volgen op de Camino
kunnen mij vinden op Facebook waar ik een
pagina zal openen met dagelijks een verslagje en
foto’s. Later zal ik ook bekend maken wat deze
queeste geeft opgebracht.
Al is deze queeste maar een druppel op een hete
plaat, toch blijf ik ervan overtuigd dat deze
druppel voor veel mensen het verschil kan maken.
Hartelijk dank
Marleen Van Ooteghem
VLAKAF!
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LEZERSBRIEF
Studio Hansbeke: over bankjes
en petankjes ....

uitzicht van die tunnels? Over hoe deze zullen
geïntegreerd worden in het dorpsbeeld? Over
welke materialen er zullen gebruikt worden voor
de trappen en de muren? Hoe we een doorkijk
willen maken in de tunnel. Of misschien wel een
heel tunnelplein ervan maken, zoals ze in Gent aan
de Sterre gedaan hebben? Dan die geluidsmuren:
welk type zouden we willen? Passen de
doorzichtige niet het best in het dorp? En dan
misschien verderop geluidsmuren die begroeid zijn
met planten? Kunnen we er speelse elementen in
aanbrengen, zodat we niet weten waar eerst
gekeken? Of misschien zelfs een plaatselijke
kunstenaar uitnodigen om met een paar vierkante
meter zijn 'ding' te doen? Beste beleidsmakers,
waarom hebben jullie zo een schrik om dit
bespreekbaar te maken?

Op de inleidende vergadering op 2 mei was het al
meteen duidelijk: Studio Hansbeke gaat over een
petanquepleintje, een bankje, een boompje hier
en daar. Ook wel een bloemenperkje. En zowaar
misschien zelfs over een beekje of fonteintje. Of
een mini-pleintje ...

Waar het héél duidelijk niet over gaat is over het
uitzicht van de énige beeldbepalende elementen in
ons toekomstig dorp: de geluidsmuren en de
tunnels onder de spoorweg. Want daarvan is alles
al bepaald door Infrabel zelf , en dit zonder enige
inspraak van de bevolking. En daaraan valt niets
meer te wijzigen. Tot vervelens toe hebben we dit
al gehoord van onze burgervader. Je zou beginnen
denken dat iemand hem oplegt om dit steeds maar
te herhalen ....

Ah ja, de druk van Infrabel zal wel groot zijn.
Autocratische beslissingen gaan steeds sneller, en
vanuit het verre Gent heeft men geen last van een
ploertlelijk dorp. Projecten worden enkel op
snelheid en budget beoordeeld. Want tijd en
middelen zijn beperkt. Maar hebben wij,
Hansbekenaren, dan geen recht op beleidsmakers
die met ons mee bekommerd zijn om de
schoonheid van ons dorp? Mogen wij niet vragen
dat onze politici de moed hebben om Infrabel tot
inspraak te dwingen? Ik weet het, daar is moed
voor nodig, héél véél moed. En onafhankelijkheid
....

Nochtans, als die tunnels én die geluidsmuren niet
met fijngevoeligheid geïntegreerd worden in onze
dorpskom, is deze om zeep. En dat zal een
petanquebaantje of een bankje hier of daar niet
kunnen goed maken. En we kennen dit esthetische
vermogen van Infrabel (zie Landegem, Drongen,
Aalter, ...). Nee, ik had er geen dag verlof voor veil
om over dit bankje of petankje te palaveren. En ik
was blijkbaar niet de enige die er zo over dacht,
gezien de geringe opkomst.

De tunnels zijn nog niet gegraven, de geluidsmuren
zijn nog niet gekocht. Beste beleidsmakers: niet
meer wachten nu, maar volks-inspraak eisen bij
Infrabel! Wie dit kan bekomen, zal op handen
gedragen worden in Hansbeke. En 2018 is niet
veraf meer.

Ik weet het, het is wellicht allemaal goed bedoeld,
en het geeft in ieder geval de indruk dat de
bevolking inspraak krijgt. Maar geef toe, beste
beleidsmakers, is dit 'studio Hansbeke'- initiatief
niet de weg van de minste weerstand die jullie
gekozen hebben?

Naam gekend bij de redactie.

Niet dat ik die tunnels of die rondweg nog in vraag
wil stellen. Die zullen er komen, en dit geeft
misschien zelfs mogelijkheden voor ons dorp. Maar
waarom mogen wij geen inspraak hebben over het
VLAKAF!
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NIEUWS UIT DE REDACTIE
In memoriam Meester Robert
Leenknecht
Generaties mannelijke lezers hebben les
gekregen van Meester Leenknecht, vooral
in de tweede graad. Hij werd geboren op 26
december 1926 in Lotenhulle en kwam als
jong onderwijzer op 1 december 1948 naar
Hansbeke. Omdat hij verliefd was op onze
mooie kerktoren! Hij heeft hem dan ook
tientallen keren getekend, net zoals andere
dorpszichten. Als onderwijzer boeide hij zijn
leerlingen als geboren verteller met zijn
lessen taal en wereldoriëntatie. Hij bracht
velen de liefde voor de natuur en het dorp
‘Schoon Hansbeke’ bij. Vanaf 1971 tot 1
oktober 1983 was hij directeur en
begeleidde hij de fusie van jongens- en
meisjesschool in 1978.

Hij had een gevuld sociaal leven. Van bij zijn
aankomst in Hansbeke sloot hij zich aan bij
toneelbond Niet Versagen waar hij dikwijls
een hoofdrol speelde. Hij werd eveneens in
1948 door pastoor Vandeputte gevraagd
om de parochiale bibliotheek open te
houden, die later door de gemeente
overgenomen werd. Als geen ander kon hij
elke lezer, jong of oud, een boek op maat
aanraden. Hij was 25 jaar voorzitter van
VZW Borluut die het (grafelijke)
sportterrein aan de Melkerijstraat
beheerde. In de vakanties was hij reisleider
op vele busreizen doorheen Europa. Hij was
betrokken bij de beginfase van de Heemkundige
Kring Het Land van Nevele en lector tijdens
begrafenissen en Eucharistievieringen in de kerk.

Ge goidet nie
geluevn, moir ei
é mei uek leern
schrijvn!

Om al die redenen huldigde Vlakaf hem in 2004 als
Zjaloezigen Zjeraar. Nu bieden we onze deelneming
aan echtgenote Suzanne Van de Weghe, kinderen
en (achter)kleinkinderen aan.

VLAKAF!
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KIMBERLEY VAN DEN ABEELE EN ROBIN SCHELSTRAETE

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 …

Trendsetters?

er dan maar meteen in.
Er hoefde geen architect aan te pas te komen. Dat
waren al meteen kosten en moeite gespaard. Ze
voorzagen namelijk geen uitbreiding van de
woning en ook de oorspronkelijke indeling
veranderde niet fundamenteel. Het uitbreken van
de vloeren en de schouw was het eerste werk
waaraan ze zich konden uitleven. De belangrijkste
breekwerken aan muren, gebeurden achteraan. De
muur tussen de leefruimte en de keuken, aan de
rechterachterzijde van hun woning, moest eraan
geloven. Een poutrel zorgt nu voor de vervangende

Een wijk die in de jaren zeventig is gebouwd en in
die periode heel wat jonge gezinnen heeft
aangetrokken, ondergaat nu onvermijdelijk een
generatie- en gedaanteverwisseling. Ook in
Hansbeke. Het is wat we momenteel zien gebeuren
in de Zandewijk. Erg valt het niet op. Vele
woningen werden vooral aan de binnenkant
gerenoveerd. Enkele werden vergroot, maar dan
meestal via een uitbreiding aan de, voor de
voorbijgangers verscholen, achterzijde. Ook de
woning in de Kapellenstraat 11 behoort tot de
zogenaamde ‘Zandewijk’. Kimberley Van den
Abeele en Robin Schelstraete kochten de
woning in 2011 over van Robin zijn ouders,
die de woning tot dan hadden verhuurd. Ook
al is de verbouwing van Kimberley & Robin
niet echt zeer drastisch, ze is wel opvallend.
Het is namelijk de eerste woning uit de wijk
die ook langs de buitenkant een andere ‘look’
heeft gekregen. Een nieuwe trend?

Klaarstomen
huwelijksnacht

voor

eerste

Toen Kimberley en Robin de woning kochten
in oktober 2011, was het huis nogal
uitgeleefd en dus dringend toe aan een
opknapbeurt. En ze wilden er duidelijk vaart
achter zetten. Ze hadden namelijk
trouwplannen in februari van het volgende
jaar en ze droomden ervan om er na hun
huwelijk hun eerste nacht door te brengen.
Dat was in alle omstandigheden mogelijk
natuurlijk. Liefst wilden ze ’s morgens ook wel
opstaan met het nodige comfort … Ze vlogen
VLAKAF!
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elektriciteitsleidingen
werden
grotendeels
vervangen en er kwam ook een volledig nieuwe
elektriciteitskast. Voor de nieuwe keuken en
toiletten dienden natuurlijk nieuwe watertoevoeren afvoerleidingen gelegd te worden. De gas werd
binnen getrokken voor de keuken en hun nieuwe
gashaard en schouw die ze installeerden in hun
leefruimte. Daarnaast schakelden ze voor de
verwarming over van elektriciteit naar gas en
installeerden ze een condensatieketel. De ganse
keuken werd, samen met grote delen van de rest
van de benedenverdieping, opnieuw gepleisterd.
Tenslotte kreeg de ganse benedenverdieping ook
een nieuwe vloer. De indeling van de
benedenverdieping is eenvoudig en tegelijk

Wie zijn ze, wat doen ze ?

Robin Schelstraete is een geboren en getogen
Hansbekenaar. Zijn ouders, Hendrik en Hilde
Van Nevel, wonen even verderop in de
Zandestraat. Kimberley Van den Abeele is,
samen met haar twee paardjes die nu bij Robin
zijn ouders grazen, afkomstig van Maldegem. Ze
hebben één zoontje. Kirano wordt drie jaar in
augustus. De vierde huisgenoot is Kita, een
Malteser. Zij zit vaak alleen thuis want
Kimberley en Robin baten samen met nog zes
andere teamleden een Keurslagerij uit opde
Brugsesteenweg in Mariakerke. De Keurslagerij
is eigendom van een oom van Kimberley maar
ze baten de zaak uit alsof ze van hen
is.
Enkel op woensdag, de sluitingsdag
van de Keurslagerij, tref je Kimberley
en Robin de hele dag in Hansbeke.
Dan gaat hun aandacht in de eerste
plaats naar hun zoontje. Kimberley
heeft dan uiteraard ook wat extra
aandacht vrij voor haar paardjes.
Robin is een voetbalfan en stevige
supporter van KAA Gent. Hij ging zelfs
kijken in Tottenham en riep voor de
gelegenheid
zelfs
de
‘Tottenhamburger’ in het leven in hun
slagerij. Een groot succes dat zelfs
voor de pers niet onopgemerkt bleef!
Of hoe verschillende passies elkaar
kunnen versterken!
ondersteuning. Daarnaast werd het
raam in de keuken, waartegen vroeger
het aanrecht was aangebouwd, naar
beneden getrokken. Hierdoor hebben
ze niet alleen meer lichtinval, maar oogt
de keuken ook eigentijdser. Om meer
plaats te creëren aan de andere kant
van hun keuken, werd de deur naar de
inkomhal dichtgemaakt. Maar daar
bleef
het
niet
bij.
De
VLAKAF!
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bereid om de herstelling kosteloos voor hun
rekening te nemen.

praktisch. Rechts vooraan is de inkomhal die je
naar boven of naar de leefruimte leidt. De
leefruimte loopt over de ganse linkerkant van de
woning en eindigt met een groot, dubbel
schuifraam dat uitgeeft op het terras. Achteraan
rechts is de keuken met daarin nog een deur die
naar de berging en wasplaats leidt, aan de uiterst
rechtse kant van de woning.

Dak over het hoofd gezien

Tijdens de eerste fase van de verbouwingswerken
waren ze ervan uitgegaan dat het dak nog in goede
staat was. Ze hadden dat eigenlijk nooit echt goed
gecontroleerd. Deze controle gebeurde even later
gratis voor hen door enkele vrienden. Op hun
trouwdag hadden ze niet alleen hun huis mooi
versierd. Ze hadden er ook niet beter op gevonden
om Kimberley en Robin hun naam te leggen met
hun dakpannen. Hun opzet was gelukt. Al
ondervonden ze bij het verleggen van de
dakpannen dat het onderdak rot was. Nog dezelfde
avond kregen ze het heuglijke nieuws … Bijgevolg
vernieuwden ze kort na hun trouwpartij hun nogal
verrotte dak. Het was zeker nog niet de laatste fase
van hun verbouwingen. Eigenlijk zijn ze pas sinds
vorig jaar volledig rond. Het isoleren van hun
zolder was één van hun laatste wapenfeiten. Het
kaleien van hun woning gebeurde al in 2014. Niet
alleen om esthetische redenen trouwens. Ze
stelden namelijk al eerder vast dat heel wat stenen
aan het afbrokkelen waren, vooral aan de
vorstkant. Ze kregen heel wat reacties op het feit
dat ze hun woning kaleiden. Heel wat positieve.

Goede, handige vrienden

Ook boven bleef er weinig onaangeroerd. Ze
kochten de woning met vier slaapkamers en een
kleine badkamer. Kimberley en Robin vermoeden
niet dat ze vier slaapkamers zullen vullen … Dus
ruilden ze één van de slaapkamers in voor een
ruimere nieuwe badkamer. De kleine badkamer
werd een dressing die verbonden is met de
slaapkamer van Kimberley en Robin. Zowel boven
als beneden kwamen er nieuwe PVC ramen en
deuren. Je vraagt je af hoe je dit allemaal voor
mekaar krijgt op een vijftal maanden tijd … want
op hun trouwdag sliepen Kimberley en Robin wel
degelijk in de Kapellenstraat 11. Zelfs de muren
waren op dat moment al allemaal geschilderd! Het
verschil werd gemaakt door enkele goede vrienden
die hun stiel kennen. In eerste instantie kregen ze
zeer veel professionele hulp en advies van
Christophe Van Parys, een
bevriend schrijnwerker uit
Landegem. Maar ook de
andere vaklui deden wat
van hen werd verwacht en
vooral … wanneer het
werd verwacht. Voor de
binneninrichting, zoals de
keuken en de badkamer
kozen ze bewust voor
kwaliteit. Zo maakte de
firma Dovy keukens hun
keuken … en dat hebben
ze zich achteraf zeker niet
beklaagd. Toen de keuken
een ernstige beschadiging
opliep,
wellicht
veroorzaakt door andere
werkmannen, waren ze
VLAKAF!
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Maar er waren ook verschillende
omwonenden die de traditie niet graag
zagen doorbroken en vonden dat de
woning nu wel erg uit de toon viel … Al
was het vooral hun garage die daarna
wat uit de toon viel. Bijgevolg hebben
ze die vorig jaar in hetzelfde jasje
gestoken. Het is Steven Lambrechts die
hun woning en garage kaleide. Nadat ze
prijs gevraagd hadden bij een aantal
grotere firma’s, kregen ze van hem een
offerte die stukken lager lag. Met enige
aarzeling vertrouwden ze de opdracht
aan Steven Lambrechts toe, die hun
verwachtingen meer dan inloste. Hij
leverde prima werk en bijgevolg zouden
Kimberley en Robin hem aan iedereen
aanbevelen.
Ook in hun tuin legden Kimberley en

Robin ondertussen al heel wat werk af.
In
2015
legden
ze
nieuwe
afvoerleidingen.
Regenwater
en
afvalwater worden sindsdien apart
afgevoerd. Aan de achterzijde van hun
woning rooiden ze een rij sparren en
plaatsten
ze
een
houten
scheidingswand. Ze legden ook een
nieuw terras waarop het zalig verpozen
is (zie foto). Voor het overige behield de
tuin zijn oorspronkelijke structuur en
flora.
Vandaag kunnen Kimberley en Robin
vooral genieten van hun woning. Wat
begon met vijf maanden, hield hen
uiteindelijk dan toch ongeveer vijf jaar
bezig …
Ook hun ouders stonden trouwens heel
dikwijls klaar om bij te springen. Dus
konden we ons artikel zeker niet
afsluiten vooraleer hen daar speciaal
voor te bedanken!
VLAKAF!
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VOORUITBLIK
OUD-HANSBEKE NODIGT UIT…
Met een fototentoonstelling in de Gemeentezaal,
Hansbekedorp 33 draagt Oud-Hansbeke opnieuw
zijn steentje bij aan het kermisgebeuren van
zaterdag 24 en zondag 25 juni.
Als thema werd ditmaal gekozen voor “AFBRAAK
STATION EN 25 WONINGEN”.
In een unieke tentoonstelling met foto’s van het
station en de 25 woningen vóór, tijdens en na de
afbraakwerken hebben we ook oog voor de
vroegere en laatste bewoners van de verdwenen
woningen.
Dank zij de bereidwillige medewerking van de
heer Daniel Weidner zal ook zijn prachtige
maquette van het station te bewonderen zijn.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de 80
en 90 jarigen, zij worden bedacht met een
fotocollage.

Uiteraard zal onze gereconstrueerde
dorpsherberg opgesteld staan waar naast het
“Oud-Hansbeekse Blondje” ook het klassieke
aanbod van dranken verkrijgbaar is. Een bezoekje
aan ons retro café is voor elke kermisganger een
aanrader en een oord van verpozing in de
kermisdrukte.
De tentoonstelling gaat door op zaterdag 24 juni van 15.00 tot 22.00 uur en op zondag 25 juni vanaf
10.00 tot 22.00 uur.
Zoals steeds is de toegang gratis.

De verantwoordelijken van Oud-Hansbeke:

Robert Bockaert, Julien De Baets, Pol De Boever, Lieve Eeman-Robbrecht, Joseph Geirnaert, Marc Haesaert,
Willy Quintyn, en Marc Van Ooteghem hopen U te mogen verwelkomen op hun tentoonstelling die mede
tot stand is gekomen dank zij de medewerking van het Gemeentebestuur Nevele, de Gemeentelijke Raad
voor Cultuurbeleid en de Provinciale Uitleendienst van Oost-Vlaanderen.
Info:

oud-hansbeke@skynet.be

VLAKAF!
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ANSBEEKSE GEDACHTEN

DIRK KERKHOVE

Schune om zien
vergeten
Oe da de natuur
damme wulder da ier
keunen zien en voelen
weer kleur krijgt
elken dag genieten
Die blute winterbumen
zelfs s’nuchtinks de
ulder zomerfrakske an
zingende veugelkes
doen
op boane noar de
tonkruid van tussen de
stoatie
voegen
of wadadder van
komt gekropen
overschiet
d’ieste tuliepkes
da moakt mij blije
ulder kopke boven
tons asemek ne keer
steken
diepe
Oe da de wind en de
en wete dak s’oavonds
zonne
oak uit
een evenwicht proberen
de tunnel komme
te vinden
paradijske
Al rapper ne glimlach were in ons
ben.
verschijnt
Op de moart ’t klapke
langer wordt
de menschen blije zijn
Vlakaf is natuurlijk gedrukt op
malkoar were te zien
gerecycleerd en chloorvrij gebleekt
papier. Dit gebeurt in de werkplaats
In mijn stroatse lupen
voor aangepaste arbeid VZW
kwetterend wandeleirs
Nevelland.
en zoemende veloos
veurbij
de goeste veur vele komt
Artikels of andere bijdragen
elke opkloaringhe subiet
(lezersbrieven bijvoorbeeld)
woarmte geeft
moeten binnen bij de redactie
die de winter doe
(redactie@vlakaf.be) voor 20 juni.
VLAKAF!
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TERUGBLIK
Naar jaarlijkse traditie maakte
Arscene op zaterdag 18 maart
plaats voor -om het met een
cliché
te
zeggenjong
aanstormend talent onder de
noemer “Jong Gewild”. Voor deze
zevende editie werden twee
curatoren ingezet, de hyperactieve sfeermaker
Joachim Janssens en de iets bedachtzamere Jens
de Wulf, die attente aandacht had voor zowel de
artiesten als voor het publiek. De combinatie van
die twee uiteenlopende persoonlijkheden zorgde
voor een boeiende wisselwerking en een geslaagde
presentatie!
Bezoekers werden buiten al verwelkomd door Jolly
Shortlegs, een jonge vrouw met lang wit haar die
een zelfgemaakte Chinese draak met expressief en
breed gezicht bij zich had (ongeveer 1m20 hoog).
De maakster zat zelf binnenin die draak om de
verlichte ogen te doen knipperen en de mond te
doen bewegen. Ze liet hierbij ook passende muziek
horen... Jonge vrouw met wit haar en een draak ?
Hallo Game of Thrones ?

Karel Vanden Boogaerde

Wensmens, o.l.v. Ian Ghysels, was evenmin een
klassieke podiumact, maar wel een positief
collectief dat de wensen van de mensen uit het
publiek (vandaar de naam) op originele en ludieke
wijze probeerde waar te maken. Vanop het podium
vulden ze de zaal met positieve vibes, maar ook de
rest van de avond bleven ze prominent aanwezig in
Arscene. Scoort hoog op onze feelgood meter !

humor was niet altijd even fijnzinnig, maar met al
wat podiumervaring achter de rug slaagden ze er
toch in om het publiek een aantal keer aan het
lachen te brengen.

Karel (Karel Vanden Boogaerde uit de
Karmenhoek) stond naar eigen zeggen voor het
eerst op een podium (een mini-optreden in de
jeugdbeweging niet te na gesproken) en beweerde
erg zenuwachtig te zijn. Beide beweringen waren
moeilijk te geloven, want de singer/songwriter
bracht rustig en sterk een viertal eigen nummers,
verhalen over zijn relatiebreuk en een aansluitende
reis van een jaar. De warme en enthousiaste
reactie van het publiek zorgde voor oprechte en
zichtbare opluchting bij Karel. Binnenkort
verschijnt zijn eerste CD. Klasse!

Lotte Pauwels was dan weer een ingetogen act. Zij
bracht als singer-songwriter eigen liedjes en een
enkele cover, terwijl ze zichzelf begeleidde op
gitaar. Deze Gentse kreeg de zaal stil en iedereen
luisterde aandachtig: altijd een goeie graadmeter
voor kwaliteit.
Net voor de pauze was het de beurt aan Deth
Serious, een comedy-collectief dat bestaat uit de
sterke opener Brecht Verschuere, die gevolgd werd
door Joeri Schepens. Tenslotte was er nog Kevin
Pottier, één van de weinige Oostendenaren die op
dat ogenblik niet in het Koning Boudewijnstadion
te vinden was voor de bekerfinale voetbal…Zijn
VLAKAF!
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nummers die balanceren tussen rock,
funk en reggae. Aanstekelijke muziek en
een geweldige stem: deze groep is
duidelijk klaar om in een hogere klasse
te spelen!
Het DJ-duo Navel Pluys, dat zijn Lukas
Huygebaert en Jesse De Meulenaere uit
Aalter, sloot de avond af met een
dansbare DJ-set. Geen harde techno,
hiphop of stomende R&B maar
verrassend genoeg (het gaat hier nog
altijd over jonge gasten) klassieke rock
en disco uit de jaren ’70, ’80 en ‘90,
allemaal op vinylplaten zowaar. Dat
ontlokte iemand de opmerking “Is dit
nu de muziek van de jonge gasten, of
heeft de DJ per ongeluk de platenbak
van zijn vader meegenomen ?”.

Mighty Jan&|the Alley Cats
voorgesteld die geen podium nodig hebben, maar
wel een bijdrage leverden aan deze Jong Gewild.
Als eerste gaf fotografe Ayla Casteleyn toelichting
bij haar fotoreeks Humat die in de foyer te zien was
(en daar nog even blijft). Humat staat voor Human
Nature, en brengt een reeks sfeervolle naaktfoto’s
in de vrije natuur. Ayla blijft trouwens op zoek naar
(mannelijke) modellen…
Ook Simon Broekaert, Hansbekenaar, grafisch
ontwerper in spé en vriend van Jens de Wulf
werkte achter de schermen mee aan deze Jong
Gewild: hij maakte het ontwerp voor de opvallende
affiche met de brandende vlam.

Terug in de zaal (de optredens vonden immers
afwisselend in de foyer en in de zaal plaats) was het
de beurt aan het Gentse Mighty Jane & the Alley
Cats voor een (te) luide set van een tiental
nummers. Niet dat daar veel om werd gegeven,
want zangeres Aude Gryson en muzikanten
Andreas Schepens, Jeroen Buts en Mathias
Huybrighs kregen iedereen ferm aan het bewegen.
Mighty Jane is een band met technisch begaafde
muzikanten, die duidelijk goed is ingespeeld. Ze
brachten daarenboven een paar sterke, eigen
VLAKAF!
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PERSONALIA
Nieuwe inwoners

Verhuisd

25 februari
Alice Scherrens,
Kapellenstraat 28

Bram Temmerman en
Katrien Van Laer met Jula,
Miel en Marcel, van
Reibroekstraat 31 naar
Kerkakkerstraat 13A, sinds
van

Rostraat

27

februari

naar

50 jaar Getrouwd
Emiel Van Heule en Rita De
Greve, Kerkakkerstraat 19, op 1
april

Geboren

Sem Dhaenens, zoon van Andy en
Angelique Legrand, Reibroekstraat 31,
op 22 februari
Théo Leytens, zoon van Tom en
Rebecca
Van
Craeymeersch,
Molenstraat 39, op 19 maart

OPROEP ZJALOEZIGEN ZJERAAR
Na een éénmalige onderbreking in 2015 namen
we de traditie in 2016 weer op. Toen werd
Mieke Peltijn de eerste (solo) vrouwelijke
laureaat. Tijdens de Schietspoelenkermis van 7
en 8 oktober 2017 eren we terug een
verdienstelijke Hansbekenaar. Eén van de
redactieleden (Zjeraar zelf…) heeft alvast een
duidelijke en uitgesproken voorkeur, maar wij
rekenen toch op onze lezers voor gemotiveerde
nominaties. Iedereen die dat wil, kan iemand
nomineren.

Gestorven

Sylvère Verhelst, echtgenoot van
Angèle Mortier, Reibroekstraat
79, °Hansbeke, 27 juli 1937,
†Gent, 22 maart
Robert “meester” Leenknecht,
echtgenoot van Suzanne Van de Weghe,
Reibroekstraat 8, °Lotenhulle, 26 februari 1926,
†Hansbeke, 27 maart
Rita Boucquaert, echtgenote van Lucien De
Boever, Kapellenstraat 39, °Hansbeke 28 januari
1945, †Gent, 28 maart
Agnes De Vogelaere, weduwe van Marcel Ghysels,
voorheen Reibroekstraat 20, °Meigem, 11 juni
1927, †WZC Veilige Have Aalter, 15 april
Herman Tollens, weduwnaar van Alice Van Parys,
voorheen Kleine Heirenthoek 18, °Landegem, 21
december 1927, †Gent, 26 april
Aloïs Mortier, echtgenoot van Godelieve Van de
Moortele, °Aalter, 14 januari 1942, †Gent, 28 april
VLAKAF!

Andy
Dhaenens
en
Angelique Legrand, van
Biebuyckstraat 7 naar
Reibroekstraat 31, sinds 26

Wat zijn de criteria ? De Zjaloezigen Zjeraar zet
zich in voor Hansbeke, is onmisbaar voor het
dorpsleven of zet Hansbeke op de wereldkaart.
We zoeken dus iemand zonder wie Hansbeke
niet hetzelfde zou zijn. Voor de volledigheid:
politici komen niet in aanmerking!
Ken je iemand die in aanmerking komt? Laat het
ons weten via een redactielid of op
redactie@vlakaf.be. Bezorg ons je nominaties
vóór 21 juni!
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FOTOZOEKTOCHT
Kroegentocht naar het oosten.

Rokouterweg rechtsaf kom je terug op de Rostraat
naast nr. 10. Hier linksaf en voorbij het
Rattenkasteel kom je langs de Nevelestraat terug
op het stationsplein.

Vorig jaar hoorden we een paar lezers opperen dat
ze de jaarlijkse fotozoektocht niet meededen
omdat er geen cafés tussen zaten. U vraagt, wij
draaien… We maken er dit jaar een echte
kroegentocht van. En volgend jaar gaan we op
hetzelfde elan verder. Omdat de zon in het oosten
opkomt, rijden/stappen we dit jaar langs de
oostzijde van Hansbeke, de kant van Merendree en
Landegem dus.

De redactie fietste 12,86 km.

Wedstrijd
Naam en adres:

We gaan langs nog bestaande cafés en langs
herbergen die gesloten zijn. Sommige al tientallen
jaren geleden. We namen overal foto’s van het
huidige gebouw op het perceel waar ooit de dorst
gelest werd. We fotografeerden overal een glas,
vensterglas wel te verstaan. Op één plaats waar het
huis gesloopt werd en niet opnieuw gebouwd,
moesten we creatief zijn. Hopelijk worden er deze
zomer niet te veel ramen herschilderd, gordijnen
vervangen of … huizen gesloopt!

11.

3.

13.

2.
4.
5.
6.

Wegbeschrijving

7.

Het station is gesloopt maar we blijven vertrekken
op het stationsplein. Ga het hoekje om (letterlijk!)
langs de Merendreestraat naar Hansbekedorp. Sla
rechtsaf en vervolg tot de Lindestraat. Aan het
einde van de Lindestraat linksaf langs de
Doornbosstraat en op het volgende kruispunt
terug links langs de Voordestraat. Aan
Philomenakapel naar rechts over het fietspad,
richting brug over de Brugse Vaart. Sla vóór de brug
rechtsaf en vervolg over de dijk tot de eerste afslag
rechts. Sla een paar honderd meter terug rechtsaf
langs de Hammestraat. Juist voor nr. 32 links
afslaan richting Kouterken. Op het pleintje met
bomen terug links het Meelveldstraatje tot het
kruispunt met het Lockstraatje, dat je rechts
neemt tot aan de Voordelinde. Hier rechtdoor tot
een honderdtal meter vóór de Merendreestraat,
rechtsaf langs het Eystestraatje of Blommestraat.
Kruip onder de spoorweg langs de Paletunnel en
vervolg de Palestraat tot de Rostraat. Hier sla je
links af tot voorbij huisnummer 38. Rechtsaf via de
VLAKAF!

1.

8.
9.

10

12.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Schiftingsvraag: De redactie, vier ‘man’ sterk,
dronk één consumptie in ’t Pestelijntje na afloop
van de verkenning. We moesten nog nuchter naar
huis! Hoeveel betaalden we? …. euro … eurocent.
Antwoordformulieren bezorgen aan de redactie
vóór vrijdag 6 oktober.
De winnaar krijgt een gesigneerd exemplaar van
Hansbeke-Dubbelportretten door Koen Degroote
uit onze slinkende voorraad.
Veel succes!
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TANTE LEENS KOOKPUNT

ZARZUELA: SPAANSE VISSOEP
Werkwijze

Los voor de picada de saffraan op in de bouillon en
de wijn, hak de peterselie fijn en de noten grof.
Breek het geroosterd brood en pureer alles in een
keukenrobot.

Voor de zarzuela snij je de ui en look fijn, hak de
peterselie en snij de visfilet in gelijke stukken. Schil
de paprika en snij in blokjes, verwijder de zaadjes
uit het pepertje en hak fijn.
Fruit de ui met de look in olijfolie glazig, voeg
chilipeper en paprika bij en bak de tomatenpuree
mee. Voeg er de tomaten, wijn, visbouillon en alle
kruiden toe, laat even koken.

Ga verder met de vis, inktvisringen en de gamba’s.
Daarna de schelpen en de picada, laat 5 min
sudderen en werk af met de sherry en wat
citroensap.
Neem de soep van het vuur en serveer in diepe
borden. Bestrooi met peterselie en serveer met
een partje citroen en versgebakken stokbrood.
Smakelijk!

VLAKAF!
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MIJN DURP ES DE WEIRELD
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?

CHRISTINE URSAL BERANCẼS
konden ontmoeten. Marc had een grote schrik
opgedaan om te vliegen na een slechte ervaring
met een vliegtuig dat in stormweer moest landen
op Tenerife in plaats van Funchal (Madeira). Toch
heeft hij in 2012 zijn moed bij elkaar geraapt, en
vloog hij naar de Filipijnen. Ook in 2013 ging hij
Christine nog eens opzoeken. Het waren twee heel
mooie reizen. In 2014 besliste Christine om naar
België te komen. Er moesten veel papieren
geregeld worden om Christine hier te kunnen laten
blijven, en Marc en Christine zijn vrij snel getrouwd
zodat Christine hier kon blijven wonen en werk
zoeken.

Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

Deze keer kloppen we aan in de Melkerijstraat
nummer 2, bij Christine Ursal Berancẽs en Marc De
Groote. Christine is Filipijnse, en woont deze zomer
3 jaar in Hansbeke. Op onze nationale feestdag, 21
juli 2014, zette ze voor het eerst voet op Belgische
bodem.

Ze volgde om te beginnen een inburgeringscursus
in Gent. Marc vertelt trots dat ze vanaf de eerste
dag alleen met de
trein naar Gent trok.
Christine beaamt dat
ze niet heel de tijd
afhankelijk wilde zijn,
en graag zelf haar
boontjes dopt. Daarna
volgde
ze
zeer
intensief Nederlandse
les. Ze heeft nu vier
niveaus gevolgd en
verstaat bijna alles
wat we zeggen. Zelf
spreken lukt ook al
goed, al schakelt ze soms over naar het Engels om
ingewikkelde zaken uit te leggen. Het Engels van
Christine is ontzettend goed. Blijkbaar krijgen de
kinderen op school vanaf het eerste leerjaar,
volledig les in het Engels. Ze kregen zelfs
strafpunten als ze op de speelplaats geen Engels
spreken tegen elkaar!

“Het lawaai van de trein
door Hansbeke? Ach, dat is
niks in vergelijking met de
drukte in mijn stad in de
Filipijnen.”

Christine is afkomstig uit
Cebu, een grote stad op de
Filipijnen. De Filipijnen
zijn eigenlijk een heel
grote eilandengroep van
meer dan 7000 eilanden in
de Stille Oceaan. Het land
was geruime tijd een
Spaanse kolonie (tot
1898), en heeft daarna tot
de tweede wereldoorlog
onder Amerikaans bewind gestaan. De stad Cebu is
de oudste stad van het land, en ligt dichtbij de zee.
Het is het eerste grote verschil waar Christine ons
over vertelt: de parelwitte stranden en
azuurblauwe zee zijn in niets te vergelijken met
onze grijze Noordzee. Hier is het water zo koud en
is de zee zo vuil en vies. Ze toont ons enkele foto’s
van de prachtige stranden bij Cebu , en we
begrijpen meteen waarom Christine niet zo kan
genieten van onze kust…

Christine heeft haar vader nauwelijks gekend, en
haar moeder kon niet goed voor haar zorgen. Zo
groeide ze op bij haar grootmoeder tot ze 9 jaar
was. Daarna ging ze bij haar tante wonen, in een
groot gezin met nichtjes, neefjes, ooms, enzovoort
… ze zaten er meestal met meer dan tien personen
aan tafel!

Van het drukke Cebu naar het rustige
Hansbeke

Christine en Marc leerden elkaar kennen via het
internet. Ze hebben vele jaren met elkaar gechat
en het klikte goed. Toch heeft het lang geduurd
(ongeveer 5 jaar) voor ze elkaar in levenden lijve
VLAKAF!

School volgen is heel duur in de Filipijnen. Christine
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volgde er nog één semester een opleiding tot
verpleegkundige, maar dit kostte 1200 euro voor
één semester en was te duur om verder te zetten.
Het is haar droom om hier in België een studie
verpleegkunde te kunnen volgen, maar dan wil ze
eerst nog beter Nederlands kunnen. In september
zal ze het volgende niveau Nederlands beginnen
volgen. Het zal iets minder intensief zijn, want
intussen heeft ze een goed werk gevonden, en dan
nog wel in Hansbeke! Christine is poets- en
huishoudhulp bij de familie Toye in de
Voordestraat. Het is een goed werk met veel
afwisseling. Ze werkt er 32 uur per week.

uit voor dagje naar één van onze buurlanden.

Intussen onderhoudt Christine vooral via skype
contact met haar vrienden en familie in de
Filipijnen. Ze moet natuurlijk steeds rekening
houden met het tijdverschil: het is daar altijd 6 (in
de winter) of 7 (in de zomer) uur later. Daarom is
de namiddag het beste moment om te skypen.

Christine woont graag in Hansbeke, maar het
verschil met haar geboortestad in de Filipijnen kan
wel bijna niet groter zijn! Daar was er altijd drukte,
leven op straat, mensen wonen er ook héél dicht
bij elkaar in woonblokken en komen elkaar
voortdurend tegen in de trappenhuizen van die
grote gebouwen. Hier is het zó rustig, zo kalm, zo
stil! Je komt buiten en ziet niemand op straat. Als
we informeren naar de treinen die toch vlakbij het
huis voorbijrazen, lacht ze onze opmerking weg.
Daar heeft ze absoluut geen last van, in Cebu was
er veel en veel meer lawaai, die enkele treinen per

Daarnaast heeft ze ook wel wat contacten in
Hansbeke via Marc. In het begin ging ze soms mee
naar het voetbal kijken, maar ze gaat ook graag op
stap met enkele Filipino’s die ze hier in België
leerde kennen. Elke maand doen ze met een 6-tal
mensen uit de Filipijnen een uitstap naar een
Belgische bezienswaardigheid, of trekken ze er op

VLAKAF!
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uur die hier voorbij razen houden haar zeker niet
uit haar slaap.

toen ook het Sinulog Festival meemaken. Dit is een
festival dat elk jaar de derde zondag van januari
gehouden wordt in Cebu, ter ere van het kindje
Jezus.

De winkels in de Filipijnen zijn ook veel langer en
vaker open dan hier. Je kan er dag en nacht naar de
apotheker, supermarkten zijn open tot 22u ’s
avonds en ook op zondag. Het openbaar vervoer
rijdt non stop de klok rond.

Er wordt tijdens het Sinulog Festival heel veel
gedanst en gezongen in fel gekleurde kostuums.
Christine toont ons foto’s van prachtig geklede
vrouwen en mannen, kleurrijke straten en grote
massa’s volk die naar de straatdansen komen
kijken. Het doet wat denken aan het Braziliaanse
Carnaval, maar dan met wat meer (en mooiere!)
kleren aan.

Een hostie gekregen van de paus

De Filipijnen zijn een zeer katholiek land. 80% van
de bevolking is katholiek. En daar betekent dit echt
wel praktiserend katholiek! Christine toont enkele
foto’s van druk bijgewoonde missen waar
honderden mensen buiten samen staan te bidden
omdat het kerkgebouw te klein is. Zelf ging ze drie
keer per week naar de mis in Cebu. En een mis
duurt daar minstens
anderhalf uur. Hier in
Hansbeke gaat ze niet
naar de mis, behalve als
er een begrafenis is van
iemand die ze kent, of
eens
naar
de
middernachtmis
op
Kerstmis is ze ook
geweest. Maar omdat er
slechts
één
eucharistieviering per
maand is in Hansbeke,
komt het er niet meer
van.

Andere tradities en gewoontes

Christine vertelt ons ook over andere tradities in de
Filipijnen. Zo worden de mensen daar thuis
opgebaard
na
hun
overlijden. Ze liggen soms
tot twee weken thuis, en
nooit wijkt er iemand van
hun zijde. Dag en nacht
blijven familie en vrienden
waken bij de overledene.
Daarna gaat een grote
lange rouwstoet naar de
kerk en vervolgens naar
het kerkhof. Dat is geen
kleine sobere stoet van
enkele honderden meters
zoals wij dat kennen in
Hansbeke, maar een tocht
van
soms
wel
10
kilometer! Er is ook een duidelijk onderscheid
tussen arm en rijk, en dat tot na de dood. Arme
mensen worden letterlijk “gestapeld” in stenen
graven die bovengronds op elkaar gezet worden.
Rijke mensen liggen op aparte kerkhoven in het
groen. Op de armenkerkhoven liggen ook vaak
dakloze mensen te slapen tussen de graven…

“Waarom gaan Belgen
nooit eens onverwacht op
bezoek bij elkaar?
Waarom moet ook in de
vrije tijd alles zo strikt
georganiseerd worden?”

Op een citytrip in Rome
met Marc, ging ze wel eens naar een
eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek, en ze
ontving de communie uit handen van de Paus zelf!
Samen gingen ze ook al eens naar Parijs. Dat is de
stad waar ze als kind altijd al van droomde. Ze
kende deze stad uit films, en heeft altijd gevonden
dat Parijs een magische uitstaling had.

De mensen worden er niet zo oud als bij ons.
Iemand die 60 jaar wordt, heeft veel geluk. Velen
hebben het geld niet om snel genoeg naar de
dokter te gaan als ze ziek worden. Ook gebeuren er
veel accidenten met slechte afloop in het verkeer.

Vorig jaar in januari ging Christine eens terug naar
de Filipijnen bij haar familie. Ze had haar bezoek
niet aangekondigd en stond dus als verrassing voor
de deur daar. Dat was natuurlijk een heel speciaal
moment! Ze bleef toen 70 dagen in Cebu en kon er
VLAKAF!
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Dat is één van de zaken die Christine hier veel beter
georganiseerd vindt: hier zijn voetpaden,
fietspaden (nog te weinig naar onze zin!), en auto’s
hebben een eigen baanvak. In de Filipijnen loopt
dit allemaal door elkaar, met dus dikwijls
dramatische gevolgen.

De tachtigers

Deze reeks loopt sinds januari 2001. De start
was een gesprek met Omer Schelstraete,
grootvader van redactielid toen, Lieven
Haesaert. Elke keer vonden we iemand bereid
om te vertellen ‘het leven’ met zijn goede en
zijn kwade dagen. Nu en dan was er wel eens
iemand die het liever niet deed om een of
andere reden.

Dan vertelt Christine ons iets wat Marija uit Kroatië
ons in de vorige Vlakaf ook liet weten: hoe
merkwaardig druk wij ons leven hier in België
maken. Het is alsof we nooit tijd hebben. Zelfs in
onze vrije tijd maken we afspraken om elkaar te
ontmoeten, alles moet steeds op voorhand
vastgelegd worden. Waarom vallen we nooit eens
onverwacht bij elkaar binnen, waarom moet alles
zo strikt geregeld worden? De mensen zorgen in de
Filipijnen heel erg goed voor elkaar. Oudere
mensen gaan ook niet zomaar naar een rusthuis,
maar worden verzorgd door hun familie. En er
wordt ook altijd iets extra gekookt voor een
onverwachte bezoeker. Waar ze opgroeide bij haar
tante, een huishouden van tien personen, werd
steevast voor 15 of 20 personen gekookt. Wie “op
den bots” langskwam, schoof gewoon mee aan.

Wat we nu echter meemaakten is een echte
catastrofe: tien tachtigjarigen, met twee
koppels onder hen, gingen liever niet op de
praatstoel zitten omdat ze niet in de
belangstelling willen staan, niets te vertellen
hebben, zich te oud voelen, enz. Een maand
lang zochten we een persoon. Op 2 mei hadden
we eindelijk een afspraak, een weekje na de
verjaardag. Tot we ter plekke kwamen en ook
die persoon zich terugtrok op advies van de
kinderen tijdens het verjaardagsfeest (!) Het is
nochtans vooral omwille van de jongere
generaties dat we deze reeks gestart zijn: laten
zien in welke luxe we vandaag leven en hoe het
vroeger was.

Het brengt ons bij een laatste, maar niet
onbelangrijk onderwerp: koken en eten. Want de
liefde van de man gaat door de maag, nietwaar?
Christine kookt elke dag Filipijnse gerechten voor
Marc. Hij vindt ze heerlijk, en vertelt trots hoe
familie en vrienden zeer graag komen eten en na
een eerste lekker etentje meteen vroegen wanneer
ze een volgende keer mochten komen. Christine
gebruikt kruiden die ze koopt in een Filipijnse
winkel in Gent, en kookt meestal gerechten met
rijst. In de Filipijnen eten ze wel drie keer per dag
rijst, en hier doet ze dat ook meestal want brood
wordt in de Filipijnen alleen als snack gegeten.

Toppunt is wel dat alle gecontacteerden
toegeven dat ze de verhalen van anderen graag
lezen, maar nee… zelf liever niet. Zo schieten we
natuurlijk ook niet op.
We beginnen ons af te vragen of er misschien
iets in het grondwater zat in de jaren 1936-37…
We hopen dat niet iedereen besmet is en dat
we in juli kunnen verder doen met
tachtigjarigen die als kind de tweede
wereldoorlog meegemaakt hebben. Het
worden stillaan de laatste getuigenissen.

Toch lijkt het alsof Christine haar broodje hier wel
gebakken is in dit knusse huisje in de
Melkerijstraat. We danken Christine voor de
gezellige babbel en wensen haar nog vele mooie
jaren samen met Marc in Hansbeke

VLAKAF!

Wie wel voldoende moed heeft om een
(h)eerlijk verhaal te brengen, mag het
redactiesecretariaat contacteren. Met dank!
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Oplossing opgave 2: Slak
uit de put

8DR hier staat een acht vóór DR. Dus: voor DR
acht of voordracht.
8/DR hier staat een acht op DR. Dus: op DR acht
of opdracht

We laten eerst Robert De Blaere
uit Merelbeke zelf aan het
woord om Hansbeke de weg te
wijzen:

Opgave 3: De papiervreter

Overdag kruipt de slak 2,3 m
omhoog, ’s nachts zakt ze 1,5 m terug in een put
van 4,8 m diep.
Dag
‘s morgens
‘s avonds
Donderdag 16/03 ‘17 0,0 m
2,3 m
Vrijdag 17/03
0,8 m
3,1 m
Zaterdag 18/03
1,6 m
3,9 m
Zondag 19/03
2,4 m
4,7 m
Maandag 20/03
3,2 m

Een “papiervreter” is een klein wezentje dat grote
gaten vreet in papier en karton en dat liefst in dikke
oude boeken.
Zo’n papiervreter zat midden op het eerste blad
van deel I van mijn encyclopedie (gedrukt in 1894)
en heeft zich een weg “gevreten”, ongenadig, recht
naar het midden van het laatste blad van deel II.
Wat een ramp! Het zeer waardevolle pronkstuk uit
mijn boekenkast blijft achter met een gat waarin je
gemakkelijk een potlood kan steken!

Nog 4,8 – 3,2 = 1,6 m omhoog te kruipen… Aan 2,3
m per 12 uur is dat ongeveer 20 cm per uur.
Dat vergt nog: 1,6 m gedeeld door 0,2 m…
ongeveer 8 uur kruipen.

Vraag: Hoeveel millimeter papier en karton heeft
die duivelse papiervreter doorboord en dus kapot
gemaakt?

Het antwoord moet dus zijn: Op maandag 20
maart 2017 (omstreeks 3 uur) in de namiddag
kruipt de slak uit de put. De lente is juist begonnen!

Om dit te berekenen krijg je van mij voldoende
gegevens:
Zowel Deel I als deel II hebben – of moet ik zeggen:
hadden? –
- een kartonnen kaft vooraan en achteraan telkens
3 mm dik
- 35 voorbladen met titel, uitgeverij, bibliografie
enz.
- 1120 bladzijden tekst voor de alfabetisch
gerangschikte boekdelen
- 5 blanco bladen achteraan

Het juiste antwoord komt uit Londen (of ergens
anders in de wereld?) van Kenny Hallaert: “Volgens
mij gaat de slak op maandag 20 maart (ergens in
de namiddag) uit de put komen. Alhoewel ze
‘avonds laat op 19 maart al op 10cm komt, dus met
een klein ‘efforke’ was het toen al gelukt“

De slak van Sylvain Quintyn kroop wat trager en
kwam maar boven op 21 maart om 11 uur. Bart Van
Daele uit Bellem mikt wel op de eerste lentedag
maar geeft wat weinig uitleg, zoals gevraagd.

Elk blad is 0,15 mm dik (ja het zijn vrij dikke
boekdelen)

Onze cd-single ‘Wij zijn het dorp’ klinkt trouwens al
volop in Bellem na opgave 1. Nu veroveren we via
onze pokerende Hansbekenaar (zie Vlakaf januari
2017 blz. 26-28) Londen en de rest van de wereld.
Johan Verminnen en Derek liggen in het ouderlijk
huis Hammestraat 42 te wachten op een
thuiskomst van Kenny.

Veel succes met de vrij eenvoudige oplossing en
berekeningen.

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

De oplossing van de vrij te beantwoorden droedels
vonden Kenny en Bart ook:
VLAKAF!
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ARSCENE

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

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke
zaterdag 13 mei 2017 - Old Salt

zaterdag 27 mei 2017 - Estate

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.

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.

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.
zaterdag 10 juni 2017 - Indio Louro
Een sensueel mysterie

Nel Ponsaers (aka Goldie bij The Golden Glows)
verzamelde een reeks muzikale ideeën, van Brazilië
tot Spanje, die ze samen met gitarist Peter Verhelst
vakkundig aan elkaar reeg tot índio LOURO. Bossa
nova, flamenco en Afrikaanse stijlen: van
Copacabana tot de Rode Zee.

Merel daagt Hans uit Toemaatje

(hierop moet geen antwoord ingestuurd
worden)

Nel en Peter brengen 2 gastmuzikanten mee die
aan het debuutalbum meewerkten : Jutta Troch
(B.O.X. & Dez Mona) op harp & Michael Brijs (the
Valerie Solanas) op dwarsfluit.

Een blaadje van de scheurkalender “De
Druivelaar” kan ik zonder moeite vouwen, en
nog eens dubbel vouwen en nog eens… Dat lukt
me zesmaal, een zevende keer niet meer.

Zaterdag 1 juli 2017 - Lucy & the Birds

Nadat Delavaga er in 2009 mee ophield, betreedt
Elke Bruyneel nu voor het eerst een eigen muzikale
speeltuin. Muziek maken verschaft haar een
identiteit in deze tot dolende eilanden
verkruimelde samenleving. Lucy and The Birds
bestaat dan ook uit eerlijkheid, geoogst in de
wildernis van de ziel. Een grote troef van de band is
de goddelijke goesting om live te pieken en het
publiek mee te voeren op een verbluffend
verslavende tocht langs de flaters en successen van
de ziel.

Een groter blad zal je ongetwijfeld ook meer
kunnen dubbel vouwen, moedigt mijn vrouw
Monique me aan. Neem b.v. een dubbel blad
van onze krant “De Gentenaar”, dat lukt zeker
vijf maal meer!?
Vooraf bereken ik de grootte van “De
Gentenaar” t.o.v. “De Druivelaar”. Resultaat: 32
maal groter (Merk op 32 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2).
Dat doet vermoeden dat je “De Gentenaar”
elfmaal kunt dubbel vouwen (nl. 6 + 5)!!

Meer info op www.arscene.be

Probeer het zelf eens uit, of laat het de kinderen
doen… Het resultaat zal je verbazen.

VLAKAF!
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terug te trekken. In de stemming wordt ze gevolgd
door de raadsleden van de meerderheid en Open
VLD, terwijl de raadsleden van NN zich onthouden.
Raadslid Roger Boone (CD&V) besluit dat aldus de
juridisch kortste weg gekozen werd (n.v.d.r.
achteraf blijkt dat vanuit de gemeentelijke
administratie wél een uitnodiging naar alle
politieke fracties vertrok).
Een deel van voetweg nr. 12 in Poesele wordt
afgeschaft. Het betreft een vergetelheid bij het
verlenen van de verkavelingsvergunning. Hilde
Langeraert merkt op dat normaal eerst de
afschaffing dient te gebeuren en pas daarna de
vergunning kan worden afgeleverd.
De punten over de straatnamen, voorgesteld door
de GIS-ambtenaar, worden zonder commentaar
goedgekeurd.
In de varia vraagt raadslid Filip Vervaeke (NN) hoe
het zit met de Nevelebon. Schepen Freddy Bertin
(N-VA) deelt mee dat er subsidie bekomen is van
de provincie en dat alles in gereedheid gebracht
wordt om de bon te lanceren eind september.

MAART

deelt voorzitter Hilde
Langeraert (sp.a) mee dat raadslid
Bart
Vandewalle
(NN)
verontschuldigd
is
wegens
vakantie en wordt vastgesteld dat raadslid Nadia
Sucaet (CD&V) afwezig is.
Volgende punten werden zonder enige
commentaar goedgekeurd: het reglement op
verwaarloosde woningen en gebouwen, de
belasting op verwaarloosde woningen en
gebouwen, de belasting op woningen die
geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of
onbewoonbaar,
aanpassing
van
het
retributiereglement op de verkoop van
rattenvergif, aanpassing politiereglement op de
begraafplaatsen (expliciete toevoeging van de
beschikbaarheid van een sterretjesweide),
uitbreiding van het vast bureau van de
gemeenteraad (wordt na de proefperiode
uitgebreid met de schepen van communicatie en
de duur wordt verlengd tot en met 31 maart 2019),
de toetreding tot Audio voor de interne audits van
de gemeentelijke organisatie en de oprichting van
een plaatselijk auditcomité, verlenging van de
samenwerking met Logo Gezond+.
De voorlopige vaststelling van de herziening van
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt
verdaagd nadat raadslid John Caron (NN) opmerkt
dat bij de opmaak van het dossier bepalingen van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het
gemeentelijk huishoudelijk reglement niet werden
nageleefd: niet alle fracties werden uitgenodigd
naar de vergaderingen van de Gecoro. Hij vindt dit
zeer eigenaardig aangezien bevoegd schepen Mia
Pynaert (sp.a) steeds stelt participatie hoog in het
vaandel te voeren. Schepen Pynaert zegt zelf
verrast te zijn dat de nodige uitnodigingen niet
verstuurd werden. Voorzitter Langeraert merkt op
dat NN gelijk heeft, dat de Gecoro eerst moet
samenkomen en dat het dossier dan terug naar de
gemeenteraad kan komen. Raadslid Caron stelt dat
de meerderheid het gepaste voorstel moet doen.
Schepen Pynaert wil een oplossing zoeken en om
20.30 uur wordt de vergadering geschorst. Na de
schorsing probeert schepen Pynaert na het
aanbieden van excuses de voorlopige vaststelling
gestemd te krijgen, terwijl voorzitter Langeraert
opmerkt dat een fout gemaakt is en dat het
inderdaad niet de taak is van de oppositie om een
voorstel van besluitvorming te doen over een punt
dat door het college op de dagorde gezet werd.
Uiteindelijk stelt schepen Pynaert voor het punt
VLAKAF!

De GEMEENTERAAD vergadert op 25 APRIL 2017
voltallig. De rekeningen 2016 van de zes
kerkfabrieken krijgen gunstig advies. Ze vertonen
allen een overschot op de exploitatierekening (in
totaal 261 893,20 euro) en op de
investeringsrekening (in totaal 144 536,32 euro).
Open VLD-raadslid Sofie D'hondt vraagt schepen
van financiën Freddy Bertin (N-VA) de
kerkfabrieken te adviseren beter te budgetteren
want gebudgetteerde bedragen zijn geblokkeerde
bedragen. Schepen Bertin zegt verheugd te zijn dat
er overschot is en dat er met het centraal
kerkbestuur is overeengekomen om zorgvuldig om
te springen met gemeenschapsgelden. Het budget
2017 blijft behouden, de vrijgekomen gelden zullen
aangewend worden voor de realisatie van de
herbestemming van de kerken die niet langer voor
de eredienst in aanmerking komen. Hij merkt op
dat budgetdiscipline ingevoerd is vanaf 2017 en dat
in juni met alle budgetverantwoordelijken
samengekomen wordt om een eerste inzicht over
het lopend jaar te bekomen. Raadslid Filip
Vervaeke (NN) treedt de opmerking van zijn Open
VLD-collega over de overschotten bij. Hij merkt op
dat een tweetal weken terug een constructieve
werkgroepvergadering met alle fracties over de
herbestemming van de kerken plaats had. Hij stelt
dat de oppositie ook mag uitgenodigd worden naar
werkgroepvergaderingen over andere belangrijke
dossiers.
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De gemeente Nevele treedt niet toe tot de nieuw
over de commerciële zone was klaar voor de
op te richten dienstverlenende intercommunale
plenaire vergadering in 2012 en er staat vermeld
TMWS (aankoopcentrale).
dat het gemeentelijk mobiliteitsplan integraal deel
Bij het agendapunt over de wegenis en
uitmaakt van het structuurplan. Open VLD-raadslid
rioleringswerken voor een verkaveling aan de
D'hondt stelt dat al 19 jaar gewacht wordt op de
Hoelstraat (Vosselare), wordt het amendement
herziening. Ze vraagt of de uitbreiding van het
van NN unaniem goedgekeurd. Er zal bijgevolg
bedrijventerrein voldoende onderbouwd is
door de bevoegde schepen Mia Pynaert (sp.a) een
aangezien deze uitbreiding in strijd is met het
infovergadering belegd worden voor de
provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan en met
omwonenden, in aanwezigheid van de
Ruimte Vlaanderen. Schepen Pynaert denkt van
stedenbouwkundig
ambtenaar,
waar
de
wel en verwijst ook naar de bevraging van de
verkavelaar toelichting kan geven. Er blijkt dat de
Adviesraad Lokale Economie waaruit blijkt dat alle
verkavelaar de omwonenden niet contacteerde.
nieuwe kavels onmiddellijk zouden ingenomen
Schepen van ruimtelijke ordening Mia Pynaert
zijn. Sofie D'hondt (Open VLD) merkt op dat in
wordt erop gewezen dat de gemeente restricties
Hansbeke geen recreatiegebied voorzien is en dat
kan opleggen. Freddy Bertin pleit voor een
daar nochtans een bloeiende jeugdvereniging is.
g e m e e n t e l i j ke
verordening
voor
verkavelingen. John Caron
Scoutslokaal te Hansbeke
(NN) en Dimitri Beyens (NVA) wijzen erop dat veel
onrust kan vermeden
worden door betere
communicatie: er is geen
enkele reactie gekomen
op het bezwaarschrift van
de buurt ingediend op 9
januari 2017. Schepen
Pynaert deelt mee dat
b i n n e n k o r t
ontvangstbewijzen zullen
gestuurd worden bij de
ontvangst
van
een
bezwaarschrift.
Momenteel is deze functie
nog niet beschikbaar in
het systeem.
Bij
de
bespreking
voorafgaand aan de
voorlopige vaststelling van
de herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan maakt Filip Vervaeke namens NN
Schepen Pynaert zegt dat de recreatie geënt wordt
drie opmerkingen: compensatie voor de nodige
op de toeristische recreatieas (Schipdonkkanaal),
uitbreiding van de KMO-zone is niet terug te
met uitzondering van Poesele dat al lang een BPA
vinden. Waarom wordt een commerciële zone
was en dat de oplossing voor de scouts simpel is:
voorzien bij de woonkern Vosselare als geweten is
een landbouwsite kan jeugdlogies huisvesten. Het
dat deze niet mogelijk is en er is slechts een zeer
Open VLD raadslid merkt ook op dat er niets
beperkte nota inzake mobiliteit. Schepen Pynaert
vermeld wordt in verband met de mogelijke
weerlegt de opmerkingen met volgende gegevens
wijziging van de op- en afrit van de E40 te Drongen
opgenomen in het voorliggend document: het
richting Landegem. Nevele zou zich beter
woonuitbreidingsgebied in Kerrebroek wordt
voorbereiden, dat is ook aangehaald in de
agrarisch gebied indien de voorgestelde uitbreiding
Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Schepen
van het lokaal bedrijventerrein lukt. Het document
Pynaert stelt dat er de eerste tien jaar niets zal
VLAKAF!
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gebeuren en burgemeester Johan Cornelis (CD&V)
zegt dat het onbespreekbaar is dat de op- en afrit
in Nevele zou gesloten worden. Sofie D'hondt
(Open VLD) meent dat op lange termijn moet
gewerkt worden en vindt het een beetje
struisvogelachtig dat er nu niets over gezegd
wordt. Schepen Pynaert zegt dat een openbaar
onderzoek van 90 dagen volgt en dat daardoor de
mogelijkheid geboden wordt om onderbouwde
opmerkingen te formuleren. Raadslid Roger Boone
(CD&V) meent dat meer aandacht moet besteed
worden aan de mogelijkheden voor de
landbouwbedrijven. De bestaande gemeentelijke
uitvoeringsplans zijn te beknottend voor de
bouwmogelijkheden van deze bedrijven. Schepen
Pynaert stelt dat 77% van de gemeentelijke
oppervlakte onbebouwd is. Deze ruimte is
bestemd voor landbouw, natuur en recreatie. Ze
stelt verder dat er sedert 1994 een enorme
evolutie
was:
van
300
naar
104
landbouwbedrijven, die gemiddeld 9,5ha
bewerkten en nu gemiddeld 20ha en die toen
werkgelegenheid boden aan 318 personen en nu
nog 100 personen. Ze merkt op dat
uitvoeringsplannen kunnen herzien worden en dat
dit ook gebeurt. Bij de stemming over de
voorliggende herziening is er onthouding door NN,
Open VLD (wil niet blokkeren door tegen te
stemmen) en Els Baart (CD&V - die zo haar
persoonlijke visie over de voorziene inplanting van
de windmolens duidelijk wil maken). Schepen
Pynaert bedankt voor het inhoudelijk debat.
In het eerste aanvullend punt vraagt NN de opstart
van onderhandelingen met W(aterwegen) en
Z(eekanaal) en de provincie Oost-Vlaanderen voor
het verlengen van het fietspad vanaf de afslag
naar Meigem over Vaart Links naar Nevele. Voor
de aanleg van het fietspad op haar grondgebied
heeft de stad Deinze subsidie bekomen. Schepen
Bertin stelt dat de situatie in Nevele en Deinze niet
dezelfde is. Deinze wou een veilige fietsverbinding
met Meigem en omdat er geen fietsbrug over het
Schipdonkkanaal toegestaan werd, werd een
fietspad gerealiseerd. In Nevele is er aan de andere
oever van het Schipdonkkanaal een veilige
fietsverbinding met Deinze. John Caron merkt op
dat het om slecht 1,2 km gaat. Schepen Bertin zal
nagaan of subsidie kan bekomen worden.
NN-fractieleider John Caron vraagt om de
parkeertijd in de blauwe zone op te trekken van 2u
naar 3u, dit om vervelende situaties bij bezoek aan
een restaurant, kapper of parochiaal centrum te
vermijden. Schepen Bertin is zeer verbaasd over
dit voorstel want de adviesraad voor lokale
VLAKAF!

economie is zeer tevreden over de werking van de
blauwe zone. Raadslid Caron stelt dat de
verlenging van de parkeertijd geen afbreuk doet
aan de werking van de blauwe zone. Hij stelt verder
dat het wijzigen van de instelling van de blauwe
kaart niet de juiste werkwijze is en dat bijgevolg
iedere 2 uur de auto moet verplaatst worden.
Schepen Pynaert meent dat dit eenvoudig op te
lossen is door een beetje vooruit en dan weer
achteruit te rijden. Open VLD stelt dat voor langere
verblijven moet gebruik gemaakt worden van de
langparkeerplaatsen, de blauwe zone brengt
beweging mee. Het voorstel wordt verworpen door
de neen-stemmen van CD&V, NV-A, sp.a en Open
VLD.
In de varia vraagt NN-raadslid Sofie D'hondt welke
actie zal ondernomen worden nu uit een bevraging
van Het Nieuwsblad blijkt dat niettegenstaande
een nieuwe sporthal in gebruik genomen werd, de
gemeente voor sportbeleid van de sportclubs
slechts een score van 5,7/10 bekwam, wat de
slechtste score van het Meetjesland is. Ze vraagt
om de sportzaal van de gemeenteschool te Nevele
buiten de schooluren ter beschikking te stellen.
Schepen van sport Ann Lambrecht (CD&V) zegt dat
in de schoolsporthal enkel kan geoefend worden
en geen competitie kan gespeeld worden en dat
half mei wordt samengekomen met de bestaande
sportverenigingen om de beschikbare uren te
verdelen. NN-raadslid D'hondt zegt dat er nog
groei mogelijk is in de sport maar dat deze
verhinderd wordt juist door het tekort aan
trainingsmogelijkheden. Schepen Lambrecht deelt
mee dat nieuwe clubs kunnen aansluiten bij de
sportraad. John Caron argumenteert verder door
de stellen dat CD&V-minister Hilde Crevits ijvert
voor open scholen. NN-raadslid D'hondt stelt dat
als de sportraad niet wakker ligt van de slechte
score er ook daar een probleem is.
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WEDSTRIJD

WIE BEN IK UIT H.?

Buurvrouw in de Reibroekstraat Katrien Vermeire
kwam via de tweede tip over de gebroken
edelsteen, ‘gemma’ in het Latijn, bij jongste
dochter Emma De Brandere terecht. Vanaf nu
speelt ‘Wij zijn het dorp’ van Derek en Johan
Verminnen elke ochtend in de studio van Arscene.

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

OPGAVE 14 / OPLOSSING

Na de eerste tip mikten Marc Van Ooteghem en
Katrien Vermeire op Walt De Brabandere − let op
met ‘t’, Marc! Dat was naast de roos.

Emma stelde zelf voor om een foto te nemen aan
de overkant van de straat, bij het
molensteenmonument van Vlakaf. Zelf zijn we niet
zo fanatiek, hoor!

De verre voorvader van Hendrik De Brabandere zal
inderdaad uit Brabant naar deze regio verhuisd
zijn. Uit Hendriks huwelijk met Sybille met-deweinig-hemelse-naam Van Helleputte kwamen wel
drie kinderen voort: Lena, Walt en Emma.

Zo is wel tegelijk de link met de bewoonster van
het molenhuis, die deze keer de wedstrijd won, ook
gelegd. Bijkomende voorwaarde voor Emma was
wel dat haar linnen zak van de actie van Eva
Mouton voor Plan België mee op de foto mocht.
Sociaal engagement steunen we, zeker als het voor
kinderen in nood in het Zuiden gaat.
Emma is 14 en gaat naar het St.-Pieters instituut in
Gent waar ze in het tweede jaar moderne zit.

Haar grootste hobby’s zijn turnen bij Gympic in
Nevele en Chiro Ludiek in Landegem, inderdaad
het dorp waar haar grootvader geboren werd en
haar ouders ook een tijdje woonden. Emma is er
enthousiast lid van de tito’s (tippers en toppers,
van 13 en 14 jaar).

OPGAVE 15 / TIP 1

Dat gezaag over namen, daar kan ik een vervolg
aan breien. Ik heb zelfs twee voornamen, een
officiële en een andere, waarmee ik gekend ben.

De eerste heeft drie lettergrepen zoals veel Franse
voornamen, de tweede slechts twee en klinkt
directer. Hij is meer Germaans van oorsprong maar
wordt in Frankrijk ook als familienaam gebruikt.
En om het helemaal ingewikkeld te maken: één
letter komt in beide voor, maar dat hoor je niet.

VLAKAF!
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verlofdagen.

De start van de meimaand
gaat traditioneel gepaard met
mooier
weer,
langer
wordende dagen, communies
en lentefeesten en wat extra

Voor de schoolgaande jeugd komt het einde van
het
schooljaar
stilaan
in
zicht.
Hogeschoolstudenten en studenten middelbaar
onderwijs hebben examens voor de boeg. Nadien
wacht hopelijk een mooie, zonnige vakantie. Ook
voor de lagereschoolkinderen kabbelt het
schooljaar naar zijn einde.

Bij het begin van het derde trimester
organiseerden we ons jaarlijks project. Dit jaar
kozen we als thema ‘Beestenboel’. Alle klassen
werkten twee weken lang rond het centrale thema
‘dieren’. Het leuke van zo’n schoolproject is dat
heel wat activiteiten klasoverstijgend gebeuren.
Kinderen van het lagere knutselen samen met
kleuters, klassen gaan samen op uitstap of werken
samen aan een dansje of liedje. Als topper hadden
we onze uitstap naar de zoo waar alle kinderen van
2,5 tot 12 jaar samen van genoten. Ons project
werd afgesloten met een ‘toon-moment’ voor

ouders en grootouders: een gezellig samenzijn
waar ouders kunnen zien hoe kinderen bij ons op
school groeien en ontwikkelen en waar de
kinderen trots enkele
van hun talenten
kunnen tonen.
Eind dit jaar nemen
we ook afscheid van
juf Monique. Na een
schoolcarrière van
zowat 40 jaar –
waarvan het grootste
deel op onze school –
mag ze genieten van
een
welverdiend
pensioen.

VLAKAF!
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ZOMERFEEST

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2017-2018

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.

Dat ouders vertrouwen hebben in onze
schoolwerking blijkt uit het stijgend aantal
leerlingen. Hierdoor voelen we ons ook
genoodzaakt om een maximumcapiteit in te
voeren om onze werking blijvend te garanderen.

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.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018
zijn reeds gestart en lopen als een trein. Voor
kinderen geboren in 2015 (startertjes) is er nog
slechts één plaatsje vrij. Ook de andere klassen zijn
reeds goed gevuld.

Iedereen is welkom... Je hoeft geen kinderen op
school te hebben om de sfeer te komen opsnuiven,
je hoeft geen inwoner van Hansbeke te zijn. Eens
‘en passant’ binnenspringen tijdens een fietstocht,
kan dus gerust.

Indien u interesse hebt in onze school, kan u
contact opnemen met de school (09 371 73 64) of
een bezoekje brengen tijdens één van de
infoavonden (zie website – www.paulus.opweg.be).

We starten om 14.30 uur.

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.

VLAKAF!

We heten u alvast welkom.
Jan Sierens

41

mei 2017

RONDWEG EN SPOOR
Studio Hansbeke 2-5 mei

derde en vierde spoor én het plaatsen van
geluidsschermen ter hoogte van de doortocht
Hansbeke (langs de spoorlijn welteverstaan) zullen
worden uitgevoerd en niet ter discussie staan.

Van 2 tot 5 mei kregen de Hansbekenaren de
mogelijkheid tot inspraak bij de aanleg van de
rondweg, de uitbreiding van de spoorlijn en de
dorpskernvernieuwing. Die inspraak vond plaats op
verschillende locaties en onder verschillende
vormen. Vlakaf wil hier geen uitgebreid verslag
maken van wat er gezegd werd, maar we geven
graag enkele bedenkingen mee aan zij die er niet
bij waren. We nemen evenmin een standpunt in
voor of tegen één of ander project, maar we kijken
graag terug op het verloop van die week. Ons
oordeel is genuanceerd. Wij zagen een deskundig
en gemotiveerd team van experten dat met een
open en onbevooroordeelde blik in Hansbeke is
neergestreken. Die deskundigen hadden geen
schrik om man en paard te noemen en zijn goed op
de hoogte van de gevoeligheden en de (lange)
voorgeschiedenis van dit dossier. Dat werd meteen
duidelijk op dinsdag 2 mei in de gemeentezaal. We
telden 58 aanwezigen, die een inleiding kregen van
burgemeester Cornelis (die onmiddellijk daarna
vertrok) en schepen Pynaert (die de hele avond
aanwezig bleef). Meteen werd duidelijk gezegd dat
de aanleg van de rondweg, de uitbreiding van

VLAKAF!

Vervolgens was het de beurt aan de verschillende
studiebureaus. Zij brachten een uitgebreide
presentatie die duurde van 20u30 tot 22u00. Op dit
moment hebben ze de eerste fase afgerond: de
analyse. Hierna volgt nog een visie en masterplan
om tenslotte te eindigen met de uitwerking van dat
masterplan. De Nederlandse moderator Hank van
Tilborg laat enige ruimte voor vragen en replieken
van de aanwezigen, maar houdt de regie strak in de
hand. De analyse gaat over de aspecten landschap,
verkeer, stedenbouwkundige elementen en
architecturale waarde(n).
Opmerkelijke vaststelling: wat ons betreft is de
opkomst eenvoudigweg bescheiden te noemen.
Amper 3% van de Hansbeekse inwoners vond de
weg naar de gemeentezaal. Ligt het aan de
laattijdige en eerder beperkte communicatie?
Wanneer een dergelijk initiatief wordt opgezet,
mag het wel wat meer zijn dan een aankondiging in
de gemeentelijke infokrant, amper een week voor
het gebeuren plaatsvindt en enkele affiches. De
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Vlakafredactie zit nu nog meer met de vraag
waarom we geen toestemming kregen om in het
maartnummer van de Hansbeekse dorpskrant over
Studio Hansbeke te schrijven. Ook het opzet van
‘Studio Hansbeke’ was niet voor iedereen meteen
helder. De activiteiten vonden plaats over
meerdere dagen, op andere tijdstippen en onder
andere vormen. Of treedt er misschien
‘rondwegmoeheid’ en gelatenheid op? Heel wat
aanwezigen vertolkten een gevoel van onmacht en
frustratie: doordat er al heel wat zaken vastliggen
(zoals het traject van de rondweg, het plaatsen van
geluidswerende wanden) is de ‘speelruimte’ heel
erg beperkt. De onderzoekers hebben trouwens
verschillende keren laten blijken dat die laattijdige
betrokkenheid ook voor hen frustrerend is. Onder
ideale omstandigheden vertrekt men vanuit een
masterplan en worden infrastructuurwerken
daarin ingepast en niet, zoals hier het geval,
andersom…

gelegenheid geboden om rechtstreeks in gesprek
te gaan met de deskundigen, met de gemeentelijke
ambtenaar of met de medewerker van Onroerend
Erfgoed (deze sessie werd op vrijdag herhaald).
Tenslotte kon je ’s avonds in de kerk deelnemen
aan tafelgesprekken rond vier thema’s (heraanleg
Hansbekedorp, geluidsmuren, tuin van het
cultuurhuis en inpassing rondweg). Hier telden we
slechts 28 deelnemers. Naast het feit dat dit een
bijzondere locatie was (en we blijven er ons over
verbazen hoe mooi de kerk wel is), was dit ook een
verfrissende en constructieve manier van werken.
Op een respectvolle manier van gedachten
wisselen kan ook! Dat doet er ons aan denken,
wanneer horen we nog eens iets van ’t Plankier?

Wij waren alvast onder de indruk van deze
uiteenlopende ‘technieken’ die door het
studiebureau werden aangewend. Met veel
respect en kennis van zaken slaagde men er in om
elke mening aan bod te laten komen. Evengoed
hulde aan Sam Blok, de projectregisseur
herwaarderingsstudie Hansbeke van de gemeente
Nevele, die op elke activiteit aanwezig was en die
deze dagen grotendeels organiseerde.

Uiteindelijk komt het studiebureau met zeven
conclusies. Of zeven kansen voor het dorp, zoals zij
het genoemd hebben. Die kansen zijn
achtereenvolgens: 1) premies voor renovatie van
woningen binnen de contouren van het beschermd
dorpsgezicht, 2) de heraanleg van de straat
Hansbekedorp, 3) de herinrichting van het
stationsplein, 4) natuurlijke (groene) invulling van
restruimtes en de aanleg van een groene corridor,
5) in ere herstellen van de trage wegen, 6)
inpassing van de rondweg en geluidsmuren in het
landschap en tenslotte 7) opwaarderen van het
park achter het cultuurhuis en betere invulling van
dat cultuurhuis.

Anderzijds kunnen wij er niet om heen: de
bewegingsvrijheid om het project bij te sturen, in
welke richting ook, is zéér beperkt. We hebben net
iets te vaak moeten horen dat ‘daar niets meer aan
kan veranderd worden’, ‘dat ligt al vast’ of ‘Infrabel
is nu éénmaal een moeilijke partner om mee
samen te werken’. Dat ontlokt bij ons de
bedenking: is dit burgerparticipatie of
schijninspraak ? Wellicht zal de toekomst
duidelijkheid brengen. Andere vaststelling: geen
van de bewoners die beroep hebben aangetekend
tegen de stedenbouwkundige vergunning was
aanwezig. Of was dit een bewuste keuze om geen
olie op het vuur te gieten?

Op woensdag 3 mei werd er voor een compleet
andere aanpak gekozen. Geïnteresseerden konden
kiezen uit maar liefst drie activiteiten. Rond de
middag (12 uur) kon je deelnemen aan een
wandeling langs enkele belangrijke of waardevolle
elementen uit het dorp (natuur, erfgoed, enz.).
Jammer genoeg waren er meer leden van de
studiebureaus dan de vier deelnemende
Hansbekenaren. In de namiddag vond een open
atelier plaats in de lokalen van oude jongensschool
(naast de gemeentezaal). Hier werd de
VLAKAF!

Donderdag en vrijdag werden door de deskundigen
gereserveerd om alle informatie die ze van de
bewoners kregen te verwerken, om tenslotte hun
eerste bevindingen op vrijdagavond 5 mei voor te
stellen. Schepen Pynaert en burgemeester Cornelis
waren de hele avond aanwezig en verzorgden
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respectievelijk het welkomstwoord en het
slotwoord voor de 33 aanwezigen (deskundigen en
gemeentepersoneel
inclusief),
maar
de
inhoudelijke toelichting was voor rekening van
Stefan Bendiks, Stefanie van der Wallen en Astrid
Bennink.

geven. Vlakaf vindt het jammer dat er terug een vrij
beperkte opkomst was, maar zij die er wel waren,
gaven op constructieve en beschaafde manier hun
mening. Dat is op zich al een hele fijne vaststelling.

Het studieteam gaat nu met de oogst van de week
aan de slag en tracht die te verwerken tot een
beheersplan en een masterplan. We hopen alvast
dat de analyse die gemaakt werd binnenkort ter
beschikking komt van de bewoners en kijken met
veel belangstelling uit naar de maatregelen die in
het masterplan overeind blijven.

We zagen dat de bureaus wel degelijk hebben
geluisterd naar de vele bezorgdheden van de
bewoners en dat ze die ook goed hebben
genoteerd. Stefan Bendiks opende zijn betoog
trouwens met een duidelijke oplijsting van de
vragen en opmerkingen die de dagen daarvoor
werden geformuleerd. Die bezorgdheden willen
we hier graag even opsommen:

Hierna vind je trouwens nog een persoonlijk
verslag van een actief betrokken Hansbekenaar.

Wie is wie?

1. Noodzaak en ontwerp van de geluidsmuren?
2. Noodzaak en ontwerp van de rondweg?

In ons maartnummer schreven we al dat we
contact opnamen met het studiebureau, maar
dat er toen (nog) geen bereidheid was om met
ons te spreken. Die beslissing was er gekomen
na overleg met het Nevelse gemeentebestuur,
dat opdrachtgever is. We durven te stellen dat
dit niet de keuze van het studieteam zou
geweest zijn, als de open en communicatieve
houding van de medewerkers een indicatie is.
Maar wie zijn nu die experten?

3. Afschaffing van de voetgangerstunnel tussen
Reibroekstraat en Melkerijstraat
4. Vormgeving van de perrons

5. Opsplitsing tussen het noorden en het zuiden
van Hansbeke
6. Aantasting van het waardevolle landschap

7. Masterplan bekijkt vooral het noordelijke deel
van het dorp

Het team staat onder leiding van het Brusselse
bureau Artgineering (Stefan Bendiks en Sarah
van Apeldoorn) dat een gespecialiseerd is in
ruimtelijke ordening en stedenbouw. H+N+S uit
Nederland (Hank van Tilborg en Astrid Bennink)
neemt het landschappelijke aspect voor zijn
rekening, Erfgoed en Visie (Edith Vermeiren en
Stefanie van der Wallen) behandelt de
erfgoedwaarden die in ons dorp aanwezig zijn
en Arcadis (Pieter Roovers) is expert in ecologie
en landschap.

8. Inpassing in het landschap van het zuidelijk deel
van de rondweg

9. Ontevredenheid over het verloop van het
proces in het verleden

Verder werden de zeven eerder geformuleerde
kansen één voor één overlopen. Telkens gaf men
een korte toelichting bij de opmerkingen en
aanvullingen die de voorbije dagen werden
gegeven. Omdat we zelf de meeste sessies hadden
meegevolgd, durven we te stellen dat de bureaus
alle relevante opmerkingen opnamen. We kregen
op geen enkel moment de indruk dat er dingen al
dan niet bewust ‘vergeten’ werden of dat heikele
onderwerpen uit de weg werden gegaan. Wie op
vrijdagavond alsnog vond dat bepaalde zaken niet
aan bod waren gekomen, kreeg trouwens na elk
onderwerp de kans om nog zijn of haar mening te
VLAKAF!

Erfgoed en Visie en Arcadis maken het wettelijk
geregelde beheersplan voor het beschermd
dorpsgezicht, dat subsidies en premies mogelijk
moet maken. Artgineering en H+N+S staan in
voor de opmaak van het masterplan, dat de
ruime omgeving van het dorp bekijkt.
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zullen zorgen voor een aantal kansen. 7 om precies
te zijn. En dat ze één voor één gaan toegelicht
worden. En dat we de komende dagen onze
inbreng zullen kunnen doen om die kansen verder
uit te werken. Dat klinkt veelbelovend.
De presentatie verloopt vlot tot we ineens een foto
zien van onze nieuwe petanquebaan naast de
spoorweg. Het is de bedoeling van de spreker te
tonen dat er in ons dorp nu al verschillende
plaatsen zijn om gezellig samen te komen en dat
we dat zouden kunnen versterken in de toekomst.
Helemaal waar, alleen stond op die plek ons
betreurde station. Een station dat ik natuurlijk
liefst had behouden. Maar als ik eerlijk ben dan mis
ik het station al niet meer. Eén van mijn
dorpsgenoten op de eerste rij is het duidelijk niet
met mij eens. De man veert recht en neemt de boel
helemaal over. Hij vertelt ons vurig hoe
onrechtvaardig het niet is dat het station is
afgebroken. En dat hij zelf persoonlijk de minister
heeft proberen te overtuigen. Een grappig moment
maar verder helpt het ons niet vooruit. Later op de
avond wordt de stunt trouwens nog eens herhaald.
Ik ben blij dat we zo een gepassioneerde mensen in
ons dorp wonen hebben maar die energie zouden
we moeten aanwenden om het beste te maken van
wat we nog mee kunnen bepalen.
Wat mij wel duidelijk wordt door deze en andere
tussenkomsten daarna, is dat we een belangrijke
partij missen in onze Studio Hansbeke. Er is
niemand van Infrabel. En er zijn nochtans veel
vragen over de werken aan het spoor en de
rondweg. Zowel de mensen van de gemeente als
de mensen van het studiebureau geven ons telkens
weer hetzelfde antwoord. “Het is zo voorzien in de
plannen van Infrabel en zo zal het ook uitgevoerd
worden”. De muur zal er komen (in aluminium nog
wel ter hoogte van de nieuwe voetgangerstunnel),
de fietserstunnel aan de Melkerijstraat gaat weg,
enzovoort. Er lijkt geen enkele ruimte meer voor
kleine (logische) aanpassingen en het lijkt er dus op
dat ik het helemaal verkeerd voor had. De
afwezigen hebben dus altijd gelijk in plaats van
ongelijk. Ik hoop oprecht dat de gemeente als
vertegenwoordiger van de inwoners van Hansbeke

De afwezigen hebben
altijd (on)gelijk
Bart de Wulf

De enorme traktoren van Peltyn vliegen ons
voorbij. Auto’s razen langs de plek waar overdag de
kinderen oversteken aan de school. Aan de
overkant stapt een eenzame dorpsgenoot in
dezelfde richting. We zijn met een aantal mensen
van het toekomstige “Hansbeke-Zuid” onderweg
naar het noordelijke deel van het dorp. Sommigen
onder ons zijn vol verwachtingen voor de eerste
dag van Studio Hansbeke. Het moet een reeks van
activiteiten worden om de inwoners van ons dorp
inspraak te geven in het herwaarderingsproject dat
is gekoppeld aan de verdubbeling van het spoor en
de “dorpsberoemde” rondweg. Een mooi initiatief
lijkt het maar de meeste mensen die ik voordien
sprak zijn op zijn minst sceptisch. Zo heerst er ook
een zekere gelatenheid bij ons gezelschap terwijl
we de koer van de oude jongensschool oplopen.
Een goeie 50 mannen en vrouwen horen onze
burgervader, zoals op elke bijeenkomst over dit
onderwerp, waarschuwen dat er over de rondweg
en de plannen van Infrabel niet meer
gediscussieerd zal worden. Het blijft stil in de zaal.
De burgemeester excuseert zich en verdwijnt
wegens andere verplichtingen. Spijtig want de
afwezigen hebben altijd ongelijk denk ik nog naïef
op dat moment. Na een korte introductie van
schepen Mia Pynaert neemt een zelfverzekerde
man het woord. In eerste instantie vielen mij zijn
ietwat excentrieke schoenen op, maar toen hij
begon te praten ging de aandacht naar iets anders.
“Lap...nen Hollander” hoor ik ergens achter mij. De
man legt ons uit wie hij is en stelt wat mensen voor
die op de eerste rijen zitten. Allemaal experts in
een bepaald domein die samen de aanbesteding
hebben gewonnen om de krijtlijnen van een
toekomstig Hansbekedorp uit te zetten. Hank, de
Nederlander met de opvallende schoenen, vertelt
ons overtuigend dat de werken in en om het dorp
VLAKAF!
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alles zal doen om Infrabel te overtuigen gezond
boerenverstand te gebruiken bij de uitvoering van
de werken.
De volgende dag regent het pijpestelen. Geen
goede dag voor een wandeling met de experts
door ons dorp zo lijkt het wel. Maar de weergoden
zijn ons gunstig gezind en de regen stopt net op
tijd. Dankzij een halve dag verlof en met de paraplu
in de hand trek ik opnieuw richting de oude
jongensschool. Tot mijn teleurstelling zijn er meer
mensen van de studiebureaus aanwezig dan
Hansbekenaren. De afwezigen hebben deze keer
gelukkig terug ongelijk. We wandelen langs de
mooie en minder mooie plekjes van onze
gemeente. Van de dorpsstraat met koning auto tot
het prachtige vergezicht in de Melkerijstraat. Er
wordt veel gepraat over de rondweg die enerzijds
betekent dat er een aantal mooie stukjes natuur
zullen verdwijnen en dat sommige mensen een
drukke weg in hun nu zo rustige omgeving krijgen.
Anderzijds kan het volgens mij zorgen voor een
leefbaarder dorp waar fietsers en voetgangers het
voor het zeggen zullen hebben. Waar het
aangenaam is om te keuvelen op een bankje. Waar
er plaats is voor (nieuwe) evenementen en
activiteiten zoals onze markt op dinsdag. Waar je
geen schrik meer moeten hebben om met de
kinderen naar school te stappen of te fietsen.
Begrip voor de tegenstanders uiteraard, maar laat
ons de rondweg benutten om Hansbeke
aangenamer te maken.
Die avond is in onze mooie kerk het hoogtepunt
van Studio Hansbeke voorzien. Werksessies waar
we in kleine groepen allemaal ons gedacht mogen
zeggen over de inkleding van de muur en de
rondweg, over de inrichting van het dorp en de
tuin achter het cultuurhuis. Ik volg een sessie over
de geluidsmuur. Ik ben altijd van mening geweest
dat zo een muur niet nodig is. Wij wonen op nog
geen 100m van de spoorweg en we horen die
treinen bijna niet meer. Maar in het gesprek met
mijn sympathieke dorpsgenoten aan de tafel hoor
ik dat zij wel uitkijken naar de muur. Dat zij wel nog
last hebben van het lawaai van de treinen. En dat
ze schrik hebben van nog meer geluid als de sporen
VLAKAF!

verdubbeld worden. Een wonderbaarlijk moment
voltrekt zich. Iets wat ons als mensen uniek maakt.
We luisteren (soms) naar elkaar en we voelen met
elkaar mee. Ik pas mijn mening aan en besef dat
die muur misschien nog zo slecht niet is. We
gebruiken de rest van de sessie om te bespreken
hoe we de muur zo goed mogelijk kunnen inpassen
in de omgeving. En ook al zijn er nog veel vragen en
onduidelijkheden, ik ga toch met een goed gevoel
terug richting Hansbeke-Zuid aan het einde van de
avond. Zou dat dan toch de hand van God geweest
zijn?
Tijdens de afsluitende presentatie op vrijdag is er
weinig volk. De sympathieke mensen van de
studiebureaus geven ons een goede samenvatting
van de opmerkingen en tips die we hen gegeven
hebben. Er zitten echt leuke ideeën bij. Vanuit de
zaal komen nog een paar kritische vragen en
aanvullingen. Alles verloopt heel constructief heb
ik de indruk. En het studiebureau heeft onze
bezorgdheden en wensen goed begrepen. We
sluiten af met een paar minder geslaagde grapjes
van de burgemeester en met een glas wijn. Ik ben
echt blij dat ik zoveel mogelijk heb deelgenomen
aan Studio Hansbeke. Ik heb veel positieve mensen
ontmoet die het beste voorhebben met hun dorp.
Mensen die niet per se blij zijn met de
spooruitbreiding of de rondweg, maar die dit
moment willen aangrijpen om Hansbeke net
mooier en gezelliger te maken in de toekomst.
Mensen die luisteren naar elkaar. Mensen met
gezond verstand. Jong en oud samen. Wat kijk ik al
uit naar het nieuwe autoluwe centrum, naar een
open
en
gezellig
dorpsplein
zonder
parkeerplaatsen, naar een veilige schoolomgeving.
Wat kijk ik al uit naar het Hansbeke van morgen.
Allé overmorgen waarschijnlijk. ;-)
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EIGEN SIMULATIES VAN VLAKAF!!

Suggestie voor Infrabel: er bestaan
ook doorzichtige panelen en tunnels

VLAKAF!
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Of hoe er al jaren over de aanleg van
Hansbeke gedacht wordt...
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