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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

De toekomst van de jungledwergen... wie herinnert
zich nog waarover we het dan hebben? Het was,
precies 20 jaar geleden, het eerste
jongerentoneelstuk in Hansbeke. Het begon in het
kader van het schoolfeest, maar al snel nam
toneelvereniging Niet Versagen de voorstellingen
over. Nelly Martens was de drijvende kracht,
Melissa Anthuenis schreef de teksten.

En zo is Niet Versagen het bewijs van het belang
van een goede jeudgwerking. De ploeg van acteurs
groeit, de ploeg medewerkers groeit en zo zorgen
heel wat vrijwilligers voor leven in het dorp.
Vlakaf wenst de jongerenwerking van Niet
Versagen dan ook van harte te feliciteren met hun
20-jarig bestaan!

Alles evolueerde, de lagere schoolkinderen werden
middelbare schoolkinderen, er werden ook
regisseurs van buitenaf aangetrokken en het
niveau werd jaar na jaar hoger. Heel wat talentvolle
acteurs/actrices
passeerden
de
revue.
Ondertussen moeten de jongerenvoorstellingen al
niet meer onderdoen voor die van de volwassenen.
Meer en meer zagen we
ook spelers uit de
buurgemeenten komen.
Er is duidelijk nood aan
kwalitatief jongerentoneel
in onze buurt.

De beste meugn
loidr in de
polletiek goin!

Groeten uit Hansbeke

En tegelijk kwamen er ook
heel wat medewerkers bij.
Langzaamaan werd de
organisatie overgenomen
door
geëngageerde
ouders. De jongeren
groeiden door naar de
volwassenen en velen
onder hen spelen er
ondertussen regelmatig
mee. Ook hun ouders
kwamen in het bestuur of
werden medewerker.

VLAKAF!
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Deinze. Het land van Nevele.

Op maandagavond zat De Klaproos afgeladen vol,
met zo'n 180 aanwezigen. Laatkomers moesten
zich tevreden stellen met een plaats op de trappen.

Of is het …. Nevele, in het land
van Deinze ?

Donderdagmiddag waren er ongeveer 55 personen
en 's avonds werden er 65 mensen geteld.

Deinze en Nevele hebben de intentie om vanaf
2019 samen sterker te worden. De gemeenteraden
van Deinze en Nevele hebben tijdens een
gelijktijdige zitting op 24 augustus 2017 hun
principiële goedkeuring gegeven aan een vrijwillige
samenvoeging van stad Deinze en gemeente
Nevele. Beide gemeenteraden beslissen op 19
december 2017 definitief over de vrijwillige fusie.

De aanwezigen kregen eerst een presentatie te
zien met bijhorende toelichting van de Nevelse
gemeentelijke communicatieambtenaar, Regina De
Meyer. Deze presentatie is online te vinden via
volgende link:
https://www.deinze.be/veelgestelde-vragen-fusiedeinze-nevele. Regina deed dit trouwens zeer vlot
en duidelijk!

Om de inwoners te informeren over het traject en
de kans te geven vragen te stellen, worden er
negen infosessies georganiseerd.

Nadien was er mogelijkheid tot vragen stellen. Dit
werd in goede banen geleid door dhr. Matt
Steyvers van communicatiebureau Topos.

Op
maandagavond
23
oktober
2017,
donderdagmiddag en donderdagavond 26 oktober
2017 vonden de drie infosessie voor Nevele plaats
in zaal De Klaproos te Landegem.

VLAKAF!

Er kwamen veel vragen. De ene al kritischer dan de
andere. De vragen werden beantwoord door Johan
Cornelis (CD&V, burgemeester van Nevele) en Jan
Vermeulen (CD&V, burgemeester van Deinze). We
proberen een samenvatting te maken.
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VRAGEN OVER DE KEUZE VOOR DEINZE

gerust boodschappen doen in een andere
gemeente.’

Waarom is er voor een fusie met Deinze gekozen?

Vermeulen: ‘Je kan de bereikbaarheid van de stad
ook verbeteren door bijvoorbeeld een rondrijdend
loket, zoals in Gent het geval is. Pas op, dat is geen
belofte, maar slechts een idee.’

Cornelis: ‘Eind april kondigden Aalter en Knesselare
hun fusie aan. Vervolgens werd ik midden mei
apart genomen door de burgemeesters van
Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Zij
kondigden aan dat ze ook wensten te fuseren,
maar dan zonder Nevele. Ik verwacht dat de
Vlaamse overheid later fusies zal verplichten, dus
heb ik contact gezocht met Deinze. Bij beide
partijen was er een grote bereidheid om te
fuseren.’

Waarom is er voor de naam “Deinze” gekozen? Ik
zie op het scherm achter jullie twee mooie foto's
van de Leie en van het Schipdonkkanaal. Net zoals
mijn burgemeester ben ik soms poëtisch
aangelegd. Mijn voorstel is om de naam Leiedonk
te kiezen.
Cornelis: 'We hebben gekozen voor de sterke
merknaam "Deinze".'

Waarom wordt de naam “Deinze”, en niet
bijvoorbeeld “Deinze-Nevele”?

VRAAG OVER INSPRAAK

Cornelis: ‘Dat is een gevoelig punt. We moeten de
regel van de redelijkheid hanteren: Deinze is veel
groter, dus de naam wordt Deinze. We zien ook dat
er in andere gemeenten soms niets meer overblijft
van de oorspronkelijke naam. LovendegemWaarschoot-Zomergem zou als naam ‘De Lieve’
krijgen, dus zonder verwijzing naar de fuserende
gemeenten. We zitten wat geprangd tussen de
Meetjeslandse gemeenten Lovendegem, Aalter en
Zomergem en de gemeenten van de Leiestreek
Gent en Deinze. Omdat Gent zijn deelgemeenten
niet respectvol behandelt, hebben we voor Deinze
gekozen.

Het lijkt alsof alles al beslist is. Nochtans heeft
geen enkele politieke partij hierover een
standpunt ingenomen tijdens de laatste
gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2012, red.).
Deze beslissing is dus ondemocratisch, omdat de
bevolking zich hierover niet heeft kunnen
uitspreken.
Waarom
geen
referendum
organiseren?
Vermeulen: ‘De beslissing is een gevolg van het

Waarom geen defusie (gemeente
ontbinden in de oorspronkelijke
deelgemeenten, red.) van de
gemeente Nevele? Merendree kan
aansluiten bij Zomergem, Hansbeke
kan aansluiten bij Aalter of ook bij
Zomergem. Zeker voor de afgelegen
deelgemeenten zou dat interessant
zijn.
Cornelis: ‘Een defusie is nergens
onderzocht. Ik weet dat dit idee leeft
bij bepaalde mensen in Hansbeke en in
Astene.
Maar
ondanks
de
verbondenheid met Deinze, kan je
VLAKAF!
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wordt aangesteld.

fusiedecreet (goedgekeurd in juni 2016, red.). Het
speelveld is dus veranderd. U zegt dat dit niet
democratisch is, maar de verkozenen hebben een
mandaat voor zes jaar gekregen. We zijn beslist
tegen een referendum, omdat dit eerder verdeelt
dan mensen samenbrengt. Kijk maar naar
Catalonië.

Vermeulen: ‘We kunnen dat zeker waarmaken. Er
komen ook meer inkomsten van het
gemeentefonds. Door de vrijwillige fusie neemt de
Vlaamse Overheid 500 euro per persoon schulden
over, met een maximum van 20.000.000 euro. Ook
de interesten van deze schulden worden mee
overgenomen. Daardoor volgt er ook meer
financiële ruimte.’

Cornelis: 'De werkgroep heeft als standpunt om
geen bevraging te doen bij de bevolking omdat dit
niet verbindend werkt. De basisdemocratie is
gerespecteerd, alle betrokken politieke partijen
gaan akkoord met de fusie.'

Wat met de bedrijfsbelastingen die in Deinze
gelden, maar niet in Nevele, zoals de promotaks
en de bankentaks?

VRAGEN OVER DE FINANCIËLE GEVOLGEN

Vermeulen: ‘Over de andere belastingen is nog
geen beslissing genomen. Sommige belastingen
gelden enkel in het centrum van Deinze en voor de
grote winkelketens. Het is niet de bedoeling om die
door te trekken naar de deelgemeenten of naar
Nevele. We gebruiken de inkomsten van die taksen
voor de organisatie van evenementen die ten
goede komen aan de winkels. ’

Is deze fusie wel sociaal? We zien immers dat het
financieel voordeel voor de eigenaar van een
grote villa veel groter is dan voor een (vaak
armere) huurder.
Vermeulen: ‘Dat is een interessante opmerking. De
fiscale druk is in beide gemeenten nu ongeveer
even hoog. Die van Nevele is lichtjes hoger.
Anderzijds wordt de Nevelse
belasting van 50 euro per
gezin in Nevele afgeschaft. De
door
ons
voorgestelde
combinatie van 7,2 %
a a n v u l l e n d e
personenbelasting en 1100
gemeentelijke opcentiemen is
trouwens de laagste van de
regio. Ik geloof ook dat een
grotere slagkracht van het OCMW meer impact
heeft dan het zuiver fiscale beleid. De fusie zou ook
moeten leiden tot een betere dienstverlening door
de stad en daar hebben huurders ook voordelen
bij. Een sterkere stad heeft z'n lot meer in eigen
handen.'

“De bezieling? Ik
verwacht dat de
verenigingen de fusie
zullen uitdragen.”

Vermeulen: ‘Deinze heeft
er voor gekozen om een
aantal schulden te herschikken op een moment dat
de rentes historisch laag staan. Op datzelfde
moment hebben we de keuze gemaakt om grote
investeringen te doen. Bovendien hebben we
geïnvesteerd via het AGB, het Autonoom
Gemeentebedrijf, waardoor we zes miljoen euro
btw hebben kunnen recupereren.

Jullie beloven belastingverlaging. Gaan jullie dat
kunnen waarmaken? Want, de beslissing hierover
kan maar genomen worden door het nieuwe
bestuur
dat
pas
na
de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
VLAKAF!

De schuldgraad van beide
gemeenten is historisch
erg verschillend. Wat
betekent dit voor Nevele,
die fuseert met een stad
met een veel hogere
schuld?

Als we verhoudingsgewijs vergelijken met
gelijkaardige steden, dan kunnen we zeggen dat
Deinze financieel gezond is.'
Welke kostenbesparingen komen er door de
5
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nieuwe fusiestad?

inlezen voor die verandering. We onderzoeken of
dat ook in de bibliotheek kan.’

Cornelis: ‘We zullen in elk geval geen
personeelsleden ontslaan. Door de fusie verhoogt
de slagkracht van de administratie, want de
Nevelse personeelsleden zijn niet altijd voorzien op
de taken, zeker niet nu de hogere overheid de
lasten almaar meer doorschuift naar de lokale
overheden.’

Als de postcodes 9850 en 9800 dan toch blijven
bestaan, waarom mogen de dubbele straatnamen
dan niet naast elkaar blijven bestaan?
Cornelis: ‘Dat mag niet naar hulpverlening toe. Er
mogen geen twee dezelfde namen blijven bestaan
in één gemeente. Nu gebeurt het al dat de
hulpdienst in de Nevelestraat in Aalter staat, terwijl
men in de Nevelestraat in Hansbeke moest zijn.’

Wat is de samengevoegde schuld van Nevele en
Deinze, en wat zal dat geven na de fusie?

Hoe moet de bevolking omgaan met de
verandering van straatnamen, als men niet zo
goed overweg kan met computer? Bijvoorbeeld
om Telenet, Proximus e.d. te informeren? En wat
is er voor bedrijven voorzien?

Vermeulen: 'De schuld van Deinze bedraagt
ongeveer 54 miljoen euro, die van Nevele 4
miljoen. Samen bedraagt de schuld dus 58 miljoen,
waarvan de Vlaamse overheid er 20 miljoen
overneemt. Rest er dus 38 miljoen schuld. Let wel,
de schulden van de OCMW's zijn hier niet in
opgenomen, noch de reserves die Deinze heeft
voor de pensioenen van de ambtenaren of de
voorzieningen bij Aquario voor rioleringen.'

Vermeulen: ‘Voor oudere mensen voorzien we
bijstand van sociale werkers. Voor bedrijven is er
niets voorzien.’
Cornelis: 'Wat betreft de aanpassingen van de
gelijknamige straatnamen, de inwoners van die
straten zullen hierover geconsulteerd worden. Er
wordt hierover een commissie opgericht en als de
fusie definitief is, zal hier werk van gemaakt
worden.'

Hoe gaat Nevele zich kunnen verzekeren van
verdere investeringen in de deelgemeenten? De
vertegenwoordiging in de gemeenteraad en het
schepencollege zal immers aanzienlijk dalen.
Vermeulen: ‘Deinze heeft onlangs geïnvesteerd in
Bachte-Maria-Leerne en rioleringswerken laten
uitvoeren in Meigem. Er wordt dus ook in kleinere
deelgemeenten geïnvesteerd.’

Nevele heeft een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan (GRS). Wordt dit meegenomen in
de fusie, of zal alles opnieuw van nul af aan
moeten worden bekeken?

Cornelis: 'Alle geplande investeringen tot 2022
zullen uitgevoerd worden.'

Vermeulen: 'Na de fusie zal er moeten worden
gediscussieerd en gedebatteerd over een nieuw
Stedelijk beleidsplan. We zullen moeten rekening
houden met de verschillende wijken, de industrie,
de werkgelegenheid,…'

VRAGEN OVER DE ADMINISTRATIEVE EN
ORGANISTORISCHE GEVOLGEN
Wonen we straks in 9850 Deinze?

Cornelis: ‘Er zullen een aantal administratieve
wijzigingen volgen. Sowieso zal alle post toekomen
op een adres Hansbekedorp met postcode 9850
Hansbeke, 9850 Nevele of 9850 Deinze. De Nevelse
deelgemeenten behouden postcode 9850, de
Deinse deelgemeenten behouden postcode 9800.
Iedereen zal wel zijn identiteitskaart moeten laten
VLAKAF!

Weeter iemand
oedage mee den buus
in Deinze groikt?
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Op de vraag i.v.m. het Nevelse GRS werd eigenlijk
geen antwoord gegeven.

beslist is, maar ik zou graag willen weten wat er
nu écht is beslist en wat nog een voorstel is.

Wat met de aanrijtijden bij interventies in de
nieuwe politiezone?

Vermeulen: 'Uiteraard moet er nog veel beslist
worden. Wij zijn echter uitgegaan van het
standpunt: "De fusie komt er", eerder dan "Stel
dat..., we zien wel of de fusie er komt". Alles wat
wij hier brengen is een voorstel, als er op 19
december geen meerderheid is in de
gemeenteraden, dan komt er geen fusie. Maar de
financiële bonus krijgen we dan ook niet.'

Cornelis: ‘Het is een zaak voor de nieuwe
politiezone om er voor te zorgen dat een snelle
interventie kan gegarandeerd worden.’

VRAGEN OVER DE POLITIEK EN DE
VERKIEZINGEN

VRAGEN OVER DE LEEFBAARHEID

Er worden hier zeer veel beloftes gemaakt.
Kunnen we die allemaal op papier krijgen?

Ik vond uw vergelijking met Catalonië bijzonder
ongelukkig gekozen. Ik mag hopen dat de politie
hier ook geen burgers in elkaar slaat… Mijn vraag
is echter: wat zit er nu eigenlijk in voor Nevele?

Vermeulen: ‘We zijn vertrokken van het haalbare.
De investeringen in Nevele in riolering en in
buitenschoolse kinderopvang blijven. Het is de
bedoeling om de 17 deelgemeenten gelijk te
behandelen. De infoavond in Bachte is trouwens
volledig gefilmd door een aanwezige.

Er volgt een onduidelijk antwoord, dat blijkbaar
ook voor de vraagsteller onvoldoende was, want de
vraag wordt op donderdagavond herhaald:

We willen gaan voor een vlotte overgang door
voldoende vooraf te bespreken en voor te stellen.
De fusie is geen doel op zich, maar een middel om
beter samen te werken.'

Ik stel mijn vraag van maandagavond graag een
tweede keer, omdat ik toen geen afdoende
antwoord heb gekregen. Wat zit er in voor
Nevele?

Moderator Steyvers: ‘Van elke infoavond wordt er
een verslag gemaakt van wat er gezegd is.’

Vermeulen: 'De afschaffing van de belasting van 50
euro juich ik in elk geval toe. Voor de laagste lonen
maakt dat een groot verschil. We kunnen ook
inzetten op een betere dienstverlening, zodat de
Woondienst kan toezien op een betere kwaliteit
van de huurhuizen.

De volgende legislatuur kunnen er andere
verkozenen zijn. Zullen zij deze beloftes
nakomen? En zal een grotere stad niet leiden tot
minder sociaal contact?

Om de vergelijking met het voetbal te maken: door
in een groter stadion te spelen, word je daarom
niet meteen kampioen, maar is er meer mogelijk.
Ik ben zeker dat er mooie dingen gaan uit
voortvloeien, een natuurgebied, toeristische
producten, promotie als toeristische regio...'

Vermeulen: ‘We werken aan een stad op
mensenmaat. We kunnen denken aan nieuwe
woonvormen om het sociaal contact te
verbeteren.’
Zullen er nog voldoende Nevelse politici op de
lijsten staan voor de verkiezingen?

Ik heb al veel gehoord over structuren en over
geld, maar waar zit de bezieling? Wat is de visie
op milieu, cultuur of onderwijs?

Vermeulen: ‘De samenstelling van de kieslijsten is
een zaak van de partijbesturen.’

Vermeulen: ‘De bezieling ? Ik verwacht dat de
verenigingen deze fusie zullen uitdragen.’

Dit wordt allemaal voorgesteld alsof alles al
VLAKAF!
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Hoe zit het met
sportaccomodaties?

sportbeleid

en

de

Er zijn heel wat samenwerkingsverbanden binnen
het Meetjesland, zoals recent nog de instap in het
Zorgbedrijf. Nevele maakt ook deel uit van het
Regionaal Landschap Meetjesland, Deinze niet.
Hoe gaat dat verder?

Cornelis: 'Hier zullen we proberen om de goede
elementen van beide samen te leggen.'
Jullie hebben de voordelen goed belicht. Welke
nadelen zijn er echter aan de fusie verbonden?
Wat hebben de colleges in overweging genomen?

Cornelis: 'Voor veel zaken blijft het wat koffiedik
kijken. We hebben zelf ook geen idee hoe het
allemaal zal aflopen. Maar voor wat de politiezone
betreft: Nevele is uit de Lowazone gestapt en gaat
over naar de politiezone Deinze-Zulte.'

Vermeulen: 'Ik zou eerder spreken over
uitdagingen dan over nadelen. We zullen elkaar
beter moeten leren kennen, zowel op politiek als
op administratief vlak. We moeten minstens
dezelfde kwaliteit als nu kunnen bieden. Er zullen
nog heel wat discussies volgen, we gaan zeker niet
altijd populaire maatregelen nemen.

Vermeulen: ‘Het aandeel van Nevele in die
samenwerkingsverbanden kan blijven bestaan. We
willen daar zeker verder in meegaan, voor zover
het zinvol blijft.’
Burgemeester Cornelis besloot de infosessies met
te vermelden dat het heel uitzonderlijk is dat alle
partijen, boven de eigen partijbelangen heen, op
één lijn zitten. Dat leverde hem naar eigen zeggen
bewondering op van de gouverneur. Hij dankte de
aanwezigen voor het sereen en constructief debat.

Voor één van ons beiden (één van de twee
burgemeesters, red.) zal er alvast een nadeel zijn,
want er blijft maar één burgemeestersfunctie over.
Er zullen ook minder schepenen zijn in de
fusiegemeente dan dat er nu in Nevele en Deinze
samen zijn.’

VLAKAF!
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SCHOLENCROSS
Prachtig weer voor de jaarlijkse scholencross op
het vertrouwde terrein op de weide Depoortere
achter het Cultuurhuis… In de algemene uitslag
haalde de Hansbeekse basisschool de vierde plaats
na de Gemeenteschool Landegem, Sint-Vincentius
Nevele en de Gemeenteschool van Nevele.

WINNENDE
NUMMERS
TOMBOLA
INGANGSKAARTEN
SCHOLENVELDLOOP 8-10-2017 te Hansbeke

Bij de kleuterafdeling haalden zowel de meisjes als
de jongens de tweede plaats in het
scholenklassement. Een wissel op de toekomst? Bij
de meisjes won Ophelia De Vre en legde Leonie
Mertens beslag op de tweede plaats. Bij de jongens
presteerde Arthur Desimpelaere het best, maar
viel met de vierde plaats net naast het podium.
Aangevuld met een goede collectieve prestatie van
de Hansbeekse kleuters (Tuur Langeraert, Kamiel
Leece en Mauro Maenhout) leidde dit naar de
tweede plaats in het scholenklassement.

De leerjaren van de lagere school liepen grosso
modo iets minder snel dan de andere Nevelse
scholen. Eén uitzondering sprong wel in het oog.
De meisjes van het tweede leerjaar liepen een
topprestatie met de eerste vier plaatsen: Frauke
Meykens als winnaar, gevolgd door Emmily
Speeckaert, Floor Michiels en Roos Deventer. Een
treintje waar muziek voor de toekomst in zit!
In het vijfde leerjaar meisjes viel Lana Hennau net
naast het podium. In het zesde leerjaar meisjes
haalde Olivia Baeyens zilver.

1°

10293

Waterkoker

2°

10623

3 Keukenhanddoeken.

3°

10433

Koffiekan met pomp

4°

10577

Sportieve pull

5°

10453

Teddy fleece vest

6°

10369

Porto glazen

7°

10217

Glazen kan

8°

10108

Inox schaal

9°

10099

Wekker

10°

10051

Vuilbakje

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

In de estafetteloop haalde Sint-Paulus de derde
plaats, na Sint-Vincentius en de gemeenteschool
van Nevele. Bij de volwassenen liep Hannah Logier
(°2004!) de beste prestatie onder de Hansbeekse
vrouwen met een vierde plaats en Jan Langeraert
idem dito bij de mannen met een zesde plaats.

Ik woire loitst! A
ja, op kloefn goit
da nie goe é!

Vlakaf is natuurlijk gedrukt op
gerecycleerd en chloorvrij gebleekt
papier. Dit gebeurt in de werkplaats
voor aangepaste arbeid VZW
Nevelland.
VLAKAF!
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ZJALOEZIGEN ZJERAAR 2017
Alsof kermiszondag 8 oktober 2017 nog niet druk
genoeg was! Tussen het ontbijt van de Ouderraad
van de Paulusschool, de scholenveldloop voor alle
Nevelse scholen én de jaarlijkse oliebollenorgie
vond Zjeraar het absoluut nodig om de erkenningdie-zijn-naam-draagt uit te reiken. Tijdens een
geslaagde editie in 2016 werd Mieke Peltijn van

NADINE D’HAENENS

in de vorige Vlakaf schreven, maar ze stond er elke
dag weer opnieuw. Zoals ze later nog zou vertellen,
moet een goeie caféhouder vooral over tonnen
discretie beschikken. Ze weet veel over haar
klanten, maar hield vertrouwelijke informatie voor
zich.
Om in de stemming te komen hielden we een minicaféquiz o.l.v. Miguel
Berteloot, in het teken
van Nadine en de
Hansbeekse cafés. Acht
(juiste)
antwoorden
leverden acht letters op
die met enig zoeken tot
een woord moesten
leiden. Irené Hallaert
kwam als eerste met
“Sparta Pils”, wat helaas
niet het juiste antwoord
was (en voor onze
geloofwaardigheid

Miekes Superetje al de dertiende Zjaloezigen
Zjeraar. Mieke was de eerste solo vrouwelijke
laureaat en Zjeraar is op hetzelfde élan verder
gegaan. Dit jaar viel zijn keuze (en die van de
redactie) op Nadine D’haenens, jarenlang vaste
waarde als cafébazin en aanspreekpunt in café Huis
D’haenens. Vorig jaar werd de laureaat gehuldigd
in zaal Arscene in de Reibroekstraat. Omdat dit een
geweldig succes was, werd er opnieuw gekozen
voor deze prachtige locatie.
Vlakaf hoofdredacteur Koen Persyn heette de meer
dan 90 aanwezigen welkom en begon het
eerbetoon met nog eens heel duidelijk op het
belang van een dorpscafé te wijzen. Cafés zijn vaak
het hart van een gemeenschap, een plaats waar
ontmoetingen plaatsvinden en waar verenigingen
een vaste stek hebben. Nadine heeft met veel
goesting het café van haar moeder Lieske verder
gezet. Dat vraagt moed en zelfopoffering, zoals we
VLAKAF!
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ZJALOEZIGEN ZJERAAR 2017
misschien maar best ook…). Vrij snel daarna kwam
Wendy Hautekeete met “Maes Pils” als antwoord.
Het huisbier van Huis D’haenens was het juiste
antwoord en daarmee won Wendy de wedstrijd en
eeuwige roem (zie foto onder).

Frank Langeraert reikte de prijzen uit van de
zomerzoektocht langs voormalige Hansbeekse
cafés. Ludwine Onderbeke en Joline Bultinck
scoorden best, waardoor deze zoektocht meteen
twee winnaars opleverde. Daarna kwam onze
dorps- en huisdichter Dirk Kerkhove langs, voor
een stemmig gedicht ter ere van Nadine.

Vervolgens was het de beurt aan Nadine, die
samen met haar broer Ronny op het podium werd
geïnterviewd door Frank. Samen overliepen ze de
meer dan 90 jaar geschiedenis van dit dorpscafé.
Op een gezapige manier vertelden Nadine en
Ronny enkele anekdotes en wist Nadine iedereen

te verbazen door de uitgebreide kennis van de
verjaardagen van enkele van haar klanten. Eén van
haar vaste klanten bleek een “Sarmazanger” uit
het Brusselse, die een vriendschappelijke en
vertrouwelijke band had met haar moeder Lieske
en later ook met Nadine zelf. Johan Verminnen,
over wie het uiteraard gaat, pakte iedereen in met
zijn verhalen over hoe hij in Hansbeke terecht is
gekomen, hoe hij zich hier integreerde door op café
en naar de voetbal te gaan en wat Huis D’haenens
voor hem heeft betekend. Nadine genoot
zichtbaar.
Verminnen bracht nog drie nummers, waarmee hij
het publiek op sleeptouw nam. Mooie dagen werd
meteen één groot meezingnummer. Na het
muzikale optreden werd Nadine D’haenens
officieel gehuldigd als laureaat van de Zjaloezigen
Zjeraar 2017.
Begin nu maar alvast na te denken over de
nominaties voor de 15de Zjaloezigen Zjeraar!

VLAKAF!
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TERUGBLIK

APPELBEIGNETS

VERLICHTE BOERDERIJENTOCHT

Uitslag wedstrijden 9 de editie

Liever Oma’s appelbeignets dan bloed?

Op woensdag 4 oktober zagen de bloedgevers
plots onze burgemeester verschijnen in de
gemeentezaal, met een tv-ploeg in zijn zog. Niet
iedereen kon een tv-ploeg smaken terwijl ze daar
lagen bloed te geven. Aangenamer was het dessert
in de keuken. Op algemene vraag nemen hier het
recept op van de oma die anoniem wil blijven.

1) Deelnemingsformulier
De juiste antwoorden waren per stopplaats
- Johny Van Den Berghe: 2.230 kg.
- De Vliegher Jo:
160 kg.
- De Brabander:
2.365 kg.
- Schelstraete Bernard: 6.612 kg.
- Eindtotaal:
11.367 kg.

Ingrediënten:
- ½ kilo zelfrijzende bloem
- 1 zakje vanillesuiker
- 1 flesje blond bier Piedbœuf
- 3 eieren
- 5 à 6 appels Elstar of rijpe Jonagold
- 1 snuifje zout

De winnaar is Verfaillie Dirk, 8710 Ooigem
2) Mooist verlichte woning
De winnaar is Mortier, Spildoorn 1 en 1A uit Bellem
3) Origineelst verlichte woning
De winnaar is Van Heirzeele G., Hansbekedorp 37

Bereiding:
Meng de bloem, de vanillesuiker, de eierdooiers en
het snuifje zout.
Giet het flesje Piedbœuf bij het mengsel.
Alles zeer goed opkloppen, alle klonters
wegkloppen. Een zeer lastig en langdurig werk.
Nooit een mixer gebruiken. De onderste randen
van de kom goed losmaken met een pottenlikker
en loskloppen.
Indien het deeg nog te stevig is, mag je er een
weinig spuitwater aan toevoegen.
Het eiwit apart en stevig opkloppen en dan onder
de massa scheppen.
Begin met één appel te schillen en het klokhuis uit
te prikken en snijd in schijfjes, niet te dik, niet te
dun, dat ze niet breken. Appels kleuren vlug bruin,
daarom 1 appel per beurt.
Frituurvet laten verwarmen op 180°.
Eén voor één de appelschijfjes in het deeg draaien
met een vork en in het frituurvet bakken. Ongeveer
4 à 5 schijfjes per beurt volgens grootte van de
friteuse. Schijfjes meermaals omdraaien met een
propere vork. Ze eruit nemen als ze goudbruin
gebakken zijn. Op keukenpapier laten uitlekken.
Zeer warm opdienen met bloemsuiker of bruine
suiker volgens smaak.

4) Mooist verlichte fiets
Statische Fiets: Garage Dhaenens, Hansbekedorp
73
Rijdende fiets:
1. Vanessa Duyck – Nevele
2. Familie Van Veirdeghem – Waarschoot
5) Mooist verlichte huizen.
Per gemeente werden de 5 volgende huizen
gekozen. Zij ontvangen zuivelprodukten ter waarde
van 25 €.
Hansbeke:
Vaartstraat 10
Veldeken 17
Melkerijstraat 23
Karmenhoek 28
Reibroekstraat 72
Bellem:
Museumstraat 28
Lotenhullestraat 86
Huxleystraat 23
Museumstraat 30
Ommegangstraat 57 A

Veel bakplezier!
VLAKAF!
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SABINE DE PAUW EN HANS PROOT

ONTROEREND GOED

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 …

Bekende Hansbekenaren

naar meer ruimte. Het lijkt tegenstrijdig als de
meeste van je kinderen ondertussen hun eigen
nest hebben gebouwd. Maar Sabine en Hans
geven al graag eens een familiefeestje. Zo hebben
ze geregeld op kerstavond ongeveer 25 man op
bezoek. En hiervoor is het huis wat krap geworden.
En dan zijn er natuurlijk ook nog de kleinkinderen.
Briek, die midden augustus werd geboren, is de
eerste en wellicht niet de laatste in de rij. Kortom,
argumenten genoeg om de benedenverdieping
eens stevig te verbouwen en uit te breiden.

Het is niet de eerste maal dit jaar dat we voor deze
rubriek neerstrijken in de wijk Zande. Deze keer
werden we getipt rond een verbouwing in de
Cardijnlaan 48. Het adres op zich zal jullie wellicht
niet zoveel zeggen … Misschien rinkelen er al meer
belletjes als we jullie ook verklappen dat Sabine De
Pauw en Hans Proot er wonen. En mochten deze
hints nog steeds onvoldoende zijn … Sabine is de
vaste winkelhulp bij Miekes Superetje en Hans is
onze Hansbeekse ‘champetter’ of Wijkinspecteur,
zoals ze dat vandaag de dag noemen. Voor de
meeste Hansbekenaren geen onbekenden dus.

Kamperen op de eerste verdieping

In het voorjaar van 2016 begonnen ze eraan. Eerst
werd het buitenwerk verzet. De oude septische
put, die onder de geplande aanbouw lag, werd
opgevuld. Even verder naar achteren, werd een

Sabine woont ondertussen al 28 jaar in de
Cardijnlaan 48. Tien jaar later, toen de vlam tussen
Hans en Sabine was overgeslagen en ze besloten
om een nieuw
samengesteld gezin
te stichten, trok ook
Hans er in. Samen
hebben ze vijf
kinderen en dus was
het er vaak een
gezellig
drukke
b e d o e n i n g .
Ondertussen zijn de
meeste
kinderen
uitgevlogen en zijn
Sabine en Hans
prille vijftigers. En
toch groeide de
afgelopen jaren hun
verbouwkoorts. Ze
verlangden vooral
VLAKAF!
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ONTROEREND GOED

Wie zijn ze, wat doen ze ?

Sabine en Hans werken beiden in Hansbeke. Behalve enkele zelfstandige ondernemers zijn er wellicht niet
veel Hansbekenaren die dat kunnen zeggen. Rond kwart voor acht zie je hen bijna elke morgen met de
fiets naar hun werk rijden. Hans houdt halt aan de oude pastorie, waar hij zijn kantoor heeft als
uitvalsbasis voor zijn functie van Wijkinspecteur voor Hansbeke en Merendree. Althans, nog voor even …
Gezien de fusie met Deinze vreest hij dat daar wel eens verandering zou kunnen in komen. Hij zal dan
moeten kiezen tussen verhuizen naar Nevele en dus opteren voor de Politiezone Deinze-Zulte of volgen
naar de LoWaZo … zonder Nevele. Maar voorlopig staat hij nog dagelijks paraat in en voor de inwoners
van Hansbeke en Merendree.
Sabine rijdt nog even door tot bij Miekes Superetje. Ze staat er al 14 jaar als vaste winkelhulp ten dienste
van alle klanten uit Hansbeke en daarbuiten.

In haar vrije tijd speelt ze volleybal en badminton. Helaas heeft ze beide sporten onlangs wat op een lager
pitje moeten zetten omwille van een tijdelijke elleboogblessure. Dus vult ze haar dagen dan maar met
haar andere hobby’s: koken, breien en ‘prutsen’.
Hans is een sport- en voetbalfan. Hij heeft al heel wat jaren een abonnement bij KV Oostende en volgt ook
graag het voetbal op televisie.

Hans heeft drie kinderen. Zijn oudste zoon Tom is pas met zijn vriendin Claar in Hansbeke komen wonen.
Daarnaast heeft hij nog een tweeling van twintig, Elke en Arnout. Beiden studeren nog en strijken om de
veertien dagen een weekend bij Sabine en Hans neer. Sabine heeft twee zonen Jasper en Sander, en dus
ondertussen ook een eerste kleinkind. Ze zullen in de Cardijnlaan 48 dus niet in een zwart gat vallen na
hun verbouwingen …

VLAKAF!
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ONTROEREND GOED
nieuwe gestoken. Dat betekende dat ook alle
leidingen dienden vervangen te worden. Ook hun
oude terras en het muurtje langs de zijkant
erlangs werden uitgebroken. In juli van vorig jaar,
lieten ze de ruwbouw voor hun ‘leefveranda’
bouwen over de volledige achterzijde van hun
woning. Ze lieten het nieuwe gedeelte volledig
dicht maken vooraleer aan de vuilste fase van hun
verbouwingen te beginnen. Na de zomer werd
het dubbele raam aan de achterzijde van hun
leefruimte aan de rechterzijde van hun woning
weggehaald. Ook het keukenraam en de
achterdeur aan de linkerachterzijde werden
verwijderd. Maar daarmee waren de
afbraakwerken nog niet afgerond. Het parket op
de benedenverdieping werd volledig verwijderd.
Deze was gelegd bovenop de oorspronkelijke
vloer die ook werd uitgebroken. En natuurlijk was
dit ook het uitgelezen moment om alle water- en
chauffageleidingen eronder te vervangen. De
radiatoren bleven staan. Ze konden namelijk
onvoldoende diep graven voor het leggen van de
vloerverwarming omdat ze stootten op de
gewelven. Deze werden oorspronkelijk voorzien
onder de woningen in de Cardijnlaan om ze extra
te beschermen tegen de erg vochtige en minder
stabiele ondergrond. Ook de oude keuken en de
binnendeuren werden bedankt voor bewezen
diensten. Kortom, de benedenverdieping werd
volledig overhoop gehaald.

warme uitstraling. Tenslotte werd de nieuwe
keuken geïnstalleerd en konden ze volop genieten
van hun gloednieuwe comfort. Niet alleen omdat
alles nieuw was. Ze schaften zich voor het eerst
ook een vaatwas aan. ’t Is te zeggen, eigenlijk
zouden ze het nog verder zonder vaatwas doen.
Maar de keukenbouwer boodt hen een keuken aan
met gratis vaatwas … Zo’n aanbod sla je uiteraard
niet gemakkelijk af. En wie de geneugten van een
vaatwas kent, hoeft het niet gezegd dat Sabine en
Hans hem ondertussen niet meer zouden willen
missen.

Toch bleven Sabine en Hans al die tijd in hun huis
wonen. Ze palmden gedurende een dik half jaar de
helft van de bovenverdieping in. In één van de
kamers installeerden ze een microgolf en wat
huisraad. In een andere kamer brachten ze hun
leefruimte onder. In hun garage installeerden ze
tijdelijk de oude oven, aanrecht en wasbak van de
afgebroken keuken.

Ze maakten van de verbouwgelegenheid gebruik
om de achterste muur van hun garage een stukje
naar achteren te verplaatsen. Net genoeg om
ervoor te zorgen dat hun wagen er nu wel in kon.
Links van hun leefruimte en keuken, in het
verlengde van hun garage, werd ook de berging
een stuk verruimd. Vanuit de berging kan je met

35 vierkante meter extra comfort

In het najaar kon de heropbouw beginnen. Net
voor kerstmis van vorig jaar werd alles terug
uitgeplakt. Kort erna werd de nieuwe chappe en
het keramisch parket gelegd. Een zeer functioneel
en duurzaam alternatief voor parket met dezelfde
VLAKAF!
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een deur naar het terras. Aan de achterzijde van
hun leefruimte, werd over de ganse breedte een
glaspartij met schuiframen geplaatst.

Niet alleen werd de leefruimte in een nieuw en
eigentijds jasje gestoken. Ze vervingen meteen
ook het wat donkere en klassiekere meubilair in
hun leefruimte door strakkere, witte kasten. Enkel
hun hoeksalon en hun speksteenkachel vonden
een tweede thuis in hun verbouwde leefruimte.
En zo creëerden Sabine en Hans niet alleen 35
vierkante meter extra comfort in hun woning. De
totale ruimte oogt tegelijk functioneel en
eigentijds. Achteraan komt een oase van licht
binnen via hun leefveranda die voor het overgrote
deel van de dag in de zon baadt.

Vakwerk uit eigen streek

Tijdens de afgelopen zomermaanden werden de
laatste werkzaamheden verricht. Achteraan en
rond hun woning, werden nieuwe terrastegels
gelegd. Binnen werd alles opnieuw geschilderd
tijdens de verlofperiode. Daarmee is hun
verbouwing volledig rond. Op een aantal details na
zoals het aanbrengen van zonnewering in hun
leefveranda en nieuwe gordijnen in de rest van hun
leefruimte. Boven bleef alles onaangeroerd. De
badkamer werd immers acht jaar geleden al
vernieuwd en ook alle ramen
waren eerder al vervangen.
Sabine en Hans zijn heel
tevreden over zowel het
resultaat als de uitvoering
van
hun
verbouwing.
Behalve voor de opbouw van
hun leefveranda, kozen ze
voor lokale aannemers en
vaklui. En dat is hun heel
goed bevallen. Ze herinneren
zich nog dat hun stukadoor
op kerstavonddag langs
kwam om de laatste
plakwerken uit te voeren.
Alles sloot daarnaast goed op
elkaar aan en grote
VLAKAF!

tegenslagen zijn uitgebleven.

Hun woning is dus volledig klaar voor het
ontvangen van hun bezoek op Kerstavond. We zijn
ervan overtuigd dat ze zullen genieten van de extra
ruimte en openheid.
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THE DOORS ARE OPEN
Vrienden,
Vrijdag 15 december komt uw natte droom tot leven. Het was toch altijd een ultieme wens om Jim
Morrison en The Doors eens live aan het werk te zien.

Basket Hansbeke is erin geslaagd over het graf in Père Lachaise heen deze legendarische band terug tot
leven te wekken in de benedenzaal van de Landegemse sportzaal. Of ten minste zo zal het lijken.
Wie DOLLARQUEEN , een covergroep die uitsluitend Doors-materiaal brengt, al aan het werk zag kon
immers zijn oren en ogen niet geloven. Deze groep speelt THE DOORS live beter dan de groep zelf ooit
kon. Het gebrachte materiaal omvat songs uit hun 6 officiële studio-lp’s waarbij zelfs de lange epische
nummers THE END en RIDERS ON TE STORM de revue passeren alsof het resp. weer ‘67 en ‘71 was. Zorg
dat je er bij bent vooraleer alle tickets de deur uit zijn.
Optreden voorzien omstreeks 22.00uur. Band van Yves Matthys doet voorprogramma.
VLAKAF!
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ANSBEEKSE GEDACHTEN

DIRK KERKHOVE

Grute druppels
vallen op mijn kletskop
Binst da de zonne
deur de donkere wolken schiet
Een woarm westenwindje
bloast de bloadskes van de bumen
Geel, bruin, ruud en groen
vlinderen ze noar beneen
De doagen kurten
binst dadde der bij stoat
De ieste kriesanten zijn op komste
Tijd om uuk ne keer
stille te stoan
bij ons geliefden
die op grute reize zijn vertrokken
en op zu een moment
es ter uuk ploatse veur contentement
mijn dochter kreeg een zeunneke
die al rap zijn klauwkes in mijnen board sloeg
een boerke liet en in sloape viel
De weegschoale vant leven
aankomste en vertrek
vreugde en verdriet
gevoelens zuu verre van mekoar
moar uuk zu dichte bijeen
ben blije dak mee da boazeke
de winter in magge stappen
mijn woarmte delen
mijn veroalkes vertellen
vele drumen
en verlangen noar de nieuwe lente
VLAKAF!
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PERSONALIA
In memoriam Pol De Boever

Nieuwe inwoners

Percy Vlayen, van Drongen
naar Zandestraat 48, sinds juni

Bij het ter perse gaan van dit Vlakafnummer
vernamen we het overlijden van Pol De Boever, na
een slepende ziekte.
Pol heeft Vlakaf altijd een warm hart toegedragen.
Hij werkte een paar jaar lang mee bij de heropstart
in 1995. Toen schreef hij verhalen in de rubriek
‘Wandeling ter Voorde’ met Hansbeekse woorden
en uitdrukkingen. Zijn liefde voor het dialect bleef
hij belijden. In de jaargangen 2015 en 2016 schreef
hij de rubriek ‘In ’t Ansbeeks’. Hierin probeerde hij
zoveel mogelijk in aansluiting met het hoofdartikel
(de kerk, het toneel…) Hansbeekse situaties uit zijn
eigen leven te vertellen. Het dialect koesteren was
een beetje zijn testament.
Pol is ook de man die samen met kompaan Willy
Quintyn in de jaren zeventig het zaalke deed
vollopen voor ‘Hansbeke in Beeld’. De diaprojectie
van landschappen, mensen, verenigingsleven… zijn
een blijvende getuigenis van die mooie jaren. Later
kwam daar Oud-Hansbeke bij.
Pol was lid van toneelbond Niet Versagen, maar
zijn beste rol was die van Heilige Man, samen met
buur in de Begijnhoflaan Dolf Vermeiren, als
knecht.
Toen hij als tachtiger in januari 2015 geïnterviewd
werd, hield hij eraan dat de laatste zin zou zijn:
“Mensen van Hansbeke, het gaat U goed!”
Bedankt Pol, voor zoveel goedheid.

VLAKAF!

Verhuisd

Suzanne Van de Weghe van
Reibroekstraat 8 naar WZC
Veilige Have Aalter, sinds 1
augustus
André Meirhaeghe en
Godelieve Vrient van Doornbosstraat 14 naar
Hansbekedorp 12 bus 0002

Gestorven

Emiel Van heule, echtgenoot van
Rita De Greve, Kerkakkerstraat
19, °Gent, 12 februari 1943,
†WZC Zomerheem, Zomergem,
11 september
Godelieve Van Wassenhove, weduwe van Herman
De Wulf, voorheen Reibroekstraat 84, °Bellem, 6
juli 1930, †WZC Ter Leenen, Nevele, 21 oktober

60 jaar Getrouwd

Roger Semaesse en Simonne
Ghyselinck, Dalestraat 6, op 26
september
Julien D’Hoore en Maria
Verstraete, Melkerijstraat 26,
op 9 november
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FOTOZOEKTOCHT
Oplossing

(ook de vroegere) van het café dat er stond/staat.
Informatie haalden we volop uit het boek
Herbergen en Herbergiers te Hansbeke van Albert
Martens (en Willy Quintyn), uitgegeven door OudHansbeke in 2004.

We kregen acht formulieren binnen waarop een
juiste oplossing stond. Foto C aan Merendreestraat
5 leek moeilijk te vinden zijn. Evenzo foto Q, het
Palmglas aan een boom ten oosten van het
Kouterken, nu herdoopt met een nieuw
straatnaambord ‘Meelveld’. Het glas verdween
zelfs een paar dagen, door een dorstige snoodaard
gestolen? Trouwe deelnemers aan onze wedstrijd
kregen volgens eigen zeggen niet alles opgelost.
Volgend jaar beter! Sommigen legden het traject
drie keer af. Dat is een prijs waard: ‘Nooit meer
naar de dokter’ van Servaas Bingé.

Marc en Anny Haesaert-Schelstraete, Nelly
Martens, Eddy en Linda Lossy-Keirse, Nadine
D’haenens, Jan Spegelaere, Ludwine Onderbeke en
Kristelle Sucaet vonden de juiste volgorde.
J Hansbekedorp 4
Sint-Cecilia / ‘t Pestelijntje
C Merendreestraat 5 In de Ploeg
E Hansbekedorp 24 De Croone / Gemeentehuis /
Onder de Toren
S Hansbekedorp 26 In de Reisduif
D Hansbekedorp 36 De Barrriere / Huis van
Commerce / Brouwershof
N Hansbekedorp 40 Sportwereld / De Muizenval
/ De verloren Hoet
L Hansbekedorp 50 In Sint-Elooi
O Hansbekedorp 54 ‘t Schuttershof
F idem
idem
P Vaartstraat 2
Hove / De Oudstrijder / Het
oud Gemeentehuis
I idem
idem
R Vaartstraat 34
Het Land van Nevele
M Vaartstraat 35
In de nieuwe Velobaan
G Vaartstraat 36
In de Overzet / ‘t Hoogprijkel
B Kouterken 21
’t Schaak (?) / De Zandberg
Q Meelveld
In de Eekput
K Palestraat 7
Het Paelken / De Pa(e)le
T Palestraat 14
De nieuwe Wandeling
H Rostraat 27
De Wandeling / Café in Rho
A Nevelestraat 9
De nieuwe Stroom

We geven graag een situering van alle foto’s op het
opgaveblad op de middenbladzijden van ons
meinummer. Telkens werd er een stuk
(venster)glas van het huidig gebouw op het perceel
gefotografeerd. We geven het adres en de naam

Voor de schiftingsvraag verbruikte de redactie
11,90 euro in ’t Pestelijntje. Ludwine Onderbeke,
Nevelestraat 3, mikte op 11 euro en 60 cent. Joline
Bultinck, Overbroekkouterslag 9, vulde samen met
haar ouders Marnic en Els De Clercq zelfs 11 euro
en 80 cent in! Ze hadden jammer genoeg de
vervanging van foto T via het julinummer niet
VLAKAF!
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opgemerkt maar plaatsten alle foto’s van het
meinummer in de goede volgorde. De jury besloot
dit jaar twee winnaars uit te roepen. Ze werden
beiden gefotografeerd bij de locatie van het
dichtstbijzijnde café: De nieuwe Stroom en De
Paele.
Volgend jaar trekken we westwaarts op
kroegentocht. Gezondheid!

VLAKAF!
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LEZERSBRIEF

WAAR IS DE BEZIELING?

Beste Vlakaf,

Maandag 23 oktober ging ik luisteren naar de twee burgemeesters die de fusie tussen Nevele en Deinze
moesten verkopen. Hoewel ik erg gehecht ben aan ons dorp en zelfs aan onze gemeente, ben ik niet tegen
het principe van een fusie. Er kunnen best wel wat goeie argumenten gevonden worden voor een fusie.
Helaas kwam ik van een kale reis terug: op geen enkel ogenblik konden de burgemeesters mij overtuigen.
Het begon al bij de inleiding. Om ons over de streep te trekken, krijgen we te horen dat de nieuwe gemeente
op de as Oudenaarde - Brugge komt te liggen. Qua argument kan dat tellen. Met een beetje goeie wil liggen
we ook op de as Parijs-Amsterdam of Londen-Keulen… Ander groot voordeel: we mogen voortaan ook naar
het containerpark van Deinze (dat op 15 km van Hansbeke ligt en niet op 4 km zoals dat van Landegem)!

Dé reden die steeds terugkeert, en die met veel vuur wordt verdedigd, is de schuldovername door de
Vlaamse overheid. Burgemeester Vermeulen goochelt daarbij met getallen, waarbij 20 miljoen plots 30 of
35 miljoen wordt. In de praktijk betekent dit voor ons een belastingsverlaging van enkele tientallen tot 200
euro. Tenminste voor wie een eigen huis bezit, geen woord over huurders… En op voorwaarde dat het
volgende bestuur die belastingverlagingen goedkeurt, want nu blijven het niet meer dan verkiezingsbeloftes.
En welke partij belooft er geen belastingsverlaging vòòr de verkiezingen?

Die ‘winst’ is trouwens zo weer weg als je regelmatig naar het stadhuis van Deinze moet rijden, duurdere
afvalzakken moet kopen of naar een duurder containerpark moet. Terzijde, mag ik vraagtekens plaatsen bij
de strategie van Deinze die 6 miljoen euro btw uitspaarde dankzij het autonoom gemeentebedrijf ? Voor een
gelijkaardige aanpak is de Stad Ieper onlangs aangepakt door de Bijzondere Belastingsinspectie… Welkom in
Deinze!

Dit riep bij mij de bedenking op: trouw je met je lief voor zijn of haar geld? Of uit liefde en omdat je een
gezamenlijk project hebt? Iemand vroeg zich luidop af: ‘Waar is de bezieling?’ Dat vat het voor mij samen.
Burgemeester Vermeulen heeft veel schulden gemaakt (wat zijn goed recht is) en zoekt nu een
fusiegemeente om die schulden af te betalen. Van een verbindend, inhoudelijk project is er geen sprake. Niet
op het vlak van milieu, cultuur, jeugd, sport, mobiliteit of onderwijs. Burgemeester Cornelis gaf toe dat hij
eerst bij Aalter wou, dan bij Zomergem en Lovendegem, maar dat geen van beide toehapte. Deinze is dus
derde keus. Van een zwaktebod gesproken!

Op een gegeven moment zei één van de burgemeesters dat er uiteraard nog in de deelgemeenten zou
geïnvesteerd worden, zoals bijvoorbeeld met rioleringswerken. Het zou er nog aan ontbreken dat een fusie
er toe leidt dat er geen geld meer vloeit naar Hansbeke! Vol trots verkondigde burgemeester Cornelis dat de
door Nevele voorziene investeringen tot 2022 binnen de fusiegemeente gehandhaafd blijven. Dat betekent
dus niets meer dan een status quo.
Er wordt ook ronduit angstig (of stekelig…) gereageerd op de vraag naar een referendum. Waar heeft men
zoveel schrik van? De “basisdemocratie” waar burgemeester Cornelis het over heeft (“de fractieleiders van
de partijen in de gemeenteraad stemden in”) is dat alvast niet! Basisdemocratie betekent juist dat er op een
ernstige manier geluisterd wordt naar de bevolking en niet naar een vijftal politici die hopen er beter van te
worden. Ik veronderstel dat de afwezigheid van echte inspraak en participatie over de rondweg al een teken
aan de wand was (we mochten nog kiezen over een bankje en een boompje).
Twee Hansbeekse gemeenteraadsleden konden niet instemmen met deze geplande fusie. Wie volgt?
Vriendelijke groeten!

Naam en adres bekend bij de redactie.

VLAKAF!
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‘T IS WEER VOORBIJ, DIE MOOIE ZOMER
Begin september bracht de jeugd van de
Koninklijke Toneelvereniging Niet Versagen vijf
voorstellingen
van
Shakespeares
Midzomernachtsdroom (A Midsummer Night’s
Dream). Met 24 acteurs vanaf tien jaar oud, stond
er ruim voldoende volk op de planken voor een al
bij al vrij ingewikkelde plot. Het decor was ronduit
indrukwekkend -schitterend idee om een halve
knotwilg op het podium te zetten. De kostuums en
grime waren, zoals wel vaker bij Niet Versagen,
prachtig. We hoorden dat sommige ouders hun
onder een dikke laag schmink bedekte kinderen ’s
avonds met gemengde gevoelens mochten
ontschminken…

tussenkomsten
over
voor
een
goed
uitgebalanceerde voorstelling. Zonder de andere
acteurs te kort te willen doen, waren we erg
gecharmeerd door de vier jonge elfjes (prijs voor
de beste kostuums én make-up!) en in het
bijzonder door Nora Gevaert die er werkelijk
bovenuit stak. Bij de ‘oudere’ jongeren onthouden
we Jens De Wulf, die trouwens ook bij de
producties van de volwassenen meespeelt. Over
de hele lijn werd er heel degelijk geacteerd, al
vonden we dat de articulatie bij sommigen nog wat
beter kon. De jonge acteurs laten duidelijk blijken
dat ze veel plezier hebben in het acteren: de
toekomst van de toneelvereniging ziet voorlopig
rooskleurig uit.

Zoals gezegd was het een vrij ingewikkeld stuk, met
verhaallijnen of tussenkomsten die naast elkaar
lopen en waarbij het verband niet meteen duidelijk
is. Gelukkig blijven er voldoende komische

VLAKAF!

TERUGBLIK
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TERUGBLIK

DAG VAN DE TRAGE WEG
Klinkaart
tussen
Dorpsmolenweg

In de loop van oktober werden nieuwe
straatnaamborden geplaatst door de gemeente.
Soms zijn het nieuwe borden om een wirwar van
straten met één naam (Kouterken b.v.) een eigen
naam te geven, soms zijn het de typische Trage
Wegen-borden die ook in andere gemeenten
gebruikt worden. De coördinatie van dit project
was in handen van GIS-ambtenaar Sam Blok. De
technische ploeg van de gemeente voerde de
werken uit. Jammer genoeg werden ondertussen
een paar borden verplaatst voor de doorgang van
landbouwmachines of zelfs gewoon gestolen!

Lokestraat tussen Voordestraat en Brugse Vaart
Meelveld tussen Kouterken en Lokestraat

Rokouterweg tussen Rostraat nr. 10 en Rostraat nr.
36
Deze straatnaamborden geven een aanduiding
waar je kan wandelen, fietsen, mountainbiken,
paardrijden…

Op Hansbeeks grondgebied kwamen volgende
nieuwe borden:

Merendreestraat

Cluysekerkweg tussen Hansbekedorp
Doornbosstraat, met vertakking

en

Den Huringweg tussen Warandestraat en
Ketelaarstraat

Door den langen kant tussen Karmenhoekstraat
en Kippendonkstraat
Dorpsmolenweg tussen Kippendonkstraat en
Borluutlaan
Drieveldenstraat tussen Boerestraat
Cromekestraat/Karmenhoekstraat

en

Hansbeekse Kattewegel tussen Melkerijstraat en
Kerkakkerstraat (in Landegem is er ook een
Kattewegel)
Ijzerenwegwegel tussen Warandestraat (oude
spooroverweg
Kippendonkstraat)
en
Melkerijstraat

Katteschootweg tussen Karmenhoekstraat en
Kippendonkstraat (langs spoorweg)
Ketelaarstraat tussen Vaartstraat en Den
Huringweg
VLAKAF!

en

Leikanttragel ten zuiden van de Brugse Vaart

Op zondag 15 oktober werden de nieuwe
naamborden onthuld in Hansbeke in aanwezigheid
van schepenen Freddy Bertin (mobiliteit) en Mia
Pynaert (milieu). Er volgde een korte wandeling
langs Dorpsmolenweg en Klinkaart.

Blommestraat
tussen
Paletunnel en Voordestraat

Reibroekstraat
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SPORHA
Basketbal

Wielrennen

Het meest onwaarschijnlijke is gebeurd; na acht
speeldagen staat BBC Hyundai Wille Hansbeke
alleen aan de leiding in eerste landelijke. Dat is het
goede nieuws. Het volledige plaatje gebiedt ons te
zeggen dat het achtervolgend peloton niet alleen
op amper twee punten staat maar dat het met
Wilrijk, Aarschot, Houthalen en Turnhout uit vier
topploegen bestaat. Dit laatste won trouwens op
22 oktober de topmatch in Nevele met 71-81.

Hij won in Ruddervoorde en werd tweede in SinaaiWaas. Daar bovenop haalde hij nog twee vijfde
plaatsen (onder andere in zijn nieuwe
thuisgemeente Deinze) en nog een achtste en een
tiende plaats.

BBC Hyundai Wille Hansbeke alleen leider

Bram Van Renterghem deed het goed het
afgelopen seizoen. Je hebt nog de uitslagen sinds 1
juli te goed.

Hij nam ook deel aan de Ronde van VlaamsBrabant. Hier was zijn beste plaats zesde in de
eerste rit. Hijzelf werd 57ste in het eindklassement,
maar zijn ploeg Lotto-Soudal won het
ploegenklassement.

Met bijna 25O waren ze naar Nevele afgezakt om
de topmatch Hansbeke-Turnhout te zien. Dat had
nog meer kunnen zijn, mocht Turnhout niet zo ver
af hebben gelegen want veel supporters hadden
die echt niet mee.

Judo

Dat ze verdiend wonnen staat buiten kijf. Hansbeke
had een off-day, vond nooit het juiste ritme en
vooral de steraankopen bleven onder de
verwachtingen.

Na bijna negen maanden inactiviteit door een
blessure, kwam Kobe Persyn eindeilijk nog eens
aan een wedstrijd toe. En wat voor één: Flanders
Judo Cup in Lommel is het belangrijkste
internationale tornooi voor jongeren in België.

Bij Turnhout speelde een zekere Beerten -een beer
van een vent- bovendien een dijk van een match
waarin hij zowel onder de ring als van erg ver zijn
kwaliteiten etaleerde.

De loting leek alvast geen meevaller: zowel de
Noorse als de Nederlandse kampioen zaten in zijn
poule. Drie nationale kampioenen samen dus en
slechts twee mochten door naar de kwart finale.

Een en ander neemt echter niet weg dat Hansbeke
een schitterend seizoen aan het neerzetten is. We
wonnen niet alleen de eerste 7 matchen waaronder op Aarschot- maar vooral de manier
waarop, boezemde ontzag in. Telkens werd geflirt
met de grens van 100 punten en bedroeg het
verschil minimaal 20 punten. Straks wacht
Houthalen en op 12 november komt Wilrijk naar
de Nevelse sporthal. Een datum om nu
al te noteren want de Antwerpenaars
hebben een schitterend team. Hoe
dan ook: Hansbeke vecht voor een
promotie naar derde nationale. Voor
een ploegje uit een dorp van amper
2.000 inwoners een ongeziene
prestatie.

Kobe toonde meteen dat hij het judo nog niet
verleerd is door beide andere kampioenen met
ippon te verslaan.
Ook zijn kwart en halve finale won hij vlot met
ippon. In de finale was een Franse judoka helaas
net te sterk. Zilver dus meteen bij zijn
wederoptreden!

Johan Gaudissabois

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?

streng: Euan moest meteen heel intensieve
Nederlandse les volgen, zodat ze met de kinderen
kon communiceren. Maar de moeder van het gezin
was ook behulpzaam; ’s avonds leerde ze Euan nog
extra Nederlands. Andersom, leerde Euan ook zelf
veel en snel Nederlands door boekjes te lezen met
de kinderen, en door het jongste kind van het
gezin, dat in het eerste leerjaar zat, op te vragen
voor school. Het heeft in ieder geval zijn vruchten
afgeworpen: Euan spreekt bijzonder goed en snel
Nederlands. Zelf vindt ze dat haar Nederlands een
beetje achteruit is gegaan, dat ze het veel slordiger
uitspreekt dan in het begin. In Sint-Niklaas werd ze
aan tafel steeds verbeterd als ze iets niet goed
uitsprak en deed ze
dus beter haar best
dan vandaag, vertelt
ze ons lachend.

Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

Op een winderige avond bellen we aan op een
adres dat vele Hansbekenaren bijna dagelijks
passeren. In Hansbekedorp,
op de bovenste etage van het
appartementsblokje naast de
oprit van Miekes Superetje,
wonen Euan Dakay en
Benjamin Braet met hun
twee kinderen: Aliana (3,5
jaar) en Nigel (3 maand).
Euan (spreek uit: “joewan”) is
al de derde dame uit de
Filippijnen die we voor deze
rubriek mogen interviewen,
al is haar verhaal toch wat
anders dan dat van Era
(Vlakaf
september)
en
Christina (Vlakaf mei).

EUAN DAKAY

“De meeste mensen die
we tot nu toe
interviewden, spreken
hun moedertaal met hun
kinderen, maar Euan
spreekt er Nederlands
mee.”

De zus en nicht van
Euan keerden na hun
au-pair jaar terug naar
de Filippijnen. Euan
had het hier echter zo
goed naar haar zin dat
ze liever in ons land
wilde blijven. Ze ging
in Sint-Niklaas aan
Kaho
Sint-Lieven
verpleegkunde
studeren, dat was een droom die ze al lang had.
Dat bleek echter wat hoog gegrepen. De taal was
natuurlijk een eerste drempel, maar ook de vakken
zelf bleken al snel veel te moeilijk. Dat gold niet
alleen voor haar, maar voor héél wat
medestudenten uit Vlaanderen evenzeer, velen
gaven tijdens het eerste jaar al op. Daarom startte
ze een jaar later dezelfde opleiding in Gent, aan de
Vesalius hogeschool. Dat ging veel beter, er waren
ook veel meer tussentijdse examens, zodat de
leerstof beter behapbaar was en ze stelselmatig de
vakken kon afwerken. In diezelfde periode leerde
ze via een Filippijnse vriendin die een Belgische
vriend had, een vriend-van-de-vriend kennen… en
dat was Benjamin Braet.

Euan werd geboren in Cebu, één van de grootste
en ook de oudste stad van de Filippijnen. Ze was de
derde in een gezin van 7 kinderen . Ze heeft één
zus en 5 broers. Euan had een tante die naar België
was gekomen en in St-Niklaas woonde. Die tante
regelde eerder al dat een nicht en de zus van Euan
een jaar naar België kwamen om te werken als au
pair voor een rijke familie in Sint-Niklaas. Als au
pair kan je echter maar één jaar in ons land blijven,
de wetgeving laat niet langer toe, dus die familie
moest elk jaar een nieuw meisje zoeken.
Zo kwam Euan terecht in België, ze leefde in de
week bij de familie en zorgde voor de drie
kinderen, en in het weekend logeerde ze bij haar
tante. De familie was heel vriendelijk maar ook
VLAKAF!
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Ook Benjamin, ook al klink zijn accent oer-Gents,
blijkt internationale roots te hebben. Tot zijn 5 jaar
woonde hij in Süst, Duitsland. Zijn mama was een
Duitse, zijn vader een Engelse beroepsmilitair. Zijn
vader heeft hij echter nooit gekend, en zijn mama
verhuisde naar België met z’n stiefpa. Benjamin
groeide verder op in de wijk Malem in Gent. Ook
Benjamin komt uit een groot gezin. Hij is de oudste
van 6 kinderen, hij heeft één broer en 4 zussen!

Aliana is een prachtig meisje dat nu al in de
tweede kleuterklas zit bij juf Jogien, en kleine broer
Nigel, die op 21 juni van dit jaar geboren werd,
wordt opgevangen bij onthaalmama Hilde Walraet
in de Reibroekstraat. Euan en Benjamin vinden het
wel jammer dat er geen buitenruimte is bij het
appartement, met twee kinderen wordt het
appartement echt wel wat te klein. Ze zijn dus op
zoek naar iets groter, maar zouden wel graag in de
buurt van Hansbeke of Landegem blijven wonen.

Terug naar ons sympathieke internationale koppel.
Hoe kwamen ze in Hansbeke terecht? Drie maand
nadat ze elkaar leerden kennen, was Euan al
zwanger. Ze moest noodgedwongen haar studies
stopzetten en het eerste plan was om bij de zus van
Benjamin te gaan wonen. Dat plan ging uiteindelijk
niet door en ze woonden tijdelijk in Merelbeke,
maar zochten iets “aan de andere kant” van Gent.
Benjamins mama woont ondertussen in Drongen,
en z’n zus in Landegem. Benjamin wilde graag bij
hen in de buurt te wonen, en zo vonden ze dit
appartement in Hansbeke. Ze verhuisden in
februari 2014 en op 1 juli werd Aliana geboren.

VLAKAF!

De meeste mensen die we tot nu toe interviewden,
spreken hun moedertaal met hun kinderen, maar
Euan spreekt Nederlands met Aliana en Nigel.
Benjamin vindt dit beter, omdat je met Filippijns
niet zoveel bent hier in België en de momenten dat
ze contact hebben met de familie van Euan toch
schaars zijn. In de Filippijnen spreekt iedereen toch
ook Engels. Met elkaar spreken Euan en Benjamin
Nederlands, voor Benjamin was dat één van de
redenen dat het goed klikte met Euan. Hij zou het
niet aangenaam vinden om met zijn partner een
andere taal te moeten spreken.
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Mist Euan haar familie? Het antwoord is ja. Ze
woont intussen al 8 jaar in België en heeft haar
familie in al die jaren niet meer in levenden lijve
gezien. Een vliegreis naar de Filippijnen is
ontzettend duur, minstens 1200 euro per persoon,
en zeker met de kinderen erbij is dat onbetaalbaar.
Euan zou nochtans heel graag nog eens bij haar
familie zijn en haar kinderen laten kennismaken
met de grootouders en nonkels en tantes. Gelukkig
is er skype! Elke woensdag om 12u ’s middags (dan
is het daar 6 of 7u ’s avonds), skypet ze met haar
moeder en met de rest van de familie. Euan en
haar tante uit St-Niklaas zijn aan het kijken of het
mogelijk is om haar mama eens naar België te
kunnen laten komen, maar het is zeer ingewikkeld
om een toeristenvisum te krijgen. Er moeten
enorm veel papieren geregeld worden, en dat is
niet eenvoudig bij het consulaat. Dus voorlopig
blijft het enkel bij een droom.

Euan is ook een hele periode naar de Filippijnse
kerk in Gent gegaan, niet zozeer voor de
erediensten, maar vooral voor het gezellige contact
achteraf. Er werd daar Filippijns gekookt, en
iedereen mocht na de mis mee aanschuiven. Toen
ze dan werk vond, intussen anderhalf jaar geleden,
bleek dat ze plots 10% van haar loon moest afstaan.
Benjamin vond dat dit toch nogal erg op een sekte
begon te lijken en zo beslisten ze dat ze hier niet
meer naar toe zou gaan.
Euan herinnert zich nog de dat ze de eerste keer
sneeuw zag hier in België. Ze vond het prachtig. Op
de Filippijnen sneeuwt het nooit, de lucht is er het
hele jaar door warm, soms ook zwoel en vochtig,
maar koud is het er werkelijk nooit.

Euan en Benjamin wonen heel graag in Hansbeke.
Alleen de drukte van de Dorpstraat is een nadeel.
Boven in hun eigen appartement hebben ze daar
nooit last van, maar om naar buiten te komen met
de kinderen is het soms wel stresserend. Ze
moeten Aliana heel goed bij de hand houden, want
er wordt vaak veel te snel door het dorp gereden.
Anderzijds is het natuurlijk een enorm handige
locatie, ze kunnen overal te voet naartoe: de
school, de naschoolse opvang, het station, en niet
te vergeten; Miekes superetje waar ze letterlijk
buren van zijn. Wat ze wel erg bijzonder vonden in
het begin; hoe iedereen in het superetje hen
goeiedag zei. Dat was even wennen, ze dachten dat
ze die mensen misschien moesten kennen van
ergens, tot ze door hadden dat Hansbekenaren
gewoon ontzettend vriendelijke en joviale mensen
zijn die graag een klapke slaan met elkaar!

Euan werkt als poetshulp en gaat op verschillende
plaatsen in de streek poetsen voor
dienstencheques. Ze doet alles met de fiets, want
met de auto durft ze niet rijden. Ze heeft teveel
angst, het verkeer is hier veel te druk. Dus fietst ze
vaak erg ver voor haar werk; naar Zomergem, naar
Sint-Martens-Leerne, enzovoort. Op woensdag is
ze gelukkig thuis, voor de kindjes.

Benjamin werkt als loodgieter in de bouw. Hij heeft
vaak lange dagen en is soms laat thuis van het
werk. Toch zijn ze heel tevreden dat ze allebei een
goede job hebben. Euan mist niet alleen haar
familie, maar ook wel het lekkere eten uit de
Filippijnen. Daar at ze drie keer per dag rijst, hier
moest ze gewoon worden aan boterhammen en
ook aan rauwe groenten. “Rauwkost” zoals we
zeggen; dat kende ze nog niet… Ze kookt intussen
wel meestal de gewone Vlaamse keuken, maar
soms spreekt ze af met Filippijnse vriendinnen en
dan koken ze natuurlijk de gerechten die ze nog
kennen van vroeger. Benjamin lacht dat hij wel
liever heeft dat ze die gerechten elders
klaarmaken, want één van de Filippijnse
specialiteiten is “gebakken gedroogde vis”, en dan
baadt het hele appartement in een geur die
volgens hem niet te harden is!
VLAKAF!

Ook Euana en Benjamin zijn ontzettend vriendelijke
en joviale mensen, we hopen dat ze een goede
nieuwe woonst vinden met wat buitenruimte, en
het zou natuurlijk mooi zijn moest dat in Hansbeke
kunnen zijn. Hoedanook wensen we hen en de
kinderen alle goeds.
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WEDSTRIJD

WIE BEN IK UIT H.?

Hernieuwing abonnement

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…
Hier wordt telkens een Hansbekenaar beschreven
die al eens buiten komt maar niet weet dat hij in
deze rubriek verschijnt. Hopelijk krijgen we nooit
problemen met ‘de wet op de privacy’!

De verspreiders hebben in principe het
abonnementsgeld opgehaald tegen 11 november.
Die dag komen we samen in de schuur van Koen en
Nele om onze “algemene vergadering” te houden.

Sommige abonnees beloofden te betalen via
overschrijving. We vragen duidelijk en expliciet dit
te doen tegen 1 december a.s. op BE90 8902 6403
4132 (IBAN) van Vlakaf, Tien Gemeten 7 (6 of 8
euro). Ook voor de postabonnementen (10 euro)
geldt dezelfde werkwijze. Doe het nu, als het nog
niet gebeurd is, anders breng je de administratie in
de war. Dankjewel!

OPGAVE 16 / TIP 1

‘Ieder huisje, heeft zijn kruisje’ vind ik een mooi
spreekwoord. Het doelt erop dat er in elk gezin wel
een tekort is. Bij ons thuis vroeger alleszins geen
gebrek aan kinderen. Waar men tegenwoordig van
een groot gezin spreekt met drie of vier kinderen,
hadden wij een veelvoud. Trouwens niet alleen
huizen hebben kruisen. Dat weet ik uit ervaring.’

Veranderingen bij de
verspreidingsdienst

Na tip één kregen we reeds een antwoord van
Anita Coddens. Werd zij door echtgenoot Marc Van
Ooteghem in de vuurlinie gestuurd? Helaas, zij
sneuvelt op het veld van eer. Zij dacht aan Eddy
Carrette uit de Melkerijstraat. Inderdaad hij komt
uit een groot gezin, het ouderlijk huis in de
Rostraat brandde ooit af, hij woont dicht bij het
kerkhof, vol met kruisen enz. Er is inderdaad een
raakpunt met onze gezochte Hansbekenaar, maar
we zoeken iemand anders. Stuur je vermoeden
binnen en een onschuldige kinderhand trekt de
winnaar van de cd-single ‘Wij zijn het dorp!’.

De verspreiding van Vlakaf gebeurt sinds 2011
vanuit Karmenhoekstraat 20. Eerst door Renate
Dick, later door Luc Vandewalle. Luc verhuist
momenteel naar Duitsland, bij Renate. Hij moet
verzaken aan zijn opdracht, die hij heel trouw en
met veel enthousiasme deed. De redactie dankt
hem van harte voor zijn gedrevenheid.

De belangrijke opdracht voor het verdelen van
Vlakaf bij de verspreiders zal voortaan gebeuren
door een team: Riet Kersse, Marleen Van
Ooteghem, Ludwina Van de Walle en Hilde De Roo.
Zoals vanouds steekt buurvrouw Georgette De
Ketelaere een handje toe bij het klaarmaken van de
exemplaren voor de postabonnementen. De lezers
mogen op beide oren slapen…

OPGAVE 16 / TIP 2

‘Mijn beroepsloopbaan situeert zich in de
communicatiesector bij een groot Belgisch bedrijf.
Door de werkorganisatie is het mogelijk om mijn
groot engagement bijna altijd mogelijk te maken.
Let op, ik heb ook nog andere interesses, zoals het
verleden van Hansbeke. En wat weinigen weten, ik
houd ook wel van het produceren van een deuntje.’

Onz intiem goin
worn, bennekik
wig ze!

VLAKAF!
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Oplossing opgave 5: Gezin
met drie kinderen

onmogelijk

- Bob 3, Bea 6 geeft 144/18 = 8 voor Bart: MOGELIJK

Neem er de opgave van het
septembernummer maar eens
bij en probeer de ingestuurde
oplossing van Antoine Martens
te volgen.

- Bob 4, Bea 4 geeft 144/16 = 9 voor Bart: MOGELIJK
- Bob 4, Bea 6 geeft 144/24 = 6 voor Bart:
onmogelijk
Besluit er zijn twee oplossingen mogelijk.
Oplossing 2:

Er zijn m.i. 2 mogelijke oplossingen:

Hoe dan ook, de kinderen zijn samen 17 jaar. Over
8 jaar zijn Bob, Bea en Bart 17 + (3 x 8) = 41 jaar.
Dus moeder Mia zal dan 40 jaar zijn en vader Marc
42 jaar. Nu zijn de ouders ook 8 jaar jonger: Mia 32
jaar en Marc 34 jaar.

1° Leeftijd van Bart (LBart) = 12 j; LBea = 4j.; LBob
= 3j. Immers: 12x4x3 = 144 (= 1 gros)

Over 8 jaar: 20 +12 +11 =43; 43 > LMia + 8 en 43 <
LMarc + 8 of LMia + 2 + 8; daaruit volgt LMia = 34j.;
LMarc = 36j.
2° LBart = 8j.; LBea = 6j.; LBob = 3j.; Immers: 8x6x3
= 144

Opgave 6: De blokkendozen

Bo heeft een blokkendoos met kubusvormige,
houten blokken. Elk blokje weegt 1,5 gram.

Over 8 jaar: 16+14+11 = 41; 41 > LMia + 8 en 41<
LMarc + 8 of LMia + 2 + 8; daaruit volgt: LMia =
32j.; LMarc = 34j.

Haar broer Linus heeft ook een blokkendoos met
evenveel, ook kubusvormige blokken, ook massief
en uit hetzelfde hout gemaakt. De blokken van
Linus wegen elk 12 gram.

Robert De Blaere formuleerde de oplossing,
waaruit blijkt dat er inderdaad twee oplossingen
zijn maar in september (lees:’ in september terug
naartoe gaan’) zitten er geen 12-jarigen in de
lagere school. Over zittenblijven werd niet
gesproken in de opgave.

Bo kleurt al haar blokken, langs alle zijden en heeft
daarvoor juist één kleurstift nodig (de kleurstift is
daardoor volledig opgebruikt).

Oplossing 1: Uit de gegevens blijkt:

Linus kleurt al zijn blokken, ook langs alle zijden.

- Bart is de oudste en jonger dan 12 j. in september,
anders in het secundair.

Vraag 1: Hoeveel soortgelijke kleurstiften heeft hij
hiervoor nodig ? (Het antwoord is een geheel
getal.)

- Bob is 3 of 4 of 5 jaar en gaat naar de
kleuterafdeling

Ook teerlingen zijn kubusvormig met op de zes
vlakken respectievelijk 1-2-3-4-5 en 6 “ogen”.

- Bea is ook minstens 3 jaar maar jonger dan Bart.
Het is niet vermeld of ze naar kleuter- of lagere
school gaat. Het bestaan van een tweeling is niet
uitgesloten…

Ik doe één worp in mijn “pietjesbak” en dat met
drie teerlingen tegelijk. Ik kan dus hooguit 18 ogen
gooien, maar dat is niet de vraag…

- Het product van de leeftijden moet 144 zijn, dus
alleen 3, 4 , 6, 8 en 9 jaar komen in aanmerking.
En nu proberen:

Vraag 2: Hoeveel telt mijn worp als ik alle ogen op
alle zijkanten van de drie teerlingen samentel?
(Tip: even een teerling goed bekijken...)

- Bob 3, Bea 4 geeft 144/12 = 12 voor Bart:

Wie de eerste opgave juist heeft, maakt kans op de
cd-single ‘Wij zijn het dorp’

- Bob 3, Bea 3 geeft 144/9 = 16 voor Bart:
onmogelijk

VLAKAF!

Veel succes!
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ARSCENE
Arscene

samenspel. De band brengt eigen composities van
de groepsleden die helemaal in de lijn liggen van
Weijters’s pianospel : lyrisch, geworteld in traditie,
maar met een modern en pittig randje.

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

zaterdag 18 november 2017 Week van de Smaak Fermenteren

Zaterdag 6 januari 2017 - Lara Rosseel

Contrabassiste Lara Rosseel brengt een volledig
eigen repertoire dat getuigt van diepe liefde voor
de jazzmuziek, flirtend met Afrikaanse traditionele
roots en filmische intimiteit. Naast Lara spelen ook
mee: Jan Van Moer op trompet, Sep François op
vibrafoon, Robbe Kieckens op percussie, Stefan
Bracaval op fluiten en Jan-Sebastiaan op gitaar.

In deze editie staat ‘De Smaak van
Morgen’ centraal. Arscene nodigt je uit voor een
avond in de ban van de oeroude en superhippe
bewaartechniek fermenteren. Sam De Wilde van
‘De Wilde Goesting’ zal je meenemen in de
wondere wereld van gistculturen, microorganismen en eetbare schimmels.

Meer info op www.arscene.be

Voor of na de demonstratie kan je genieten van
heerlijke dranken. Onze Hansbeekse bartender van
dienst, Marleen Van Ooteghem (bij de Vlakaf beter
bekend als Tante Leen…), verrast je met speciale
kruidige gin, sleedoorndrankjes en meer lekkers
met of zonder alcohol.

Bingé-bingo, de winnaars!

Ondertussen kent heel Vlaanderen dr. Servaas
Bingé, want nadat Vlakaf hem als allereerste
interviewde, stond hij nog met een groot interview
in het weekblad Humo, was hij te gast bij Van Gils
& Gasten op één en onlangs was hij twee uur lang
te horen in De Bende van Annemie op Radio 1.
Ongetwijfeld hebben we nog een paar Sporza
media-optredens gemist, wat één van zijn intimi de
reactie “gazettencoureur” ontlokte… Voor de rest
geen kwaad over onze Hansbeekse huisarts, zeker
niet nadat hij ons vijf exemplaren van de eerste
druk van zijn boek Nooit meer naar de dokter
schonk (de tweede druk ligt ondertussen in de
winkels). Twee boeken reserveerden we voor de
ex-aequo winnaars van de zomerzoektocht. De
andere drie verlootten we onder de vier lezers die
de moeite namen om de antwoorden op onze
prijsvraag op te zoeken. Zij wisten dat de groep van
Servaas Fantoom heette, dat het adres van praktijk
Hansbekedorp nr. 58 is (alhoewel de ingang in de
Begijnhoflaan ligt) en dat wielrenner Björn
Leukemans meewerkte aan het nummer Stof en
Steen over wielerklassier Parijs-Roubaix. We waren
erg blij dat er toch één deelname op een (witte)
briefkaart tussen zat.

zaterdag 2 december 2017 - Derek & Renaud
’T Hooft & Rimbaud

Jotie ’T Hooft en Arthur Rimbaud zijn twee
jongens-poëten en twee “poètes maudits”. Beiden
stopten heel jong met schrijven. ’T Hooft overleed
40 jaar geleden in 1977 als 21- jarige aan overdadig
druggebruik en Rimbaud zette in 1873 op 20-jarige
leeftijd vrijwillig een punt achter zijn oeuvre.

Hansbeeks zanger-gitarist Derek (Derek & the Dirt
en Derek & Vis) en violist, multi-instrumentalist
Renaud Ghilbert (ex Absynthe Minded) hebben
een verscheiden muzikaal verleden en leerden
elkaar via gemeenschappelijke vrienden in
Hansbeke kennen. Renaud komt uit een Franstalig
nest, Derek uit een Vlaams, wat goed past in dit
tweetalig project, waarbij de poëzie van beide
dichters op hedendaagse muziek wordt gezet.
Zaterdag 16 december 2017 - Bram Weijters
Quartet

Pianist Bram Weijters, Carlo Nardozza op trompet,
drummer en ex-Hansbekenaar Lionel Beuvens en
bassist Piet Verbist brengen eerlijke, doorleefde
muziek met een diepe groove en een subtiel
VLAKAF!

Mariette Heyerick uit de Rostraat, Veerle Beyaert
uit de Kapellenstraat en Katrien Heirman uit de
Doornbosstraat mogen zich verheugen op een lang
en gezond leven. Proficiat !
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september

van
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en agrarische structuur. Door dit RUP zouden de
voorschriften die gelden in het valleigebied
wijzigen en worden de landschappelijke en de
natuurlijke waarden bedreigd. Bovendien zouden
er verschillende voorschriften gelden in
Lovendegem en in Nevele. Deze motie vraagt aan
de minister om het voorliggende ontwerp RUP te
herzien. De motie wordt aangenomen met 16 jastemmen en 5 onthoudingen van Nieuw Nevele.
Er wordt een ontwerp van huurovereenkomst
voorgelegd, waarbij Nevele een woning huurt van
de kerkfabrieken Nevele en Landegem, om de
pastoor van Nevele te huisvesten. Sofie D’hondt
(Open VLD) vraagt of er geen goodwill kan
gevraagd worden van de kerkfabrieken, gelet op de
hoge huurprijs (1.000 € per maand). De
kerkfabrieken beschikken immers over voldoende
middelen. De gemeente is wettelijk verplicht om
een woning te voorzien voor de bedienaars van de
erediensten. Het punt wordt goedgekeurd.
Op voorstel van de Ieperse gemeenteraad ligt een
motie voor waarmee de federale regering gevraagd
wordt om haar nucleair wapenbeleid te wijzigen.
De motie wordt unaniem goedgekeurd. Ook de
jaarrekening van OCMW-vereniging Welzijnsband
Meetjesland wordt goedgekeurd.
De budgetwijziging 2017, met o.a. het schrappen
van de middelen voor een nieuw administratief
centrum (als gevolg van de voorgenomen fusie met
Deinze), wordt goedgekeurd, met 13 ja stemmen, 6
tegenstemmen van NN en Dimitri Beyens en 1

De raadsleden krijgen een
uitgebreide uitleg over het nieuwe
computerprogramma eNotulen waarmee de
gemeenteraad voortaan de digitale toer opgaat.
Greet De Roo, medewerker van secretaris Joke
Mertens legt de werking en de mogelijkheden van
het programma uit. Met deze toepassing kunnen
alle beslissingen en bijlagen op computer
geraadpleegd worden, aan- of afwezigheden
worden gemeld en kan de besluitvorming en
notulering efficiënter verlopen.
Voorzitter Hilde Langeraert (sp.a) opent de zitting.
De GR is voltallig. Dimitri Beyens zetelt voortaan als
onafhankelijke en hoort niet langer tot de N-VA
fractie. John Caron (NIeuw Nevele) wil een grotere
professionaliteit en vindt een iPad niet het ideale
instrument, dit laat immers niet toe om bijlagen in
het zonet geïntroduceerde eNotulen vlot te
openen of om lange teksten uit te schrijven. Hij
vraagt ook of eNotulen in Deinze wordt gebruikt.
Joke Mertens antwoordt dat dit niet het geval is.
Deinze werkt met (IT-leverancier) CEVI samen,
terwijl Nevele met Schaubroeck werkt. Caron heeft
ook een probleem met ingescande pdfdocumenten, omdat dergelijke documenten geen
zoekfunctie toelaten. Hij wil ook nog afgedrukte
exemplaren krijgen
Bij uitzondering wordt een
toegevoegd punt als eerste
behandeld, omdat schepen
Mia Pynaert (sp.a) om
familiale reden de zitting
vroeger moet verlaten.
Luk De Gheest (sp.a) dient
een motie in waarin wordt
voorgesteld om een brief
aan minister van Leefmilieu
Joke Schauvliege (CD&V) te
sturen. De motie pleit voor
het behoud van het
natuurgebied Oude Kale als
valleigebied. Mia Pynaert
licht toe dat de gewestelijke
overheid aan een Ruimtelijk
uitvoeringsplan
(RUP)
AGNAS
Vinderhoutse
Bossen werkt. AGNAS staat
voor afbakening van de
gebieden van de natuurlijke
VLAKAF!
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onthouding van Open VLD. De GR neemt
vervolgens kennis van de jaarrekening OCMW.
De naam “Lovelingbrug” voor de toekomstige
fiets- en voetgangersbrug in Nevele wordt
goedgekeurd. Het reglement voor de Nevelebon
leidt tot een kleine discussie: Sofie D’hondt (Open
VLD) vraagt zich af of dit het goeie moment is om
dit te beslissen. Zou er niet beter gewacht worden
tot na de beslissing over de fusie? Het punt wordt
goedgekeurd.
Bij het verkavelingsdossier in de Poekestraat
worden een aantal bezorgdheden geuit over de
waterafvoer van deze verkaveling.
Het tweede aanvullend agendapunt met het
voorstel om snelheidsremmende maatregelen te
nemen in de Graaf van Hoornestraat wordt
aangebracht door Filip Vervaeke (NN). Het voorstel
om een advies aan de gemeentelijke
begeleidingscommissie te vragen, wordt
goedgekeurd.
Onder varia vraagt Eric Van Huffel waarom er
paaltjes in de Wildedreef werden geplaatst. Dit
gebeurde omdat dit een sluipweg is. In de
Poekestraat in Poesele staan kaprijpe bomen die
het wegdek beschadigen. Burgemeester Johan
Cornelis (CD&V) bevestigt dat de bomen zullen
geveld worden en het wegdek wordt vernieuwd.
Sofie D’hondt vraagt om de hoofdstraat in
Landegem volledig af te sluiten tijdens een kermis,
omdat er soms gevaarlijke situaties optreden
tijdens de combinatie van verschillende
evenementen. Johan Cornelis antwoordt dat de
beslissing over de te nemen maatregelen door de
evenementencel in consensus wordt genomen.
John Caron vindt dat de communicatie rond
bepaalde stappen over de fusie niet gebeurt met
respect voor sommige instellingen. Hij verwijst
naar berichten in de kranten over de hervorming
van
de
politiezones
zonder
dat
de
gemeenteraadsleden hiervan op de hoogte waren.
Johan Cornelis antwoordt dat Nevele in snelheid
gepakt is door de gemeenten Lovendegem,
Zomergem en Waarschoot.
Dimitri Beyens (Onafhankelijk) betreurt dat er
geen open commissies zijn, hoewel dat door de
burgemeester beloofd was. Er heerst nog steeds
onduidelijkheid over het parkeren aan de Foyer
(Bibliotheek) op het verkeersplateau. Niemand kan
zeggen of dit wettelijk toegelaten is of niet.
Schepen van mobiliteit Freddy Bertin zal
informeren bij de politie.
VLAKAF!

Filip Vervaeke bedankt de medewerkers van de
gemeente voor de samenwerking n.a.v. Hapje
Tapje.
Tot slot meldt Hilde Langeraert dat de sp.a-fractie
betreurt dat de infosessies over de fusie niet in de
deelgemeenten plaatsvinden, zoals dit in Deinze
wel het geval is. Filip Vervaeke wil een verdere
bespreking van de fusie in een besloten zitting. Die
is echter niet geagendeerd, maar wordt snel
georganiseerd. Publiek en pers verlaten de zaal…

Gemeenteraad van 31 oktober

De raad is compleet en wordt voorgezeten door
Hilde Langeraert (sp.a). Eerste agendapunt is de
uitbouw van eerstelijnszone in de regio Deinze, De
Pinte, Nazareth, Nevele, Sint-Martens-Latem en
Zulte. Schepen Jan Pauwels (N-VA) licht het
voorstel toe. Er zijn veel actoren actief binnen de
eerstelijnszone (artsen, rust- en verzorgingstehuizen,…).
De GR neemt akte van de budgetten van de
Nevelse kerkfabrieken. John Caron (NN) stelt voor
om eens naar Deinze te kijken om te zien hoe zij
met de kerken omgaan. Hij vraagt tevens een
billijke bijdrage van de kerkfabrieken voor de
exploitatie en het onderhoud van de kerken. De
kostprijs voor de gemeenschap staat niet in
verhouding tot het aantal gebruikers van de
erediensten. Sofie D’hondt (Open VLD) treedt deze
opmerking bij en wil een tussenkomst voor de huur
van een pastoorswoning.
Bij het agendapunt over het budget voor de
hulpverleningszone Meetjesland stelt John Caron
vast dat hij zijn informatie vooral uit de krant moet
halen. Er liggen verschillende scenario’s voor,
terwijl hij wil dat de Nevelaar de best mogelijke
hulpverlening krijgt. We zitten momenteel in een
zeer goedkope hulpverleningszone (kostprijs
Meetjesland: 27 euro/inwoner, tegenover 85
euro/inwoner voor zone Centrum waartoe Deinze
behoort). Johan Cornelis (CD&V) repliceert dat hij
de bezorgdheid over de kostprijs deelt. Hoe de
zone zal heten, maakt niet zoveel uit. Belangrijk is
dat alle hulp tijdig kan geleverd worden. Er moet
ook respect zijn voor de vrijwilligers binnen het
korps.
Het retributiereglement voor het ontlenen van
feest- of audiovisueel materiaal door verenigingen
wordt goedgekeurd. Brandblusapparaten kunnen
voortaan gratis ontleend worden. Het reglement
van sporthal Oostbroek wordt gewijzigd:
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particulieren in groep zijn nu ook toegelaten. Sofie
D’hondt (NN) vraagt waarom de sporthal niet open
is op 1 november, zoals dat wel het geval is in veel
West-Vlaamse sporthallen.
Goedkeuring
van
de
verslagen
van
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Hilde Langeraert voegt hieraan toe dat het
gemeentedecreet de gemeente verplicht om twee
raadscommissies te houden. Op 14 december volgt
een raadscommissie over de fusie, gecombineerd
met verslaggeving over de samenwerkingsverbanden. Nieuw Nevele vindt dat de tijd tussen
de
raadscommissie
en
de
bijzondere
gemeenteraad van 19 december, waarin gestemd
wordt over de fusie, veel te kort is. Conclusie is om
IVM en IMEWO uit te nodigen voor een aparte
raadscommissie.
Sofie D’hondt (Open VLD) wil graag nog eens
duidelijkheid over de inhoud van de geplande
raadscommissies, waarvoor de intercommunales
worden uitgenodigd. Hilde Langeraert beaamt dat
het chaotisch verloopt en uit haar ongenoegen
over het feit dat zij zelf ook onvoldoende zicht
heeft op (de inhoud van) de geplande
bijeenkomsten.
Tot slot wordt een voorstel voorgelegd over
compensatie voor enkele sportclubs als gevolg
van de inkomstenderving vanuit de cafetaria. Sofie
D’hondt (NN) vindt dat de compensatie
onvoldoende is, en is nooit voorstander geweest
van de compensatieregeling, omdat ze
onvoldoende is voor de sportverenigingen. Dimitri
Beyens (Onafhankelijk) vraagt zich af of deze
compensatie wel behouden zal blijven na de fusie.
Het voorstel wordt goedgekeurd met 13 stemmen
van de meerderheid en tegenstemmen van NN,
Open VLD en Dimitri Beyens én een onthouding
van Dirk Gaudissabois (CD&V).
Fernand Neerman (CD&V) stelt een vraag over de
hervorming van de politiezone. Johan Cornelis
geeft de uitleg dat er een defusie (van de
politiezone) en een nieuwe fusie gepland is, tegen
1 januari 2018. John Caron hekelt de snelheid
waarmee alles moet gebeuren en dat dit niet met
het nodige respect voor de instellingen gebeurt.
Hij moet in de krant vernemen dat het
politiecommissariaat van Hansbeke zal sluiten. Hij
stelt een amendement voor met een opschortende
voorwaarde, zodat de hervorming van de
politiezone niet doorgaat als de gemeentelijke
fusie niet goedgekeurd zou worden. Het voorstel
wordt zonder amendement goedgekeurd.
VLAKAF!

Eric Van Huffel (NN) zegt dat de burgemeester
laatst niet aanwezig was op de politieraad. Hij is
ontstemd over het feit dat Aalter en de Lievegemeenten samengaan in één politiezone. Alle
raadsleden wisten daarvan, de Nevelse raadsleden
wisten van niets. Hij betreurt het gebrek aan
transparantie. Volgens Van Huffel zegt de
burgemeester dat hij buitenspel is gezet door de
gemeenten Lovendegem, Waarschoot en
Zomergem, terwijl die drie gemeenten net zelf
beweren dat zij in de vergeethoek zaten en
verplicht zijn geweest om op een maand tijd
afspraken te maken met Aalter-Knesselare. Hij
vraag zich af wie er nu feitelijk het juiste verhaal
vertelt. Johan Cornelis antwoordt dat hij over de
gemeentelijke fusie van Lovendegem, Waarschoot
en Zomergem werd ingelicht na een politieraad.
Over de hervorming van de politiezone (Lowazo bij
Aalter-Knesselare) werden hij en Deinzes
burgemeester Vermeulen ingelicht één uur voor de
bekendmaking van deze nieuwe politiezone. Hij
zegt dit te kunnen bewijzen aan de hand van emailverkeer.
In de varia stelt Sofie D’hondt (Open VLD) een
vraag over de fietsveiligheid. De fietsverbinding
tussen Landegem en Nevele, langs het kanaal, is
erg onaangenaam tijdens de donkere dagen. Te
meer nu jonge sporters naar de sporthal in Nevele
moeten. Ze vraagt of deze route kan verlicht
worden en of de politie een preventieactie kan
houden. Johan Cornelis antwoordt dat de politie
jaarlijks een preventieactie houdt. Hij beaamt dat
het geen aangename fietsverbinding ’s nachts, er
werd een raming gemaakt om te verlichten met
LED-lampen. Schepen Freddy Bertin (NV-A) geeft
aan dat er bij de eigenaar van het jaagpad (W&Z)
geen geld is voor verlichting.
Sofie D’hondt (NN) looft de Hansbeekse wijkagent
die zorgt voor een goede verkeersdoorstroming
door zijn dagelijkse aanwezigheid. Hilde Langeraert
bevestigt dat deze korte maar zeer zichtbare
aanwezigheid van de wijkinspecteur een groot
positief effect heeft op de verkeersveiligheid in de
schoolomgeving. Sofie D’hondt (Open VLD)
vertaalt de grote bekommernis die er in Hansbeke
en Merendree leeft nu de wijkpost dreigt te
verdwijnen.
In de besloten zitting wordt verder gesproken over
de geplande fusie.
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KLIK

De prijs voor de winnaar is dit jaar is een reportage
met je huisdier, jammer genoeg is de mooie parkiet
van Evelien al overleden en heeft ze met plezier de
reportage door aan winnaar nummer 2, Sabine
Mortier (Hansbeke) met foto nummer 2 , "de
kleine schattige poes"

Tijdens de Hansbeekse kermisdagen van vrijdag 6
oktober t/m maandag 09 oktober, konden we
terug genieten van een succesvolle 37ste editie van
de fototentoonstelling “KLIK” met de expositie van
de portretten van de 50-jarigen van Hansbeke.

Bij deze een hartelijk dank van Klik aan alle leden,
medewerkers,
bezoekers,
50-jarigen
en
deelnemers van de wedstrijd, om dit traditioneel
kermis evenement te steunen.

Proficiat aan beide winnaars namens alle KLIK
leden en medewerkers!
Het thema van de fotowedstrijd 2018 voor de
inwoners van Groot-Nevele is intussen ook al
bekend nl. “MIJN DORP”

De fotowedstrijd met als thema “MIJN HUISDIER“
werd ook terug met “kritische”ogen bekeken door
het publiek en er werd weer druk gestemd (262
stemmen) om de meest toepasselijke foto uit te
kiezen uit de negen geselecteerde inzendingen.

(men zegge het voort! kijk uit naar de volgende
Vlakaf voor meer info ...)
Volgend jaar is Klik dus weer van de partij, hopelijk
jullie ook ?

De foto nr 4 " De Parkiet " (nr. 8) van Evelien Deolet
(Hansbeke) kwam als winnaar uit de bus met 57
stemmen.

VLAKAF!
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NIEUWS UIT DE SCHOOL
Onderwijs maak je niet
alleen. In deze editie willen
we graag één van onze
belangrijkste partners bij het
onderwijsproces in de kijker
zetten: de ouderraad van de Sint-Paulusschool.

omgezet naar een haalbaar plan. De directie stond
hier helemaal achter en nu gaan we dit het
komende schooljaar uitvoeren.

Concreet? We gaan groen integreren op de
speelkoer, een blotevoetenpad aanleggen, een
buitenklasje installeren, zitbankjes zoals aan Tien
Gemeten plaatsen, een horizontale klimmuur en
een wilgenhut bouwen, …. We willen dus niet
alleen de speeltijd leuker maken maar ook de
klassen uitnodigen om meer buiten te komen. We
gaan ook proberen om een aantal zaken met de
leerlingen zelf uit te voeren.

Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen...?

Ze stellen zich hieronder graag zelf aan u voor.

De Ouderraad van de Sint-Paulusschool in
Hansbeke: van betonnen koer naar
natuurlijke speelplaats

De ouderraad: wat drijft hen?

De ouderraad: wie zijn ze?

De ouderraad bestaat momenteel uit 9 ouders met
kinderen uit bijna alle klassen van de kleuter en
lagere school. We stellen ons als doel om een
spreekbuis te zijn tussen ouders en school
(leerkrachten, directie en schoolraad). We willen
de school ook - inhoudelijk en financieel ondersteunen en ouders bij het beleid en de
schoolwerking betrekken.

Als ouder zijn we partner in de groei naar
volwassenheid van onze kinderen. We willen
samen met de school deze belangrijke taak
vervullen omdat onze kinderen de toekomst zijn.
Het is onze opdracht om voor alle kinderen mee op
zoek te gaan om hun leef- en leeromgeving te
optimaliseren.

Zoals 460 Hansbekenaren hebben mogen proeven
op kermiszondag hebben we net een geslaagde
ontbijtactie achter de rug. Dankzij deze actie
kunnen we dit jaar oa. een culturele uitstap en
toneel aan de leerlingen schenken.

-we ons voortdurend inzetten voor de veiligheid
van de kinderen in de schoolomgeving?

Naast onze maandelijkse vergadering doen we nog
heel wat meer: Wist je dat...

De ouderraad: wat doen ze?

-we dat dit jaar deden door
boekentasovertrekken te sponsoren?

fluo

-de ouderraad op aangeven van verschillende
ouders mee geijverd heeft voor meer water en
minder suikerhoudende drankjes op school?

Bij een volgende actie gaan we samen met ouders,
leerkrachten en leerlingen de speelplaats
uitbreiden én natuurlijker maken.

-we vorig jaar samen met de leerkrachten een
week rond ‘goed in je vel’ hebben georganiseerd
voor kleuters en kinderen?

De koer aan de straatkant is nogal kaal en veel te
klein voor alle zes klassen van het lager (zoals vele
Hansbekenaren nog herinneren zaten vroeger
enkel de meisjes en later het eerste tot derde
leerjaar op die koer). De leerlingenraad had dit als
eerste actiepunt omschreven. Ook ouders en
leerkrachten waren zich hiervan bewust.

-we elke klas elk schooljaar €50 geven om een
uitstap mee te bekostigen?
-we samen met enkele enthousiaste ouders en
leerlingenraad het initiatief namen voor een
groene en avontuurlijke speelplaats?

Met de ouderraad daagden we de klassen uit om
leuke ontwerpen te maken. De bedoeling is om ook
de ruimte rond het schoolgebouw te integreren als
speelruimte. De kinderen hadden enorm veel toffe
ideeën en met een werkgroep hebben we die
VLAKAF!
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-we dit jaar alle leerlingen een toneelvoorstelling
rond pesten cadeau gaven?
-de ouderraad met de opbrengst van de
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ontbijtactie(s) de spelmodules op de speelplaats
sponsorde?

-we de speelplaats elk jaar versieren om op 1
september het schooljaar goed in te zetten?
-we elke vergadering feedback van ouders
verzamelen en bespreken met de school?
-we voor al deze ondersteuning ook verschillende
activiteiten organiseren waar jij ook aan kan
meehelpen?
-We hier nog lang niet alles hebben opgesomd?

Ik vinne danzoik ne
gruetewersroid
meugn oprichtn!

Wil je meer weten of op de hoogte blijven? Volg
ons op Facebook: ‘Ouderraad Hansbeke’ of
contacteer ons via jespersleen@hotmail.com. Ook
op de website van de school vind je meer info.

VLAKAF!
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JOZEF ZUTTERMAN

Op zekere leeftijd heeft iemand heel wat te vertellen over het leven. Op jonge leeftijd maakten ze een oorlog
mee en zagen ze dat de wereld in brand stond. Ze hebben hard moeten werken om er te komen en iets meer
luxe te verwerven dan hun ouders. Vandaag leven ze in een wereld waar de veilige bescherming van de eigen
cultuur lijkt weg te smelten, onomkeerbaar. Ze vertellen over een tijd zonder televisie, computer, gsm en
internet. Een tijd die voor de jeugd vandaag precies nooit bestaan heeft. Van hun verhaal willen we een
blijvende getuigenis maken. In de lijn van de grote literatuurstroming op het einde van de 19de eeuw, zetten
zij hun getuigenis op papier.
verlengde aan de andere kant van de vierweegse.
Het kortere stuk over de nieuwe weg naar de
autostrade werd toen onderdeel van de Rostraat.
Mijn ouderlijk huis werd juist omwille van die
nieuwe weg afgebroken, de stallingen bleven
staan. Het eerste plan van de ingenieurs was om
een nieuw huis te bouwen aan de overzijde van de
nieuwe weg, die toen ook Nevelestraat geheten
werd. Mijn vader heeft zich daar tegen verzet, hij
zag het niet zitten om elke morgen de straat over
te steken om zijn dieren in de stallen te gaan
voederen. Het nieuwe huis, waar we nu wonen,
kwam gelukkig op hetzelfde perceel van de
stallingen.

We deden al twee keer een poging om de bewoner
van Nevelestraat 40 op de praatstoel te krijgen.
Twee
keer
mislukte
het
door
een
ziekenhuisopname van Jozef. Derde keer, goede
keer… Op een avond half oktober hadden we een
uitgebreide babbel.

Geboren in de Laagstraat

Ik werd hier geboren in het vroegere huis van mijn
vader Gust Zutterman en moeder Clara De
Schepper op 20 maart 1936. Ik kreeg in 1938 een
zus, Suzanne. Zij zou huwen met Marcel Van
Crombrugge, die een elektriciteitswinkel uitbaatte
in De Pinte. Ze stierf helaas op 27 mei 2016. We
woonden in de Laagstraat, die liep van aan de
vierweegse met de Dalestraat tot de kasseien van
de Rostraat, achter het Rattenkasteel. Bij de fusie
van de gemeenten in 1977 werd het grootste
gedeelte herdoopt in Boerestraat, zoals het

Vader was landbouwer en hij werkte samen met
zijn broer Baziel, die in de Karmenhoek woonde. Ze
hadden elk een paard en met een koppel paarden
ging het werk vlugger. Ikzelf heb als kind en als
jongeman veel
geholpen
op
beide
boerderijen.
Ik
ging
naar
school
in
Hansbeke tot ik
14 jaar werd. Na
de derde graad bij
meester Albert De
Craene en de
vierde graad bij
schoolhoofd
Robert Van der
Vennet, volgde ik
nog drie jaar lager
middelbaar bij de
Broeders
van
Liefde in Aalter.

VLAKAF!
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daar terecht via de melkerij van de grafelijke
familie in de Melkerijstraat. Nu en dan werkte ik
een dag in de Hansbeekse afdeling.

In 1957 vervulde ik mijn legerdienst. Normaal
moest ik vroeger binnen, maar ik kreeg uitstel door
een zware longontsteking. Die liep ik op door op
het trouwfeest van mijn nicht Rita, de dochter van
nonkel Baziel, te hevig te dansen en dan bezweet
tegen een koud raam te gaan zitten. Ik werd zwaar
ziek en kreeg het Heilig Oliesel. Toen ik dan toch
mijn legerdienst kon aanvatten, trok ik eerst naar
Turnhout voor mijn opleiding. Daarna ging het
richting Duitsland. Ik diende 15 maanden in
Westhoven bij Keulen. Toen ik afzwaaide werd de
legerdienst met drie maanden ingekort, maar ik
was net niet bij de gelukkigen.
Na zeven jaar bij Flandria werkte ik eveneens zeven
jaar bij Ankers koffie in Sint-Amandsberg. Ik voerde
er bestellingen rond naar winkels in Gent en
omgeving. Zo kwam ik ook wel eens in de buurt van
het Glazen Straatje (lacht!).

Een gevulde beroepsloopbaan

Na mijn studies ging aan de slag bij coöperatieve
zuivelfabriek Flandria aan de Elyzeese Velden in
Gent. De melk van de Hansbeekse boeren kwam

VLAKAF!
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Leven voor kerk en gezin

Als ontspanning ging ik graag eens dansen. Sinds
mijn legerdienst reed ik immers rond met een
Volkswagen Kever, veertien jaar lang. Het waren
ritten naar dancing De Brueghel in Nazareth,
Populierenhof
in
Deinze of De Riva in
Deurle. Tango en
Bebop waren mijn
favoriete dansstijlen.
Ik had dat op mezelf
geleerd en Iemand
een dans leren was
telkens een moeilijke
opgave.
Meisjes
kwamen toen nog
met
vader
en
moeder naar de
dancing. Zelf moest
ik altijd om middernacht thuis zijn. Als ik te laat
was, kreeg ik van vader, in lange onderbroek, een
sermoen.

Toen we huwden, gingen we één jaar wonen bij
mijn vader en moeder. Daarna trokken we naar het
hoekhuis van Kapellenstraat en Reibroekstraat
waar
nu
Luc
Bauwens woont.
We woonden er
acht
jaar
en
kochten dan een
huis
in
de
Cardijnwijk
op
Zande. We kregen
vijf kinderen die
allen
buiten
Hansbeke gingen
wonen: Kathleen,
Sigrid,
Geert,
Claudine en Petra. We zijn fiere grootouders van
zes kleinkinderen.

“Er kwam veel papierwerk bij
kijken en op een bepaald
ogenblik vroeg het bisdom om
dat allemaal met de computer
te doen, maar ik had er geen!”

In die periode huwde ik met Noëlla De Meyer uit
Wakken. Ik had haar een eerste keer ontmoet op
de Europafeesten in Tielt. Een tijdje nadien spraken
we af om eens samen te gaan dansen in een
dancing op de Kortrijkse steenweg in Deinze en
heb ik haar naar huis gevoerd. Op 1 juli 1965
trouwden we voor de wet en op 3 juli voor de kerk.

Na
de
Ankerperiode,
werd
ik
handelsvertegenwoordiger in West-Vlaanderen
voor de firma Coveal in Veldegem. Coveal
verdeelde kaas- en vleesproducten. Na één jaar
werd de firma echter gesloten. Er was een en ander
niet in orde, wellicht met de voedselveiligheid,
maar het personeel wist van niets. Ik werd nog drie
maanden uitbetaald en mocht terug op zoek naar
een andere job. Die vond ik bij Stella Artois in
Zwijnaarde waar aanvankelijk enkel water werd
verhandeld. Ik werd er heftruckchauffeur. Na enige
tijd werd er overgeschakeld naar Coca Cola en
werd ik chef-brigadier voor de logistiek. Dat deed ik
zeven jaar, tot mijn brugpensioen op 55 jaar.

VLAKAF!
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Het ouderlijk huis hier verhuurden we aan
verschillende mensen, waaronder drie dokters op
een rij: Tony Van de Velde, Paul Van Keymeulen en
Luk Bingé. We moeten toegeven dat het huis
eigenlijk niet ingericht was om een dokterspraktijk
te organiseren, maar toch gebeurde het.

Daarnaast was ik ook secretaris van KWB
Hansbeke, secretaris van de H. Hartbond,
penningmeester van OKRA en vlaggendrager van
het ACW. Die vlag staat hier nog maar wordt niet
veel meer gebruikt. Ik draag nog wel op de 11
novemberhuldiging de vlag van de Opgeëisten en
Politieke Gevangenen uit de regio Tielt, een erfenis
van de vader van Noëlla.

In opvolging van mijn vader werd ik lid van de
kerkraad. Ook zijn vader, Jules Zutterman, was lid
geweest. Dat ontlokte de vraag aan onze zoon
Geert, toen hij zes jaar was, of hij dat ooit ook zou
moeten doen, want hij zag dat niet zo goed zitten.
Bovendien woont hij niet meer in Hansbeke, zo is
dat probleem vanzelf opgelost. Ik ben zeven jaar
schatbewaarder van het kerkbestuur geweest en
werd opgevolgd door Robert Leenknecht. Er kwam
veel papierwerk bij kijken en op een bepaald
ogenblik vroeg het Bisdom om dat allemaal met de
computer te doen, maar ik had er geen! Dan heb ik
er maar de brui aan gegeven. Let op, ik ben 40 jaar
bij het kerkbestuur betrokken geweest, van 1974
tot 2014, en werd dan erelid met een gouden
medaille als beloning voor de inzet.

VLAKAF!

Momenteel ben ik enkel nog lid van OKRA in
Landegem. Ik houd het nu wat rustiger omwille van
mijn gezondheidstoestand. Rustig het gras afrijden
en de tuin onderhouden. Weet je dat ik opnieuw
moet
leren
fietsen
na
mijn
gezondheidsproblemen? Het is allemaal snel
veranderd.

We wensen Jozef en Noëlla nog vele jaren in goede
gezondheid, het enige dat niemand kan kopen.

41

november 2017

TERUGBLIK

HANSBEKE KOESTER-T

Hansbeke Koester-t was een prachtig initiatief van enkele Hanskbeekse verenigingen (Niet Versagen, KVLV,
Oud-Hansbeke en ‘t Hansbeeks Verzetje), maar de drijvende kracht erachter was Marc Beirnaert (flink
geholpen door zus Monique). Het was een prachtig initiatief om twee redenen.

Vooreerst de inhoud: een unieke gelegenheid om zowel de film van de viering 850 jaar Hansbeke als Herberg
in het Misverstand (destijds opgenomen in Hansbeke en met Hansbeekse figuranten) opnieuw te bekijken,
aangevuld met een (schitterend) ontbijt in het kader van een fotoreportage van Hansbeke 20 jaar geleden.

En het was ook een prachtig inititatief omdat de opbrengst integraal naar Koester gaat. Koester is een vzw
die thuisbegeleiding doet van onder meer terminaal zieke kinderen en hen op die manier de kans geeft om
hun laatste maanden in huiselijke kring door te brengen. Koester werd destijds mee opgericht door de
Hansbeekse Kristin Mattheeuws.
Alle aanwezigen waren het er over
eens dat het een puike organisatie
was, een unieke gelegenheid ook
om dorpsgenoten tegen te komen
die ze al even niet meer gezien
hadden.
Wij kijken alvast uit naar het
volgende initiatief...

VLAKAF!
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TANTE LEENS KOOKPUNT

FAZANTENFILET GEVULD MET WILDGEHAKT EN BOERENKOOLPUREE
Ingred
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Werkwijze

Hak de pistachenoten en de droge abrikozen in
fijne maar ‘herkenbare’ stukjes, laat de abrikozen
een uurtje weken in Madeira-wijn.
Doe de korstjes van het brood en snij het in kleine
dobbelstenen. Klop de eieren op en meng het
brood eronder. Snipper de ui fijn, haal de look door
de lookpers. Smelt wat boter in een pan en bak de
uisnippers met de look zachtjes bruin. Blus met
een scheut Madeira. Roer de aanbaksels los, voeg
enkele blaadjes fijngesnipperde salie toe.

Doe het wildgehakt in een mengkom, meng samen
met de noten, de abrikozen, de gebakken
uisnippers en het broodpapje. Kruid met een
snuifje gemalen steranijs, wat kaneelpoeder, peper
van de molen en zout.
Neem de fazantenfilets en snij ze voorzichtig maar
zo ver mogelijk open. Leg het spek op het aanrecht,
leg er de filets open op en doe op elke filet wat
gehakt, vouw mooi samen en plooi het spek strak
rond de filet.
Bak rondom aan in de boter en plaats nog een 10 à
15 min in een voorverwarmde oven op 180°C.

Spoel de boerenkool, verwijderd de grote nerven
en snij in fijne reepjes (boerenkool is pas goed als
de vorst er is overgegaan, indien het nog niet
gevroren heeft kan je ze een nachtje in de
diepvries doen).
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Stoof de boerenkool in boter maar niet te
lang, kook de aardappelen en maak er en
gladde puree van. Meng er de boerenkool
onder en kruid af met peper, zout en muskaat.

Haal de filets uit de oven laat even rusten in
aluminiumfolie. Bak de champignons aan in
het braadvet van de filets blus met Madeira,
voeg de room toe en laat inkoken. Snij de
fazantenfilets in grote plakken.
Serveer samen met de puree en de
champignons in roomsaus.
Smakelijk!
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Chrysanten voor een overleden station?

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