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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Het ziet er meer en meer naar uit dat we
binnenkort deel uitmaken van Deinze. Net als vele
dorpsgenoten, krijgen wij het gevoel dat deze
beslissing rap-rap genomen is. Er wordt eerst
beslist en dan wordt er een dossier uitgewerkt.

zijn.

Het is natuurlijk niet mogelijk om nu verkiezingen
te organiseren. Maar wat wel mogelijk is, is een
volksraadpleging.
In
andere
gemeenten
organiseert men dat voor veel minder ingrijpende
discussiepunten (een parking meer of minder
bijvoorbeeld). Waarom zou dat dan niet mogen als
het over fundamentele keuzes gaat?

Zelfs gemeenteraadsleden komen er openlijk voor
uit dat ze ja gestemd hebben zonder dat ze
eigenlijk voldoende informatie hadden om een
gefundeerde mening te kunnen vormen.

Binnenkort (24/9) is er zelfs één in ZIngem over hun
fusieplannen! Het is dus nog niet te laat...

Is fuseren dan een slechte zaak? Of is fuseren meer
bepaald met Deinze een slechte zaak? Eerlijk, we
weten het niet. Er zijn vele argumenten pro en
contra mogelijk, maar het is pas als je ze allemaal
samen legt dat het mogelijk is om ernstig te
oordelen. Ook voor de inwoners van Hansbeke.

Zoet toeval zijn
da Zjeeveren in
tmiddn goi lihn?

Wij vinden daarom twee aspecten zeer spijtig. Het
eerste is dat er niet op voorhand een volwaardig
dossier gecommuniceerd wordt naar
de bevolking, waarin we kunnen
lezen wat de werkelijke impact op
ons leven zal zijn, zowel
organisatorisch als financieel.
Daarenboven is het spijtig dat de
bevolking in deze niet gehoord
wordt. Natuurlijk hebben we de
gemeenteraadsleden verkozen, maar
een fusie was in 2012 helemaal geen
programmapunt, bij niemand.
Terwijl het klaar en duidelijk is dat,
indien er nu een raad verkozen zou
moeten worden vooraleer over die
fusie beslist wordt, dit wellicht het
belangrijkste verkiezingsthema zou
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NEVEDEINZELE
Zoals?
Johan Cornelis ‘Deinze heeft in een aantal grote
dossiers het voortouw genomen, zoals in het
dossier Moerstraat en recent Kerrebroek.’

`Talk of the town’ is deze dagen zonder twijfel de
aangekondigde fusie van Nevele met Deinze. Nu
gemeente Nevele aansluit bij stad Deinze, is die
Engelse uitdrukking op zijn plaats. Op 10 juli 2017
werd deze fusie immers aangekondigd door de
burgemeesters van de twee gemeenten, onder de
slogan “Deinze in ‘t Land van Nevele”. Het is de
bedoeling dat de beide gemeenteraden de fusie
eind dit jaar definitief goedkeuren, zodat er één
gemeente van 43.000 inwoners wordt gevormd op
1 januari 2019. Wie is er beter geplaatst dan de
initiatiefnemers zelf om ons tekst en uitleg te
geven? Nevels burgemeester Johan Cornelis
(CD&V), hoeven we als Bekende Hansbekenaar
uiteraard niet meer voor te stellen, maar wie is die
Jan Vermeulen (CD&V) voor ons?

Professor ruimtelijke planning en stedenbouw
Georges Allaert sprak zich onlangs in een
opiniestuk uit voor een fusie van de vier
gemeenten uit de LoWaZoNe, dat zou moeten
groeien naar een sterk landelijk netwerk met veel
kernen van gelijke grootte.
Cornelis ‘Een fusie met de vier gemeenten van de
Lowazone was niet mogelijk: de gemeenten
Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben
mij na een vergadering apart genomen en
meegedeeld dat zij zouden fuseren. Nevele kwam

Jan Vermeulen: ‘Zelf ben ik ook
afkomstig uit een klein dorp, BachteMaria-Leerne meer bepaald, dat op zich
al een samenvoeging is van Bachte en
Sint-Maria-Leerne.
Ik
ken
de
gevoeligheden van een fusie dus vrij
goed. Mijn ouders hadden in Bachte
een café, In De Klok. Mijn grootouders
zijn van Nevele en van Deinze
afkomstig. Zelf woon ik in Maria-Leerne.
Ik ben getrouwd met Véronique
Lefebvre en heb twee dochters van 9
jaar, de tweeling Madeleine en Juliette.
Ik heb rechten gestudeerd en
vervolgens nog een jaar financiewezen.
Samen met mijn vrouw houd ik een
advocatenkantoor,
hoewel
ik
tegenwoordig
ongeveer
voltijds
burgemeester ben.’
Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
Vermeulen ‘We hebben al langer goede
contacten en kwamen elkaar vaker op
informele momenten tegen, zoals
bijvoorbeeld tijdens Ooidonk Sneukelt,
of op één of ander feest. Ook op
gemeentelijk vlak was er al
samenwerking.’
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IN DE VELE NEZE
Wat met de dienstverlening in Nevele?
Cornelis ‘Een stuurgroep met de burgemeesters,
de topambtenaren en de vertegenwoordigers van
de meerderheidspartijen heeft beslist dat er
werkgroepen zullen worden opgericht om alles op
elkaar af te stemmen.
Bedoeling is uiteraard
dat het containerpark
en de bibliotheek
blijven,
maar
de
modaliteiten worden
de komende maanden
vastgelegd.
De
dienstverlening zal niet
volledig in Nevele
blijven, maar grotendeels in Deinze gecentraliseerd
worden.’

er niet aan te pas, al zal er wellicht nog verdere
samenwerking met die gemeenten zijn. Mochten
die vier gemeenten samengaan - dus met Nevele
erbij - zou dat een relatief arme fusiegemeente
worden, want er zitten hier geen inkomsten uit
industrie.
Deinze
biedt
dan weer het
voordeel dat zij
een
grotere
bestuursentiteit
zijn. Ik heb bij de
vijf
Nevelse
partijen in de
gemeenteraad
afgetoetst of zij een fusie zagen zitten, en kreeg vijf
keer “ja” als antwoord. Daarenboven hebben vier
van de vijf partijen zich voor Deinze uitgesproken.
Ook vier van de vijf hebben zich uitgesproken voor
een samenvoeging die ingaat op 1 januari 2019.’

“We hebben al langer goede
contacten en kwamen elkaar
vaker op informele momenten
tegen.”

Wat kost bijvoorbeeld een bezoek aan het
containerpark in Deinze?
Vermeulen ‘Dat weet ik niet van buiten, zelf ga ik
hooguit één keer per jaar naar het containerpark,
maar Deinze hanteert het principe van “de
vervuiler betaalt”. Wel is het bijvoorbeeld zo dat
inwoners uit pakweg Sint-Martens-Leerne
evengoed naar het containerpark in Landegem
zullen mogen gaan. Dit soort zaken zal in de
komende maanden uitgeklaard worden.’

Vermeulen ‘De noodzaak tot schaalvergroting is al
jaren aan de orde. Dat betekent echter niet dat de
eigenheid van kleine gemeenschapen verloren
gaat. In 1970 was er al een eerste fusie in Deinze,
met Astene, Petegem en Zeveren. In 1976 kwamen
de buitengemeenten erbij: Bachte-Maria-Leerne,
Gottem, Grammene, Meigem, Sint-MartensLeerne, Vinkt en Wontergem. Om de
dienstverlening op niveau te kunnen
houden, moet je de bestuurskracht
vergroten. De gemeenten worden
meer en meer ontvoogd, en moeten
bijgevolg zelf instaan voor de
organisatie van bijvoorbeeld de
ruimtelijke ordening. Om voldoende
gespecialiseerd personeel te kunnen
aantrekken, heb je die grote
bestuurskracht nodig, zoals voor
vacatures in de ICT. In Deinze rezen ook
een aantal vragen naar een fusie, want
we zagen dat in de omliggende
gemeenten
gebeuren:
AalterKnesselare, Kruishoutem-Zingem en
Lovendegem-Waarschoot-Zomergem.’
VLAKAF!
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VEEL IN DE ZENE
Hoe geraakt een Hansbekenaar zonder eigen
vervoer in Deinze?
Cornelis ‘De mobiliteit tussen de verder afgelegen
deelgemeenten moet verbeteren. Er komen
hierover gesprekken met De Lijn. De grotere
bestuurskracht heeft ook hier weer het voordeel
dat je meer invloed kan uitoefenen.’

heel wat gronden die we kunnen afstoten en waar
we inkomsten uit genereren. Deinze heeft zes keer
meer geïnvesteerd dan de buurgemeenten, en we
hebben dat met relatief gezien minder
personeelsleden gedaan. Bovendien bouwden we
een pensioenfonds op voor het personeel, wat in
Nevele niet zo gebeurde. Deinze heeft ook meer
reserves bij AquaRio (de rioolbeheerder, red.)
aangelegd dan Nevele en de schuld per inwoner
van het OCMW is hoger in Nevele.’

Vermeulen ‘Net zoals in Gent het geval is, kan er
ook gedacht worden aan een mobiel
dienstencentrum dat elke dag in een andere
gemeente staat. Je kan ook de digitale
dienstverlening verhogen.’

Cornelis ‘Gelukkig is de bouw van een nieuw
administratief centrum in Nevele niet doorgegaan.
Met een geraamde kostprijs van negen miljoen
euro voor dat kantoor, zou de schuldgraad van
Nevele trouwens ook gestegen zijn.’

Volgens onze berekeningen (met cijfers van 2015)
zou de schuldgraad per inwoner voor een inwoner
van Deinze dalen van 1.778 euro naar 893 euro en
voor een Nevelaar stijgen van 423 euro naar 893
euro. We hielden rekening met de beloofde
lastenverlaging van 500 euro per inwoner.
Kloppen deze cijfers ?
Vermeulen ‘Over cijfers wil ik me niet te veel
uitspreken. Ik ben ervan overtuigd dat Nevele er
alles welbeschouwd meer voordeel bij doet dan
Deinze.
Dat
de
schuldgraad in Deinze
zo hoog ligt, is een
gevolg van de vele
investeringen die er
gedaan zijn. Maar daar
kunnen
we
nu
natuurlijk
al
van
genieten, zoals het
nieuw administratief centrum, de nieuwe
kunstacademie of binnenkort de theaterzaal. We
zien ook dat de private sector ons volgt, met o.a.
twee nieuwe winkelcentra. We zetten hard in op
stadskernvernieuwing, zodat het aangenamer
wordt om in de stad te leven. Winkelen is meer dan
je auto parkeren en inkopen doen, het gaat meer
en meer om de beleving. De Tolpoortstraat moet
terug een aangename winkelstraat worden.

Hoe zullen -als de fusie doorgaat- de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
verlopen?
Vermeulen ‘Er wordt gekozen voor één
gemeenteraad voor de nieuwe fusiegemeente. Nu
zijn er in Nevele en Deinze resp. 21 en 29
gemeenteraadsleden, vanaf 2019 zouden dat er
nog 35 zijn. Er komen 10
uitvoerende
mandaten:
burgemeester,
OCMWvoorzitter
en
acht
schepenen. In 2024 zullen
er nog 9 uitvoerende
mandaten zijn en vanaf
2030 zelfs maar 8 meer.’

“De vijf Nevelse partijen
in de gemeenteraad
hebben ‘ja’ gezegd tegen
een fusie.”

Neemt het loon voor verkozenen toe?
Cornelis
‘De
zitpenningen
voor
de
gemeenteraadsleden blijven gelijk. Maar het is
correct dat de burgemeester en de schepenen in
een gemeente van 43.000 inwoners meer
verdienen.’
Vermeulen ‘Anderzijds: er komen ook zes
kermissen bij waar je geld uitgeeft… . Zonder
gekheid, ik vind het wel belangrijk dat je je als
burgemeester of als schepen laat zien op dit soort
evenementen in een dorp.’

Over die schuldgraad nog dit: we hebben er voor
gekozen om nu te investeren, terwijl de rentes
historisch laag zijn. Daarnaast beschikt Deinze over
VLAKAF!
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DEZE NEVEL NIE
Wat
zijn
de
gevolgen
voor
het
gemeentepersoneel?
Vermeulen ‘Niemand wordt ontslagen, maar de
plaats van tewerkstelling kan natuurlijk
veranderen.
Momenteel
zijn
er
twee
gemeentesecretarissen (de hoogste gemeentelijke
ambtenaar, red.), twee financieel beheerders en
twee OCMW-secretarissen, terwijl er na de fusie
telkens slechts één functie overblijft.’

het toekennen van wijk- of dorpsbudgetten. Ook
de invoering van de zogenoemde Mobipunten kan
een verbetering inhouden. Dat zijn plekken waar
een
overdekte
bushalte
of
overdekte
fietsenstalling of een deelwagen komt, afhankelijk
van de noodzaak. In Landegem zou er een bluebike station kunnen komen (deelfietsen van de
NMBS, red.). Verder kan Deinze een sterke(re)
administratie voor wat betreft burgerparticipatie
aanbieden. Er is immers al een participatieambtenaar in Deinze, in Nevele niet. Vanuit de
verschillende kernen zal er meer autonoom
geregeld kunnen worden.’

Cornelis ‘Ik wil trouwens mijn waardering
uitspreken voor alle personeelsleden van de
gemeente, die zich volop inzetten voor de fusie.’
Er werd op de laatste gemeenteraad van Nevele
gezegd dat burgemeester Vermeulen een
parlementair mandaat zou ambiëren en dat
burgemeester Cornelis dan de fusiegemeente zou
leiden. Wat is daar van aan?
Vermeulen ‘Het is de partij die beslist wie waar
wordt ingezet. En daar is nog niet over gesproken,
net zo min als zouden er al afspraken zijn over de
eerste plaats op de lijst voor de volgende
verkiezingen. Ik heb de ambitie om burgemeester
te blijven. Momenteel ben ik burgemeester van
Deinze, maar zoals gezegd: de partij beslist. Mijn
hart klopt hier, in onze stad, in onze dorpen. Ik laat
de nieuwe fusiegemeente niet in de steek.’

Komt er in het kader van die burgerparticipatie
ook een mogelijkheid tot inspraak via
volksraadpleging of referendum over de geplande
fusie?
Cornelis ‘Neen. Er komt geen volksraadpleging en
geen referendum. Als burgemeester heb je heel
wat voelsprieten. Ik heb mijn oor te luisteren
gelegd bij heel wat mensen, vooraleer ik deze stap
heb gezet en ik ben ervan overtuigd dat de
bevolking een fusie wil. Wel gaan we naar de
verschillende deelgemeenten stappen voor een
informatieronde. Als er daar interessante
opmerkingen uit komen gaan we die zeker
meenemen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur
heeft trouwens een vijf-stappenplan uitgewerkt
voor gemeenten die willen fuseren. Het
fusiedecreet ligt nu voor en we moeten de kans om
vrijwillig te fuseren grijpen, want volgens mij
komen er later zeker verplichte fusies aan.’

Cornelis ‘Het klopt dat daar nog niet over
gesproken is. Meer zelfs, er is sedert de
aankondiging nog geen bijeenkomst van onze partij
geweest waar dit besproken had kunnen worden.’
Qua inwonersaantal daalt het soortelijk gewicht
van Hansbeke van ongeveer één zesde van de
gemeente Nevele naar hooguit 5 % in de
fusiegemeente. Waar zit het voordeel eigenlijk
voor ons?
Cornelis ‘Deinze heeft altijd veel respect gehad
voor de eigenheid van zijn dorpen. Meigem is quasi
onveranderd gebleven na de fusie van 1976. We
gaan naar een evenwicht moeten zoeken. Ik geloof
ook in een betere mobiliteit voor de dorpen. Voor
de rest is het wat afwachten.’

Zein voelspriedn
en last van
fibronil!

Vermeulen ‘We kunnen de dorpen versterken door
VLAKAF!
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VEZELEN IN DE E
Is er niet overwogen Nevele te defuseren:
Hansbeke bij Aalter of LoWaZo, Merendree bij
LoWaZo, Nevele, Vosselare bij Deinze, enz..?
Cornelis ‘Neen.’

gecombineerde inzet van materieel. En doordat de
overheidsopdrachten, zoals bijvoorbeeld voor de
bebloeming, van grotere omvang zullen zijn,
krijgen we ook gunstiger prijzen. Hetzelfde geldt
voor de onderhoudscontracten voor de
gemeentewegen, de eenheidsprijzen zullen dalen
als er grotere opdrachten worden aanbesteed. Een
aannemer kan het jaar rond voor de nieuwe
eenheid werken. Die uitgestrektheid kan je ook als
toeristische troef uitspelen.’

Momenteel is de werktitel ‘Deinze in ‘t Land van
Nevele’, maar wat zou de nieuwe naam worden?
Cornelis ‘Op dit moment hebben we nog geen
idee. We gaan dat in alle rust bekijken en rekening
houden met wat de mensen willen. Maar ik ben er
gerust op, we gaan wel iets vinden.’

Wanneer is het idee eigenlijk ontstaan en hoe
gaat het nu verder?
Cornelis ‘We hebben er
in 2016 al eens over
gesproken, maar in april
van dit jaar is het pas
ernst geworden. Er zijn
nu
een
aantal
werkgroepen opgericht,
die alles in kaart moeten brengen. We zullen
stillekes aan alles gelijkstellen, zoals we al het
initiatief namen om de parkeerduur met blauwe
kaart op 3u te brengen, naar analogie met Deinze.
Eind dit jaar volgt dan de definitieve goedkeuring
van de fusie door de twee gemeenteraden.’

En de dubbele straatnamen zoals Markt,
R(ei/ij)broekstraat, Molenstraat,
…?
Vermeulen ‘Dat moet geval per
geval bekeken worden. Maar in
Deinze zijn er nu ook al straten
met zeer gelijkaardige namen,
zonder dat dit problemen
oplevert. De keuze voor behoud of verandering van
straatnaam hangt af van een aantal factoren, zoals
het aantal adressen, maatschappelijke zetels van
bedrijven enz. Het moet in elk geval een logische
keuze worden.’

“Er komt geen
volksraadpleging.”

Blijven we eigenlijk nog bij het Meetjesland?
Vermeulen ‘Uiteraard. Het zou niet logisch zijn om
dat nu te veranderen. Hansbeke en Merendree
hebben voeling met het Meetjesland en
samenwerkingsverbanden met het Meetjesland
waar Nevele zich goed in voelt, kunnen blijven.’

Vermeulen ‘We leren ontzettend veel bij van
elkaar. Zelf heb ik ook al dingen gezien die door
Nevele beter worden gedaan.’
Cornelis ‘Ik heb bijvoorbeeld de fiets ontdekt door
met Jan samen te fietsen en nu kom ik altijd met de
fiets naar mijn kantoor. Dat is ontzettend
verrijkend, je ziet veel meer van de omgeving!

Cornelis ‘Ik wil dat toch even nuanceren.
Toeristisch gesproken heeft het Meetjesland nooit
veel betekend voor Nevele. Men heeft het immers
hoofdzakelijk over het Krekengebied. Onze
gemeente komt niet aan bod. Ik zou het dan ook
geen slecht idee vinden om aan te sluiten bij de
Leiestreek, zoals ook Gent bij de Leiestreek hoort
omwille van de dorpen, Afsnee, Drongen,
Zwijnaarde, …’

Vermeulen ‘Ik ben ervan overtuigd dat Hansbeke
binnen het groter geheel meer Hansbeke zal
kunnen zijn. Binnen Nevele waren het te veel zes
ongeveer gelijkwaardige deelgemeenten. Want,
hoe groter de entiteit van de fusie, hoe groter de
identiteit van een deelgemeente.’

Speelt de uitgestrektheid van beide gemeenten
niet in het nadeel voor de kosten? Er zijn immers
heel wat wegen te onderhouden.
Cornelis ‘Dat lost zichzelf op door de
VLAKAF!
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NEVEL IN DE ZEE
dat
de
bevolking niet
gevraagd is, of
zelfs maar de
mogelijkheid
heeft gekregen
om zich uit te
spreken. Voor
mij is dit een
p o l i t i e k
spelletje om de
CD&V
meer
macht te geven. Ik kom wel af en toe met mijn
vrouw per auto in Deinze, maar ik zie geen
meerwaarde in die fusie. Het ware beter en
logischer geweest om samen te gaan met de
gemeenten uit de Lowazone. Er wordt daar al mee
samengewerkt. Hoe gaan oudere mensen
trouwens in Deinze geraken? De belbus een dag op
voorhand bestellen?”

In het hoofdartikel laten we de twee
hoofdrolspelers van de voorgestelde fusie aan het
woord. Maar wat denkt de Hansbekenaar
hierover? We trokken op een druilerige
dinsdagmorgen naar de markt en stelden volgende
vragen;
1. Wat is je eigen mening over een fusie van Nevele
met Deinze?
2. Heb je nu een band met Deinze? Kom je er
dikwijls?
3. Hoe maak je de verplaatsing naar Deinze?
4. Als je zelf mocht beslissen, met wie moet Nevele
fusioneren?
Sofie Van Parijs

“Er is volgens
mij goed over
nagedacht, ik
denk dat we
ons over het
algemeen
z u l l e n
verbeteren.
Misschien
kunnen
de
belastingen
hierdoor zelfs
verlagen! Ik
hoop wel dat
de politieke
partijen
onderling tot akkoorden kunnen komen en geen
ruzie maken. Op het vlak van sport hoop ik op
samenwerking, zoals voor het voetbal of de basket.
Ik rij af en toe met de auto naar Deinze om te
winkelen bij de Albert Heijn of het Kruidvat of in
één van de shoppingcentra daar. Voor oudere
mensen zal Deinze wellicht moeilijk bereikbaar zijn,
omdat er weinig openbaar vervoer is. Aalter is
volgens mij geen optie meer, omdat die gemeente
al gefuseerd is met Knesselare. Gelukkig gaan we
niet samen met Gent.”

Trui Van Heirzele

“Ik was liever
bij
Aalter
gegaan,
omdat
ik
meer voeling
heb met die
gemeente.
Deinze is te
ver
van
Hansbeke en
ik kom er ook
weinig.
Ik
werk in het
rust- en verzorgingstehuis in Nevele, en vraag me
af wat er daar zal veranderen voor het personeel.
Er is heel weinig communicatie geweest en het is
spijtig dat de bevolking niet bevraagd werd. Zoals
gewoonlijk hebben we er weinig aan te zeggen.”
Godelieve Van de Moortele
“Het zal niet verbeteren na de fusie. Hoe groter de
gemeente wordt, hoe minder betrokken de
mensen zich voelen. Wat zal er nog overblijven van

Gilbert Deblock
“Ik vind die fusie belachelijk! Het is een schande
VLAKAF!
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DE VIEZE LENEN

de dienstverlening? We hebben gezien wat er
gebeurd is na de vorige fusie. Nevele is nu al ver
voor sommige mensen, maar daar kan ik nog net
met de fiets naartoe. Op woensdag ga ik soms wel
eens met de belbus naar de markt in Deinze, of ik
vraag aan mijn kinderen dat ze me tot daar voeren.
Zomergem zou voor mij een logischer keuze
geweest zijn, hoewel er (nog) geen belbus tot daar
rijdt.”
Laura Verniers

politiekantoor hier zal wegvallen. We waren
volgens mij veel beter met Aalter gefuseerd. Tja,
wij kiezen wel in het stemhokje, maar uiteindelijk
doen de politici gewoon hun goesting.”
Ronny De Bruyne
“Het zat er natuurlijk aan te komen: we moeten
wel ergens bij gaan. Die 500 euro die de gemeente
per inwoner krijgt, is uiteraard niet mis. Zelf ken ik
Deinze niet, ik kom er ook nooit. Ik heb geen
voorkeur, maar met Gent moeten we zeker geen
fusie aangaan! Aalter moet Nevele niet hebben,
omdat hier geen industrie is. Ik vind wel dat de
naam moet behouden blijven, dus ik stel DeinzeNevele voor.”

“Ik lig er eerlijk
gezegd niet van
wakker , en heb
er ook niet veel
over nagedacht.
Ik kom wel af en
toe met de auto
in Deinze om
boodschappen
te doen of te
winkelen. Deinze
is wel de beste
keuze.”

Remi Snauwaert
“De hoofdgemeente zal wel ver liggen, alhoewel er
nu toch ook oudere mensen zijn die daar naar de
markt gaan. Ik kom zelf wel vaak in Deinze, omdat
mijn zoon daar een bakkerij heeft. Nevele zal nu
wel een stad worden! Ik vrees wel dat het
VLAKAF!
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CHRIS VERLAAT HET MILIEU
Begin september is Chris Van Melkebeke, de
milieuambtenaar van de gemeente Nevele, met
pensioen gegaan. Met Tine Monseré is de
opvolging verzekerd. Tijdens de zomer namen we
contact op voor een dubbelgesprek. We begonnen
met de voor de hand liggende vraag wie ze zijn.

Verder heb ik het geluk gehad dat er in die
beginperiode een zeer dynamische milieuraad was,
die veel milieu- en natuuronderwerpen op de kaart
heeft
gezet:
een
gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan
(GNOP),
de
subsidiereglementen
voor
kleine
landschapselementen of voor hoogstam
fruitboomgaarden. Ook het afvalbeleid is
geëvolueerd, de ophaling van grof huisvuil is veel
strenger gereglementeerd, maar de ophaling van
restafval, PMD en papier en karton blijft uiteraard
wel bestaan.’

Chris Van Melkebeke ‘Ik ben industrieel ingenieur
Scheikunde - Brouwerijtechnieken van opleiding,
en heb eerst tien jaar in verschillende brouwerijen
gewerkt. In juni 1994 ben ik in Nevele begonnen als
milieuambtenaar. Dat was in de beginperiode van
de
zogenaamde
milieuconvenanten,
de
overeenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de
gemeenten. De gemeenten konden aanspraak
maken op subsidies, op voorwaarde dat ze
bepaalde milieuprogramma’s uitvoerden. Samen
met de opeenvolgende schepenen, heb ik dus het
milieubeleid in Nevele vorm kunnen geven.’

Tine ‘We krijgen tegenwoordig wel veel meer
ondersteuning zoals bijvoorbeeld van Veneco, van
de Intercommunale voor het Meetjesland (IVM)
voor wat het afvalbeleid betreft, van vzw
Woonwijzer voor uitleg aan de bewoners over de
verschillende subsidies of van de provincie rond
klimaatbeleid. We wisselen ook vaak kennis uit
met andere gemeenten uit het Meetjesland.’

Tine Monseré ‘Ik heb acht jaar in een
milieustudiebureau gewerkt, waar ik zowel
milieuvergunningsaanvragen
voor
landbouwbedrijven als milieueffectenrapporten
heb opgesteld. Als bio-ingenieur land- en
bosbeheer heb ik interesse voor natuur en milieu,
dus de functie van milieuambtenaar sprak me wel
aan.’

Wat brengt de toekomst?

Chris ‘Het beleid dat de voorbije 25 jaar is
opgebouwd, blijft natuurlijk grotendeels bestaan.
Dat brengt op zich al heel wat opvolging met zich
mee. Ik heb die administratieve last hand over
hand zien toenemen. Gelukkig zorgt collega
Maaike Schaubroeck voor administratieve
ondersteuning. De dienstverlening op vlak van
milieu in Nevele gaat al vrij ver, maar het kan altijd

Waarvoor kunnen de mensen bij jullie terecht?

Chris ‘We krijgen alle mogelijke vragen over milieu
en natuur: milieuhinder, afval, retributie,
individuele behandeling van afvalwater,
subsidies voor een regenwaterput (tijdens
ons gesprek wordt Chris hierover gebeld
door een Hansbekenaar die recent
verbouwde, red.). Ook voor een
vergunning voor het kappen van bomen
kunnen ze bij ons terecht.’
Hoe is het milieu- en natuurbeleid in de
gemeente geëvolueerd in die periode?
Chris ‘Toen ik hier in 1994 begon, was er
wel al een containerpark , maar dat was
het zowat. In de loop der jaren hebben we
dat verder kunnen uitbouwen tot wat het
nu is. We mogen daar wel fier op zijn.

VLAKAF!
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TINE KOMT IN DE PLAATS
beter. Nu willen we stelselmatig ondergrondse
glascontainers invoeren. De eerste staan al aan de
sporthal Oostbroek en de volgende komen in
Poesele. Daarna zou Hansbeke aan de beurt
moeten zijn.

geïnteresseerde burgers of met experten ter zake
uit de gemeente. De juiste vorm vinden is echter
een uitdaging voor Tine.’
Wat kan je over Hansbeke zeggen?

Chris ‘Weinig (lacht)! Zoals je weet heeft de
gemeente in Hansbeke behalve de tuin van het
Cultuurhuis geen eigendommen. Heel wat
gronden zijn nog in handen van de graaf, die daar
eerder behoudsgezind mee omspringt. Anderzijds
zijn daardoor wel veel natuurwaarden behouden
gebleven. In Hansbeke komt het er dus vooral op
aan om de goeie dingen te behouden. Het
herstellen van de trage wegen verloopt er wat mij
betreft trager dan ik zou willen. Vandaag moet het
verleggen van een trage weg samen met
rooilijnplannen worden goedgekeurd, daarvoor
werken we samen met GIS-ambtenaar Sam Blok.
Met de nertsenkwekerij Mink-farm heb ik
anderzijds wel de nodige problemen gekend,
zeker toen er nog ongezuiverd afvalwater werd
geloosd. Die problemen zijn nu van de baan.’

Van het GNOP plukken we nu nog de vruchten.
Daaruit zijn heel wat acties voortgekomen, die
samen met natuurvereniging De Ratel zijn
gerealiseerd. Wist je trouwens dat het GNOP nog
steeds een impact heeft op de verschillende
beleidsplannen, zoals het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan? De aanduiding van bulken en
kouters vloeit rechtstreeks voort uit het GNOP.
Tine ‘Wat mij betreft blijven er toch nog een paar
uitdagingen. De vallei van de Oude Kale is heel
mooi ingericht, maar moet nu ook goed
onderhouden worden. Die gebieden mogen
trouwens gerust wat bekender worden gemaakt bij
de bevolking. Ik verwacht ook veel van de
heringerichte Oude Kale achter de oude sporthal
(tegenover de bibliotheek). De gemeente voorziet
ook jaarlijks budget voor de aankoop van
waardevolle percelen voor natuurinrichting. Tot op
heden is daar nog niets mee gedaan, misschien
moeten we de inspanningen daar wat verhogen.

Onlangs uitte Vlakaf haar bezorgdheid over het
feit dat heel wat bomen verdwijnen. Terecht?

Chris ‘Helaas wel. Als we een kapvergunning
geven, verplichten we altijd een heraanplant,
maar dat gebeurt niet altijd of niet goed.
Tegenwoordig vragen we trouwens dat eigenaars
van bomen langs de gemeentewegen gratis
afstand doen van plantrecht. De gemeente maakt
nu werk van een bomenbeleidsplan. We
beschikken al over een inventaris van alle bomen,
maar nu komt het erop aan om een goeie visie te
ontwikkelen.’

Daarnaast wordt het klimaatbeleid en de
klimaatneutrale gemeente één van de meest
actuele thema’s voor de komende jaren. In
november komt klimaatambassadeur Nic Balthazar
hierover spreken in de gemeente.
Ten slotte moet het belang van inspraak en
participatie van de inwoners toenemen.’

Daarvoor kan je toch een beroep doen op de
milieuraad?

Tine ‘Handhaving en opvolging blijft een lastig
punt. Er kruipt ongelofelijk veel tijd in
plaatsbezoeken, zeker omdat de milieudienst
maar uit twee personen bestaat. We moeten
meer samenwerken met de technische dienst, die
dagelijks op het terrein komt.’

Chris ‘Ja en nee. De milieuraad heeft ongelofelijk
goed werk verricht, zeker in de beginjaren. De
adviezen werden meestal gevolgd door het College
van burgemeester en schepenen. De laatste jaren
stel ik echter wat ‘metaalmoeheid’ vast. De
milieuraad moet blijven bestaan, maar onder
welke vorm? Ik zie dat een vaste samenstelling
voor zes jaar niet meer van deze tijd is. Ik zou liever
per project samenwerken met een aantal
VLAKAF!
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ZJALOEZIGEN ZJERAAR 2017

NADINE D’HAENENS

Nadine D’haenens is Zjaloezigen Zjeraar
2017

jaar tijd.
De vier cafés bieden een ontmoetingsplaats aan de
bevolking. Op zondagvoormiddag wordt er een
kaartje gelegd, er is al eens een optreden, er kan
een voetbalmatch gevolgd worden op tv, jongeren
leren er elkaar echt kennen, wielertoeristen en
wandelaars vinden er een stopplaats, er valt al
eens iets te eten, het is een pleisterplaats voor
verenigingen enz. Hansbeke met zijn vier cafés
wordt door omliggende dorpen met enige afgunst
bekeken.
Een café openhouden vraagt wel moed en
opoffering. Daarom willen we Nadine in de
bloemetjes zetten. Zij moest er helaas plots mee
ophouden
omwille
van
ernstige
gezondheidsredenen maar met heel veel spijt.
We komen samen op kermiszondag 8 oktober
zoals vorig jaar in zaal Arscene, Reibroekstraat 37A
om 10.30u. Er is medewerking van o.a. Johan
Verminnen en het belooft een gezellige bedoening
te worden. Zoals elk jaar biedt de redactie een
gratis glas aan. Misschien zelfs twee!

Onze laatste oproepen in het mei- en het
julinummer leverden meerdere kandidaten op.
In alfabetische volgorde: Servaas Bingé, Jurgen de
Muyter, Nadine D’haenens, Oudervereniging van
Sint-Paulusschool, Scouting Nieuwland.
De redactie heeft na rijp beraad beslist de prijs dit
jaar uit te reiken aan Nadine D’haenens. Zij komt
op een steeds maar langer wordende lijst:
Erwin Mortier (2002)
Marc Beirnaert (2003)
Meester Robert Leenknecht (2004)
Albert Martens (2005)
Oud-Hansbeke (2006)
Vlakaf (2007, prijs gekaapt door de Cultuurraad!)
Conjeepajee (2008)
2009: Voorstelling boek ‘Mensen van bij ons’ van
Tuurke (Marc Van Ooteghem)
Jo De Muer (2010)
Ignace Neerman (2011)
Koen Degroote (2012)
Yves Dedapper (2013)
Lucien Cleppe en Odette Martens (2014)
2015 : Voorstelling boek ‘Dubbelportretten’ van
Koen Degroote n.a.v. 20 jaar Vlakaf
Mieke Peltijn (2016)
Nadine D’haenens (2017)

‘Nadine wil zeker geen bekende dorpsfiguur
worden, ze is het gewoon’
(Dubbelportretten blz. 43)

Vlakaf wil Nadine huldigen voor haar
inzet voor het dorpsleven. Tegelijk willen
we de belangrijke functie van cafés voor
het gemeenschapsgevoel onderstrepen.
Voor het hoofdartikel van november
2003 hield de redactie een kroegentocht
langs zeven cafés: ’t Bareelken, Huis
D’haenens, De Zoete Inval, Het
Brouwershof, De Verloren Hoet, ‘t
Schuttershof
en
De
Reisduif.
Ondertussen is ’t Bareelke gesloopt, Het
Brouwershof recent gesloten, staat ’t
Schutterhof al lang leeg en is De Reisduif
verbouwd maar geen café meer.
Gelukkig heropende ’t Pestelijntje,
anders waren we finaal gebuisd op 14
VLAKAF!
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CHARLOTTE DE WAELE EN JORDY DE KEYSER

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 …

Uit ter hand van grootvader

waren onbruikbaar. In de plaats ervan werd een
dubbele garage opgetrokken. Althans dat zou de
uiteindelijke bestemming worden van het gebouw.
Het gebouw werd in eerste instantie
klaargestoomd om als voorlopige woning te
dienen. Jordy en Charlotte plaatsten er een sanitair
blok in, installeerden een keukentje en voorzagen
de ruimte van een pelletkachel. Boven werd een
slaapkamer en een klein bureautje gemaakt. Ze
hadden er alles wat ze nodig hadden om
comfortabel te leven. Gelukkig … want ze woonden
er meer dan vier jaar en hadden het er best naar
hun zin, of moeten we zeggen 'gezin'. In maart
2016 werd hun eerste dochter Lore er geboren,
wat hen, met plezier, verplichtte om het bureautje
in een kinderkamerjasje te stoppen.

De Boerestraat heeft zijn naam niet gestolen. De
uitgestrekte baan ligt bezaaid met kleine hoevetjes
en landerijtjes. De meeste ervan hebben hun
oorspronkelijke landbouwactiviteiten afgebouwd
of stopgezet. Vele erven zijn ondertussen ook van
eigenaar veranderd en kregen een grondige
renovatie. Sommige werden zelfs bijna helemaal
heropgebouwd. De hoeve in de Boerestraat 4 is er
één van. In 2011 streken Charlotte en Jordy er neer
met drastische verbouwplannen onder de arm.
Niet toevallig. Ze kochten de hoeve over van Jordy
zijn grootvader, René De Keyser, die ondertussen
helaas is overleden. Het duurde nog tot het begin
van dit jaar tot ze in het heropgebouwde woonhuis
hun intrede konden maken. Ondertussen had het
gezin zich al vermenigvuldigd tot 4 …

Fase 2, het woonhuis

Fase 1, de stallen

Eens ze geïnstalleerd waren in hun gloednieuwe
garage, startten ze met het afbreken van het

De oorspronkelijke hoeve bestond uit drie delen.
Het woonhuis rechts, de
stallingen voor de dieren
links ervan en een schuur aan
de achterzijde van de
stallingen en woning. Opdat
de grootvader van Jordy nog
langer in zijn woning zou
kunnen blijven wonen,
startten
ze
met
het
verbouwen van de stallingen.
Verbouwen is eigenlijk niet
het juiste woord. De
stallingen werden volledig
afgebroken,
want
de
oorspronkelijke funderingen
VLAKAF!
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oorspronkelijke woonhuis volledig afbraken. De
buitenmuren van hun nieuwe woning staan
namelijk niet op dezelfde plaats als de
oorspronkelijk funderingen. Ze bouwden hun
nieuwe woning breder en minder lang zodat ze de
indeling eigentijdser konden maken.

Wie zijn ze, wat doen ze ?

Op basis van het vele vakwerk dat Jordy
verrichtte bij hun verbouwing, zou je
verwachten dat hij aannemer of metser is. Fout.
Al zit hij wel in de sector. Jordy runt een winkel
van Van Marcke sanitair en verwarming in
Lokeren. Hij adviseert er installateurs en zorgt
dat alles er organisatorisch gesmeerd loopt. Een
heel gevarieerde job waarbij hij dagelijks dingen
bijleert. In zijn vrije tijd speelt hij voetbal in de
eerst ploeg van Vinkt.
Ook Charlotte heeft een job. Al heeft ze deze de
afgelopen twee jaar niet uitgeoefend omwille
van de geboorte van hun dochtertjes. Maar
binnenkort start ze terug als verpleegkunidge in
het woon- en zorgcentrum Leiehome te Baarle.
In haar vrije tijd gaat ze kijken naar het voetbal
van haar man. Daarnaast probeert ze elke week
drie keer te sporten. Niet evident om je
hiervoor telkens te verplaatsen als je twee
kleine kindjes hebt. Vandaar dat ze in hun
vroegere slaapkamer, boven de garages, een
mini fitnessruimte hebben geïnstalleerd met
een loopband en een crosstrainer. Zo kan ze zich
moe maken terwijl de kinderen uitrusten.

Handige Jordy

Nadat alle stenen waren gekuist, kon de
heropbouw beginnen. Na het afbreken en het
kuisen van de stenen, nam Jordy ook het metsen
van de ruwbouw voor zijn rekening. Al kon hij
rekenen op de technische assistentie van zijn oom
en de helpende handen van Charlotte en Jordy hun
ouders, die beiden in Hansbeke wonen en dus van

woonhuis. Steen na steen werd de woning met de
grond gelijk gemaakt. Elke steen werd bovendien
nog eens gekuist door Jordy. Een huzarenstuk dat
hem meer dan een jaar kostte. Ook de dakpannen
werden zorgvuldig gerecupereerd. Ook al werd de
woning volledig opnieuw opgebouwd, toch
wilden Charlotte en Jordy zoveel mogelijk het
authentieke karakter van de oorspronkelijke
hoeve heropbouwen. Ze vinden een nieuwbouw
niet echt passen binnen het landschap van de
Boerestraat. En hoe kan je beter het authentieke
aanzien behouden dan via het gebruiken van de
originele materialen. Het is bovendien een
economische manier van bouwen … als je de
werkuren van Jordy niet in rekening brengt,
natuurlijk.
Er was ook nog een andere reden waarom ze het
VLAKAF!
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niet ver moesten
komen. Ook de
dakwerken,
het
vloeren, het leggen
van
alle
nutsvoorzieningen,
… werden door
Jordy uitgevoerd.
Enkel het gieten
van de chape en
het plakken van de
muren
werden
uitbesteed. Niet
alleen de vorm en
de indeling van de
woning
werden
aangepast. Ook het
aantal ramen en de
grootte
ervan
werden drastisch
opgevoerd. Vooral
aan de achterzijde
van de woning creëerden ze heel veel lichtinval via
vier grote ramen die tot aan de grond komen. Het
uitzicht aan de achterzijde is dan ook prachtig,
zonder enige inkijk van andere huizen of auto’s.
Met uitzondering van de kerktoren dan. Ook al is
de voorzijde van de woning naar het zuiden
georiënteerd, toch beperkten ze de lichtinval aan
deze kant. Het is niet zozeer het verkeer in de
Boerestraat dat hen daartoe noopte. Het drukke
verkeer in de Nevelestraat biedt, vooral in de
winter, een nogal open inkijk van aan de voorgevel
van hun woonhuis. Ook bij de keuze van de ramen
hebben ze ernaar gestreefd om het authentieke
aanzien van de woning zoveel mogelijk te
behouden. Dat is ook de reden waarom ze
aluminiumramen verkozen boven PVC-ramen. De
kassementen van PVC ramen zijn namelijk een stuk
zwaarder en zichtbaar verschillend van de originele
houten ramen.

expliciet landelijke toets. Via de inkomhall, in het
midden van het woonhuis, kom je langs een
dubbele eikenhouten deur in de leefruimte. Links
achteraan loopt deze door in de open keuken. Aan
de linker voorzijde bevindt zich nog een toilet, een
berging en een werkkamer. De keuken is afgewerkt
in gelakt hout en kranen en krukken die perfect
aansluiten bij de binnenhuisstijl en -inrichting. Hun
trap en alle binnendeuren zijn gemaakt uit eik. Ze
kozen hiervoor weloverwogen voor tweede keus
eiken hout omwille van de vele knopen, die het
hout een extra landelijk karakter geven. Dat dit
hout ook goedkoper is, was mooi meegenomen.
Als
vloerbedekking
kozen
ze
voor
gebruiksvriendelijke, donkergrijze keramische
tegels met de structuur van natuursteen. Omdat
aansluiten op het gasnet onhaalbaar bleek omdat
ze te afgelegen wonen, hebben ze voor
vloerverwarming gekozen via een warmtepomp.
Om ervoor te zorgen dat ze ook tijdens strenge
winteravonden geen kou leiden, hebben ze de
pelletkachel vanuit de garage naar hun leefruimte
geplaatst. Dit was overigens al het plan toen ze de
pelletkachel vijf jaar ervoor kochten voor hun

Landelijk aangekleed

Ook over de indeling en stijl aan de binnenkant
dachten Charlotte en Jordy met zorg na. De woning
oogt zeer ruim en open maar heeft tegelijk een
VLAKAF!
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voorlopig onderkomen in
de voormalige stallen. Om
maar te onderstrepen dat
er
planmatig
tewerk
gegaan werd bij de
verbouwingen …
Op de eerste verdieping
hebben ze 3 slaapkamers
en een dressing voorzien.
Daarnaast hebben ze er nog
een toilet en badkamer. De
zolderruimte erboven is
eerder
klein.
Hun
ventilatiebox
is
er
geïnstalleerd. De rest van
de ruimte wordt gebruikt
als berging.

Fase 3, de schuur

Het duurde uiteindelijk tot
begin 2017 vooraleer ze in hun definitieve woning
konden intrekken. De geboorte van hun tweede
dochter, Lona, die op 20 februari het levenslicht
zag, zorgde voor wat extra druk op de ketel. De
drang naar meer ruimte werd namelijk heel groot
met twee kleine dochters. Op ‘een klein prutske
na’, is de woning volledig klaar aan de binnenkant.
Enkel de verlichting ontbreekt nog. Ook hiervoor
nemen ze de tijd om de juiste keuzes te maken.
In de tuin is er wel nog wat werk aan de winkel.
Rondom hun garage hadden ze de tuin al
aangelegd. Ze zaaiden gras aan de achterzijde en
plantten er een haag. Rondom het woonhuis is
wel nog werk. Eén van de eerste klussen die
Jordy wil uitvoeren is het terugplaatsen van de
oude pomp die voor de woning stond. Ze
willen deze zoveel mogelijk in zijn
oorspronkelijke staat herstellen. Verder willen
ze nog een terras leggen aan de achterzijde.
Het weiland aan de straatkant wordt
onderhouden door een kudde schapen van
iemand uit de buurt. Jordy geeft ze dagelijks
drinken en de schapen doen de rest.
Achter hun woonhuis staat ook nog een oude
schuur, die vroeger diende voor de opslag van
VLAKAF!

hooi en stro. Momenteel staan daar nog een hoop
oude, door Jordy gekuiste bakstenen die hij later
wil gebruiken voor het opmetselen van de pomp
en de hekstijlen. De zolder ligt nog volgestouwd
met hooi en zorgt ervoor dat de wind geen vrij spel
krijgt. Voor het verbouwen van de schuur zelf,
hebben Charlotte en Jordy nog geen concrete
plannen. Ze willen het nu wel even wat rustiger
aan doen. En ondertussen kan ook hun beurs wat
recupereren …
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ANSBEEKSE GEDACHTEN

DIRK KERKHOVE

mijn botterams
‘T es nuchtink
en ’k zette mij
Vlakbij mijn veinster
en subiet zijn der nog
kroakt teeste kauwke
kruimeldiefkes
‘T veugel kuurke valt in
een ruudburste
vijve zegt mijn orloege
meezekes
Magge mij noch ne keer
en wa wijder een dikke
draaien
mussche
Tot da de kirkeklokke
tjiep, fwiet, zeggen
euren nieven dag inzet. ke,die
kleine keelkes
dak er
Op de radio triestig niefs ze zijn content
ben
wa bezielt de menschen
en ik dazze der zijn
toch
kijken ze uuk wel
sloan en smijten gelijk ‘tal
eten uit mijne mond
dat niets es
ik schuifele ne keer were
‘k vrijve ne keer
tes gelijk dan ze
over mijne Ganesha zijne
antwoorden
buik
en peiser ’t mijne van. Tons goa elks zijnne wig
‘s noens klinkt ter soms
nog ne keer ke…
‘k doe tons de
moar meestal zijjnt de
terrasdeure open
duiven
de woarmte komt
die roffelend ’t stof en de
binnen
woarmte
en zie ’k een klein geel uit ulder
vleugels sloan
veugelke
Tons lezek in de gazette
op de toafel zitten
da we een stad goan
mijn ontbijtgezelschap
worren
ke… ke… zegt het beestje Deinze, land
van Nevele
pakke mijn tasse
Zulange da mijn veugels
VLAKAF!
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PERSONALIA

zingen
Wulder noch altijd
ons durp meugen
koesteren
kan’ t mij allemoale
nie veel schillen.

Nieuwe inwoners

Stéphanie Dommekragt en
Jerfy Steenbeke, Borluutlaan
13, naar Merendreestraat 22,

sinds 27 november
Dieter De Smedt, van Aalst en Glenn Moerman,
van Sluis naar Zandestraat 65, sinds 1 februari
Dirk De Schuymer van Leernsesteenweg 114,
Deinze, naar Karmenhoekstraat 18, sinds 15 mei
Jan Claes en Kries Claeys van Onderwijsstraat 42,
Anderlecht naar Melkerijstraat 15, sinds 9 augustus

Troage goat de zonne
an de einder in ’t ruut
ne schrille piep… ,
piep….
en neuj 2 tegelijk
doar kommen
mijn 2 sloaptoeristen
afgewaggeld
Ulder spitsneuzeke
blinkt nog een beetse in
de loatste zonne
2 egelkess die onder een
plante kommen sloapen
‘K loate de donkerte
vallen
En in mijn eigen peis ik
een beetse
nie an ’t geweld of de
politiek
moar wa veur een
paradijske
het ier in ons Ansbeke
wel kan zijn.
VLAKAF!

Verhuisd

Arsene Martens en Noëlla
De
Schryver
van
Kapellenstraat 5 naar
Hansbekedorp 12 bus 101,
sinds 1 juli
Godelieve Van de Moortele van Zandestraat 18
naar Hansbekedorp 12 bus 102, sinds 1 juli
Annelies Boterman van Kerkstraat Landegem naar
Driesstraat 2, sinds 2 juli
Gilbert Deblock en Landrada Baerten van
Cardijnlaan 36 naar Hansbekedorp 14 bus 002
sinds 14 juli

Gestorven

Mirella Martens, weduwe van
Julien
Van
Nieuwenburg,
°Hansbeke, 3 februari 1913,
†WZC St.-Elisabeth Oostakker, 11
augustus, oudste lezer van Vlakaf

50 jaar Getrouwd

Noël Heyerick en Monique De
Clercq, Doornbosstraat 75, op
30 september

19

september 2017

TAMTAM

LANGERAERT ACHTERVOLGT COPPENS?
van Cyriel Van Oost einde 1979. Cyriel had een
nieuw “kot” gebouwd met gerecupereerd
materiaal uit een oostelijke aanbouw van het
woonhuis. In die oude aanbouw werden ooit
klompen gekapt door…
Oscar Coppens, die er
vóór Cyriel woonde. Op
een
balk
die
nu
ondersteboven ligt staan
heel wat inscripties
gebeiteld: ‘Os Koppens
1923 Madeleine Klaeys’.
Oscar huwde MariaMagdalena Claeys (18971976) niet in 1923, maar
op 8 oktober 1919.
Misschien is 1923 het jaar
dat het echtpaar zich in
de Karmenhoek vestigde.
Onder zijn naam is
‘Kleofmaker’ (sic) gebeiteld, gevolgd door ‘tot
1936’. Misschien het jaar van de verhuis naar de
nieuwe dubbelwoonst aan de Reibroekstraat.
Verder staat er nog eens ‘Kloefmaker 1928’ en
enkele moeilijk te ontcijferen inkervingen.

Een tijd geleden stuurde Juul Langeraert een foto
van een balk in zijn garage achter het woonhuis,
Reibroekstraat 62 naar het redactiesecretariaat
Karmenhoekstraat 7 (nonkel Frank dus).

De foto van Juul toont inscripties van een vorige
bewoner: ‘O. Koppens, 1937, Kloefmaker’. Het
betreft hier Oscar Coppens (1893-1983), voorzitter
van voetbalclub Waterhoens Hansbeke. Het
voetbalterrein lag trouwens in de tweede helft van
de jaren vijftig aan de Reibroekstraat, langs de
huidige Nieuwetuinstraat, rechtover zijn huis.
Oscar was klompenmaker, net zoals zijn broers,
maar had ook een verfwinkel in hetzelfde huis. Het
bijgeschilderde 1973 duidt misschien wel het
eindpunt van zijn
actieve loopbaan
aan.
Ook
voorouders van
Juul
(betovergrootvader
Jan én zijn zoon
Evarist) oefenden
hetzelfde beroep
van kloefkapper
uit.

Toeval bestaat niet?... of zoals Juul het schreef:
Nagel op de Cop!

Frank Langeraert
in de Karmenhoek
kocht de woning
VLAKAF!

20

september 2017

VOORUITBLIK
KT NIET
JONGEREN

VERSAGEN

tijdens Midzomernacht waar zelfs Shakespeare
vrolijk van wordt.

MIDZOMERNACHTSDROOM
van William Shakespeare

Gemeentezaal Hansbeke
vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16
september om 20u
zondag 10 september om 15u

Athene en een bos om in te verdwalen,
Verliefde koppeltjes en LeDeVeDe,
Huwelijksplannen en echtelijke twisten,
Opstandige dochters en ongelukkige vaders.

Naar: William Shakespeare
Regie: Ingrid Roets
Kaarten: 9 € / (-16j) 7 €
www.nietversagen.be
of
Reservatie:
info@nietversagen.be of 0492 57 26 67
Spelen mee: Jenay Bollaert - Arthur De Boever Jens De Wulf - Elmaze Jakupi - Julie Devos – Laurent
Cornelis - Jelinka Dhondt - Joren De Brabander Lander De Baets - Marie-Hélène Wittoek - Britt
Martens - Maarten Vandersteene - Layton Dhondt
- Hanne Deloof - Linde De Baets - Emiel Lips - Kiara
Van Ooteghem - Annabel Goubaud Morales – Tilly
Logier - Sien Danneels - Nora Gevaert - Elty Laseur
- Ante Laseur - Okaj Karaca

Elfen en ruziënde koningen,
Jaloezie en aantrekkelijke dienstknaapjes,
Klaroengeschal en rapmuziek,
Wraak en chaos.
Antiek clasht met modern,
Toneel in het toneel.
Niet Versagen brengt u een spektakel met
getalenteerde acteurs op het podium en minder
getalenteerde in het stuk. Een tragische komedie

Viergeslacht!

Van links naar rechts: Oma Lienda Tollens, overgrootmoeder Maria Van Schelstraete met op haar schoot
kleine Nina Van Hoey en moeder Elien De Rauw.
Maria Van Schelstraete woont in de Begijnhoflaan en vroeger had ze een boerderij in de Boerestraat.

VLAKAF!
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VLAKAF!
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ROFEESTEN
Op zaterdag 26 augustus werd de Rostraat afgezet
voor de Rofeesten.
Vanaf 15 uur tot rond
middernacht werd er
een glas gedronken,
barbecue gegeten en
vooral veel gebabbeld
met de buren. Er
waren meer dan 40
volwassenen en 20
kinderen aanwezig op
de eerste succesvolle
editie.

Hier Els Denaeghel in
actie voor het behalen
van 'de gouden kassei'
die oververdiend naar
Bert Willaert ging.
Ereplaatsen voor Els
Denaeghel en Arno
Tack. Organiserend
comité Buur-Ro kijkt terug op een mooie
organisatie. De foto’s zijn van fotograaf Bert
Willaert.

VLAKAF!
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NOOIT MEER NAAR DE DOKTER (SERVAAS BINGE)

Druk, druk, druk… hoe vaak krijg je dat niet te
horen? Neem anders maar eens een voorbeeld aan
dokter Servaas Bingé: huisarts in een drukbezochte
praktijk in Hansbeke, ploegarts bij wielerploeg
Lotto-Soudal (“dit jaar ben ik zo’n 180 dagen met
de ploeg mee geweest”), tijdens de junikermis te
zien als zanger bij coverband The BaseBallBats en
in november vorig jaar vond hij nog tijd om te
trouwen met Marieke. Meer dan genoeg om een
dag mee te vullen, zou je denken. Wel integendeel!
Op 15 september verschijnt zijn eerste boek “Nooit
meer naar de dokter” bij uitgeverij Borgerhoff &
Lamberigts. Misschien met de bedoeling om de
praktijk wat te ontlasten…?
Toch nog tijd over tussen alle andere activiteiten?
Servaas Bingé ‘Niet bepaald (lacht), maar ik ben
altijd al creatief bezig geweest en een boek
schrijven is al langer een droom van mij. Nu de
muziekoptredens wat in de koelkast zijn beland en
doordat ik vorig jaar het schrijven van het boek
over onze wielerploeg van dichtbij heb
meegemaakt (Lotto Soudal, de winnende
combinatie, van Willem De Bock, red.), is het idee
gerijpt om zelf ook een boek te schrijven.
Oorspronkelijk zou de titel “Bewegen op
voorschrift” worden en zou ik het hebben over het
raakvlak tussen sport en gezondheid. Maar toen
verscheen een ander boek, “Fitness als medicijn”,
en heb ik beslist om het onderwerp veel breder te
benaderen. Het model dat ik bij de professionele
wielrenners gebruik om hun prestaties te
begeleiden, is eigenlijk ook toepasbaar voor niettopsporters. Dat model heet sinds kort Healthitude
en gaat uit van je genetische aanleg. Om
topwielrenner te worden heb je het juiste DNA
nodig. Als dat er is kunnen we ze volgen aan de
hand van vijf indicatoren. Als die stuk voor stuk
goed zitten, is een sporter optimaal voorbereid.
Diezelfde benadering, het optimaliseren van ieders
gezondheid op basis van een aantal parameters,
gebruik ik in mijn boek.’
Welke zijn die vijf parameters?
Servaas ‘Bij topsporters gaat het over het lichaam,
de geest, de training, de voeding en het materiaal
VLAKAF!

dat ze gebruiken. Bij de gemiddelde mens vertaalt
zich dit in de aanleg die je hebt voor bepaalde
ziektes (je DNA), de mentale gezondheid,
beweging (in plaats van de training van de
topsporter), de voeding en je omgeving. Dat laatste
zijn de externe factoren die je gezondheid
beïnvloeden. Wat het materiaal voor een
wielrenner is, is het sociaal netwerk, de zorg enz.
voor jou en mij. Maar ook minder voor de hand
liggende gezondheids-beïnvloeders geef ik
aandacht, zoals wifi-straling, indoor en outdoor
luchtvervuiling of radioactiviteit.
In mijn huisartsenpraktijk stel ik al te vaak vast dat
ik brandjes moet blussen. Een patiënt komt maar
naar mij als er al sprake is van diabetes of een te
hoge cholesterol, maar dergelijke ziektes treden
pas op na een jarenlang voortraject. Het model dat
ik in mijn boek aanreik moet ertoe leiden dat
mensen zich bewust worden van de oorzaken van
veel westerse chronische ziektes. Die treden dan
niet ineens op, maar zijn het resultaat van een
jarenlange levensstijl’ .
Is het boek voer voor specialisten?
Servaas ‘Helemaal niet. Ik heb getracht om
doktersjargon zoveel mogelijk te vermijden, zodat
het voor iedereen te begrijpen valt. Een dokter
vertelt heel vaak dezelfde verhalen. Ik denk dat ik
elk dag twee of drie keer uitleg geef over roken of
over de betekenis van cholesterol. Jammer genoeg
is er niet altijd voldoende tijd om patiënten
uitgebreid te informeren. Die kennis probeer ik nu
via dit boek over te brengen.’
Was dit allemaal parate kennis of heb je ook veel
bijgeleerd tijdens het schrijven?
Servaas ‘Een jaar geleden, tijdens de Abu Dhabi
Tour, heb ik beslist om dit boek te schrijven.
Sedertdien heb ik heel wat congressen gevolgd,
artikels gelezen en met collega’s gesproken. In de
Verenigde Staten en in Scandinavië staat men al
veel verder met gezondheidspreventie. De ervaring
die ik bij de wielerploeg en als huisarts opdoe, heb
ik verder uitgewerkt tot het gezondheidsmodel,
dat staat voor een gezonde levensstijl. Je herkent in
Healthitude het woord health: dat spreekt voor
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september om 19u30 voorgesteld in de Klaproos in
Landegem. Verder denk ik er aan om het boek te
vertalen naar een soort van interactieve
theatervoorstelling. Ik wil zeker geen klassieke
lezing geven, maar als ik in het boek een voorbeeld
uit de koers aanhaal, zou het leuk zijn om daar een
filmpje van onze coureurs bij te tonen. Zelf ga ik in
november of in januari voor een tiental dagen naar
de Verenigde Staten om een aantal cursussen te
volgen over preventie en gezondheid.’
Veel succes ermee!

zich. Maar ook het woord ‘tude’, dat komt van
attitude. Je kan het dus pas echt goed doen als je
zelf de juiste houding tegenover je gezondheid
aanneemt. Ik heb ook veel bijgeleerd over mezelf:
mijn expertise op een creatieve manier vertalen is
echt mijn ding. Bovendien stel ik me continu de
vraag wat we als huisarts nog beter kunnen doen.
Nu steek ik veel tijd in dingen die eigenlijk iemand
anders ook kan doen, zoals administratie of
bloedafname. We passen onze groepspraktijk dan
ook stap voor stap met die filosofie aan, zodat er
meer rond preventie kan gewerkt worden, maar
het blijft natuurlijk eerstelijnszorg.
Het schrijven zelf geeft me enerzijds veel energie,
maar bij momenten was het best wel eenzaam. Als
ik dan eens thuis was, kroop ik achter de computer
om verder te schrijven. Voor mijn vrouw was dat
niet altijd even tof.’
Wat verwacht je zelf van het boek ?
Servaas ‘In mijn boek schets ik een
gezondheidsmodel. Zoals gezegd geef ik hier de
uitleg die ik wegens tijdsgebrek vaak niet diep
genoeg kan doen tijdens een consultatie. Als je
alleen maar advies geeft aan een patiënt over wat
hij wel of niet mag doen, werkt dat niet altijd even
goed. Maar als iemand weet waarom hij of zij iets
moet doen of laten, is het veel gemakkelijker om er
een gezondere levensstijl op na te houden. Op die
manier kan je je gedrag op relatief korte termijn
veranderen, door bijvoorbeeld beweging deel te
laten uitmaken van je dagelijkse routine. Zelf pas ik
mijn gedrag trouwens ook wat aan: ik probeer
bewust om af en toe eens van achter de computer
te komen en te bewegen, maar er is nog ruimte
voor verbetering…
Ondertussen ben ik ook met mensen in contact om
dat healthitude model verder uit te werken tot een
soort app. Een computerprogramma berekent dan
de status van je gezondheid, op basis van een
aantal parameters en vertelt waar je over pakweg
drie maanden moet staan. En wat je daarvoor
moet doen, uiteraard.’
Wat brengt de toekomst?
Servaas ‘Het boek wordt op donderdag 14
VLAKAF!

Bij het naar buiten gaan krijgen we nog een
doktersbriefje mee én vijf exemplaren van Servaas’
boek. Omdat de Vlakaf-redactie sowieso al
messcherp afgetraind en in blakende gezondheid
staat, verloten we 4 exemplaren en reserveerden
er één voor de winnaar van onze fotozoektocht.
Bezorg je antwoorden op onze Bingé-bingo vòòr 31
oktober 2017 aan één van onze redactieleden, en
vergeet niet je naam en adres te vermelden. Gele
briefkaarten genieten onze voorkeur, maar elk
ander medium telt ook. Een onschuldige
kinderhand trekt uit de juiste inzendingen de
winnaars.
Vraag 1 - Hoe heet de groep waarmee Servaas in
2006 deelnam aan de voorrondes van Eurosong?
Vraag 2 - Op welk huisnummer vind je de
dokterspraktijk van Servaas?
Vraag 3 - Met welke wielrenner maakte Servaas het
nummer
‘Stof
en
Steen’,
over
de
voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix?
Servaas Bingé, Nooit meer naar de dokter,
Borgerhoff & Lamberigts, 357 p.
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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?

ERA CEMPRON
In Hansbeke aangekomen moest Era veel nieuwe
gewoontes aanleren, en wilde ze ook snel onze taal
leren. In Aalter waren er vrijwilligers die les gaven
aan anderstalige nieuwkomers. Daar volgde ze
gedurende een periode les, maar op het einde was
ze de enige leerling in de klas en besloot ze ook te
stoppen. Daarna leerde ze vooral Nederlands door
naar televisie te kijken met ondertiteling, en omdat
Dirk haar met veel geduld steeds nieuwe woorden
en zinnen aanleerde.

Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

Era vindt het Nederlands een moeilijke taal,
helemaal anders dan het Filipijns, wat veel Spaanse
invloeden heeft. De Filipijnen waren lang een
Spaanse kolonie en werden ten tijde van Filips II,
koning van Spanje, al een eerste keer bezet. Koning
Filips gaf ook zijn
naam
aan
de
eilandengroep.

Vandaag gaan we langs bij iemand die al bijna
langer in Hansbeke woont dan elders: Era Cempron
kwam in 1996 uit de Filipijnen naar Hansbeke,
Kerkakkerstraat 1, dat is dus al 21 jaar geleden. Ze
woonde op het eiland Bohol, in het dorp Inabanga.
Dat is meer dan een uur
vliegen (of een bootreis
van een dag) van de
hoofdstad
Manilla
vandaan.

“Het was wennen aan
boterhammen met beleg.
Rijst in bananenbladeren
was best wel een lekkere
lunch.”

Era zocht meteen
werk en kon na een
paar maanden al aan
de slag als poetshulp
in
het
Oud
Gemeentehuis.
Daarna werkte ze
gedurende 7 jaar in de
apotheek, in het
kapsalon bij Conny en in Gamma, de vroegere
krantenwinkel van Katrien Verhelst. Nu werkt ze al
12 jaar bij Familiehulp, een job die ze heel graag
doet. De mensen zijn heel dankbaar en zien haar
altijd graag komen. Toch heeft Era er nog altijd spijt
van dat ze ondanks haar capaciteiten niet heeft
kunnen verder studeren.

Era kwam in contact met
Hansbekenaar
Dirk
Verhegge
via
een
relatiebureau. In de jaren
’90 stond internet nog
maar
net
in
de
kinderschoenen en verliep de communicatie via de
post. Dirk vertelt hoe het relatiebureau al hun
brieven nalas, want ze wilden bijvoorbeeld niet dat
Era en Dirk elkaars adres zouden kennen en
rechtstreeks zouden beginnen communiceren met
elkaar. Alles moest via het bureau verlopen.

Na 8 maanden briefwisseling raapte Dirk zijn moed
bij elkaar en nam voor de eerste keer in zijn leven
een vliegtuig, en dat dus meteen naar de andere
kant van de wereld. Era en Dirk konden het goed
met elkaar vinden en regelden via de ambassade
en het consulaat in Manilla alle papieren. Enkele
maanden later, in augustus 1996, liet Era haar
ouders, 3 broers en 3 zussen achter, voor een beter
leven in België. Ze was op dat moment 23 jaar en
studeerde ICT aan de universiteit, maar de studies
kostten te veel geld. Ze heeft ze met spijt in het
hart stopgezet.
VLAKAF!

In 1998 maakte een klein wondertje het
gezinsgeluk compleet: dochter Ivie werd geboren.
Era en Dirk gingen een jaar later naar de Filipijnen
om kleine Ivie te tonen aan de familie van Era. Ze
was een grote attractie op het vliegtuig, de
stewardessen deden niets liever dan dat schattig
baby’tje te knuffelen en ermee rond te wandelen
in het vliegtuig. Sindsdien gaan ze om de 2 of 3 jaar
naar de familie van Era op bezoek. Meestal
gedurende 4 weken, één keer ook voor 6 weken,
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maar dan hebben ze de rest van het jaar geen
verlof meer, dus dat is niet zo prettig.

De communicatie met haar thuisland is de laatste
jaren erg verbeterd. De eerste jaren in Hansbeke
werden er brieven naar de Filipijnen geschreven,
brieven die er soms wel 3 maand over deden. In de
Filipijnen verzamelt De Post de brieven per
wijk/dorp/gemeente, en pas als er genoeg brieven
zijn en het “de moeite is”, komt de postbode de
brieven leveren. Brieven waar geld in gestopt
wordt verdwijnen ook vaak…

In de Filipijnen leven de mensen op het ritme van
de zon. Ze gaan slapen als het donker wordt, maar
staan ook erg vroeg op. Era en Ivie vertellen dat ze,
als ze ginds zijn, om 5u opstaan en ontbijten. Het
ontbijt bestaat er steeds uit rijst, net zoals het
middagmaal en het avondmaal… steeds eet men
rijst, in alle kleuren en soorten. Op dat vlak hebben
wij hier in de supermarkt nauwelijks keuze, volgens
Era en Dirk. Wij kennen maar 2 of 3 soorten rijst.

Soms belde Era het thuisfront ook wel eens, maar
dat waren dure en ingewikkelde telefoons. Zo’n
long distance call werkte als volgt: Era belde naar
een centraal nummer, waar ze doorgaf wie ze wilde
bereiken. Ze legde terug toe. Vervolgens sprong
een jongetje op z’n fiets om aan haar familie te
gaan melden dat Era hen zou bellen. De familie
kwam naar de telefooncentrale, en 20 minuten
later kon Era opnieuw bellen en haar familie aan de
lijn krijgen. Haar ouders waren dan ook de eersten
in het dorp om een eigen telefoon te nemen. Korte
tijd later had iedereen in het dorp plots een
telefoon, lacht Era.

In de beginperiode dat ze hier was, gingen Era en
Dirk vaak naar een Aziatische winkel in Gent om de
producten te kopen die Era kende en waar ze kon
mee koken, zoals o.a. al die specifieke soorten rijst
of speciale kruiden. Het heeft ook lang geduurd
vooraleer Era gewone boterhammen met beleg
graag begon te eten of mee te nemen naar het
werk. In de Filipijnen wikkelt men gekookte rijst in
bananenbladeren en neemt men dit zo mee als
lunch.

VLAKAF!
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Wat een verademing dus, dat er nu ook computers
bestaan met programma’s zoals Messenger,
waarmee ze bijna gratis kan communiceren.

Gedurende twee dagen kookt men massa’s
voedsel, en loopt iedereen bij iedereen binnen en
buiten. Er wordt samen gegeten, gedronken,
iedereen deelt alles met elkaar. Dirk had eens een
collega en zijn vrouw meegenomen naar de
Filipijnen. Die man heeft daar geteld hoeveel
mensen er op één dag bij de familie van Era over de
vloer kwam. Bij 590 is hij gestopt met tellen! Daar
kunnen de Hansbekenaren nog een tipje aan
zuigen, al mogen we de ambiance op onze
Hansbeke-kermis ook weer niet onderschatten!

Era’s papa was vroeger schilder. Als we vragen of hij
nu op pensioen is moet Era lachen. Pensioen
bestaat helemaal niet in de Filipijnen! Wie stopt
met werken, wordt gewoon verder verzorgd door
zijn kinderen, en zij gebruiken hun inkomen om dat
te doen. Rusthuizen bestaan niet. We herinneren
ons dat Christine Ursal Berances uit de
Melkerijstraat (en ook Filipijnse) ons enkele
maanden geleden hetzelfde vertelde. Rusthuizen
bestaan er niet of nauwelijks, het is evident dat
oudere mensen thuis verzorgd worden door hun
kinderen.

Era woont heel graag in Hansbeke. Ze vindt de
mensen heel vriendelijk en voelt zich beter in zo’n
gezellig dorp dan in een grote stad. In het begin had
ze nog wel wat contacten met andere Filipino’s uit
de streek, maar dat is verminderd. Als je voltijds
werkt en een dochter
moet opvoeden schiet
er niet zoveel tijd over,
en ze ondervond dat er
veel jaloezie was onder
de andere vrouwen.

Net zoals Christine vertelt ook Era dat de Filipijnen
zeer katholiek zijn. Er
is
een
kleine
minderheid
van
moslims, vooral in het
zuiden, dichter bij
Indonesië (wat het
grootste moslimland
ter wereld is). Era ging
elke zondag naar de
mis, en soms zelfs
dagelijks:
in
de
periode
van
16
december tot en met
24 december is er elke
ochtend om 4u een mis. Midden in de nacht dus
eigenlijk. Werkelijk iedereen ging naar die mis, oud
en jong. Dat kunnen we ons hier en nu nog moeilijk
inbeelden.

“De Filipijnen zijn heel
katholiek. Elke dag om 15u
valt het leven er even stil en
doet iedereen een gebed,
zelfs op straat of in de
supermarkt”

We ronden het gezellige
gesprek met Era, Ivie en
Dirk af en verlaten de
woning
in
de
Kerkakkerstraat, zodat
Ivie verder kan studeren.
Deze bolleboos volgt het
eerste jaar farmacie aan
de Universiteit van Gent, en met slechts enkele
vakken in tweede zit willen we graag dat ze zonder
problemen aan dat tweede jaar kan beginnen! We
wensen Ivie veel succes en hopen dat ze samen
met haar ouders nog lang en gelukkig in Hansbeke
mag wonen.

Ook merkwaardig is het dagelijks gebed om 15u in
de namiddag. Dan stopt het openbare leven voor
enkele minuten, en dat elke dag opnieuw. In de
supermarkt, in de straten, in alle openbare
gebouwen, stopt de muziek en klinkt een gebed
door de luidspreker. Mensen staan stil en doen een
gebed, om vervolgens de draad weer op te pikken
en verder te doen met hun dagelijkse bezigheden.

Oe kadolieker,
oe dichtr bei de
kirke?

Dirk, Era en Ivie vertellen met plezier over de
jaarlijkse kermis in hun dorp op de Filipijnen.
VLAKAF!
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WIE BEN IK UIT H.?

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’!

OPGAVE 15 / OPLOSSING

Julien De Roo liet ons via zijn persoonlijke
secretaresse weten dat de oplossing Maurice Hugo
Ros is. Zeer juist, maar Gilbert Martens kwam
anderhalve dag eerder ook uit bij Hugo Ros. De cdsingle ‘Wij zijn het dorp’ van Derek en Johan
Verminnen zal weergalmen in de Kapellenstraat.
Weinig mensen kennen de officiële voornaam van
Hugo, namelijk Maurice. Hugo is meer Germaans
als voornaam, maar is in Frankrijk een
familienaam, denk maar aan Viktor Hugo. En
Maurice is een typische Franse voornaam. Hugo is
inderdaad de perfecte gids om te helpen bij de
fotozoektocht 2017 van Vlakaf langs cafés. Ten
noorden van de spoorweg, want ten zuiden zijn er
geen meer, lachte hij.

Op de foto staat hij voor de sinds juli gesloten
voordeur van café Brouwershof van Ilse Descamps.
Dit café was ooit het Huis van Commerce,
uitgebaat door Germaine Muys en Maurice De
Roo. We spraken wel af dat we blijven Hugo
zeggen.

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

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.

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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MEREL DAAGT HANS UIT
Oplossing opgave 4: De
wielertoerist

De wielomtrek is ongeveer 2,14 m (meet maar na).
Dus 5,72 = 2,14 x 48 (tanden achteraan)

Robert De Blaere uit Merelbeke
formuleert het antwoord op zijn
vraag in vorige Vlakaf op blz. 30

Dat levert 18 tanden op: enig goed antwoord.

Opgave 5: Gezin met drie kinderen

De afstand die Michel moet
fietsen is niet gekend, hij speelt
trouwens geen rol: Het antwoord is steeds 30 km
per uur.

Marc en zijn twee jaar jongere vrouw Mia zijn
gelukkig getrouwd en hebben één dochter en twee
zonen.

Een eenvoudig voorbeeld: neem 15 km, dus heen
en terug 30 km. De heenrit duurt 15 km aan 15 km
per uur, dus exact 1 uur. Heen en terug 30 km aan
de vooropgestelde 20 km per uur vergt 1 u 30 min.
Blijft 30 min. over voor de terugweg. 15 km in 30
min. vergt 30 km per uur.

Het gezin woont op amper 100 m van de ‘Lagere en
Kleuterschool’ waar de drie kinderen in september
terug naartoe gaan.

Bart, de oudste, is fier als een gieter wanneer hij
hand in hand zus Bea en broer Bob naar school
brengt, onder het waakzaam oog van moeder Mia.

Probeer maar met elke andere afstand.

Bob gaat naar de kleuterafdeling.

Het product van de leeftijden van de drie kinderen
is één gros (dat is twaalf dozijn, zoals je weet).

B. V. D. uit B. kwam op 25 km per uur uit voor de
terugweg. Mispoes dus. Antoine Martens
becijferde het heel juist en formuleerde het een
beetje ingewikkelder dan Robert. Na een
verkwikkende vakantie kan de schoolgaande jeugd
hier nog iets leren…

Tip: Alle gegevens rustig verwerken en bij de
berekeningen alleen met volle jaren werken (dus
geen 2,5 jaar of 7,5 jaar of 9 jaar en 3 maanden)
Vraag 1: Bepaal de leeftijd van Bart, Bob en Bea.

Berekening gebaseerd op de formule: vt = s
(snelheid x tijd = afgelegde weg). Als t1 de nodige
tijd is voor de heenrit, dan geldt: 15t1 = s; als t2 de
nodige tijd is voor de terugweg dan geldt 20(t2 +
t1) = 2s. Uit beide vergelijkingen volgt: 20 t1 +20 t2
= 30 t1 of 20 t2 = 10 t1 daaruit volgt: t1 = 2 t2.
Substitutie in 15t1 = s geeft: 15x2t2=30 t2 = s.
Hieruit blijkt dat de snelheid 30 km/u.

We gaan verder: over 8 jaar zal de som van de
leeftijden van de drie kinderen groter zijn dan de
leeftijd van moeder Mia, maar kleiner dan die van
vader Marc.

Beide inzenders stuurden ook een juist antwoord
voor het toemaatje van blz. 31 binnen.

Verlichte Boerderijtocht

Vraag 2: Hoe oud zijn Marc en Mia nu?

Veel succes ! Een onschuldige kinderhand loot een
winnaar uit voor de cd-single ‘Wij zijn het dorp’ van
Johan Verminnen en Derek. Waar zal hij nu
weerklinken?

Antoine luistert vanaf nu naar ‘Wij zijn het dorp’
tijdens zijn looptrainingen.

KVLV en Landelijke Gilde bedanken alle
bewoners die zo goed meegewerkt hebben om
van de Verlichte Boerderijtocht zo’n succes te
maken.
De uitslag van de wedstrijd komt in volgende
Vlakaf.

175 pedaalslagen per kilometer geeft 1000 : 175 =
5,72 m per pedaalslag.
Die 5,72 m is de wielomtrek x 48 (tanden
achteraan)

VLAKAF!
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ARSCENE

zaterdag 23 september 2017 - Ht Roberts & Bruno
Deneckere

Arscene

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

Stalemate Days

zaterdag 9 september - Winnaars
Lokale Helden Nevele 2017

Eenvoud was het ordewoord bij het maken van de
muziek voor de nieuwe plaat van Ht Roberts en
vaste klant bij Arscene, Bruno Deneckere. Die
eenvoud trekken ze door naar het podium: klein is
het nieuwe groot. Enkel Ht op gitaar, banjo, en zang
en Bruno Deneckere op tweede gitaar en tweede
stem. Twee mannen, twee instrumenten. Dat is
genoeg.

In het voorjaar organiseert
Poppunt jaarlijks ‘Lokale Helden’,
dé hoogdag van de muziek!

Arscene en de gemeentelijke cultuurdienst sloegen
de handen in elkaar en organiseerden op 30 april
dit jaar een tiental huiskamerconcerten. Een
professionele jury beoordeelde alle optredens en
de beste twee werden geselecteerd voor een
dubbeloptreden bij Arscene.

Zondag 15 oktober 2015 - Kindertheater

Traditioneel organiseert Arscene vzw jaarlijks een
kindertheater, voor kinderen tussen 3 en 10 jaar.
Het programma staat voorlopig nog niet vast, houd
de website in de gaten voor meer info.

Karine Van Peteghem (2e prijs)

Karine Van Peteghem begon pas op haar
achttiende muziek te studeren. Ze volgde zang en
viool aan de academie van Ledeberg en zong in het
koor Cantabile te Gent. Later volgde ze les bij
sopraan Martine Reyners in Brussel.

Zaterdag 21 oktober 2017 - Fnussjen

Karine brengt een aantal liederen van de Russische
componist Rachmaninov, de Spanjaard Rodrigo, de
Argentijn Guastavino en de Brasiliaan Villa-Lobos.
Afwisselend
melancholisch,
hoopvol
en
vreugdevol. Een Italiaanse aria kan hier ook niet
ontbreken: het wordt er één van Bellini. Charlotte
Asberg begeleidt op de piano.

Fnussjen is ontstaan vanuit de carte blanche die
drummer Nicolas Chkifi kreeg in het kader van het
festival “De week van de Klank” in Brussel.
Hiervoor bracht hij enkele bijzondere muzikanten
bij elkaar in een ongewone line up. Hun muziek,
met meditatief karakter, soms folkloristisch, alsook
hedendaags, is een aaneenschakeling van
miniatuurcomposities
en
avontuurlijke
improvisaties.

Les Cochons Sublimes (1e prijs)

Les Cochons Sublimes speelt pittige interpretaties
van oude volksmuziek uit Frankrijk, België, Italië,
Ierland enz. Tussen de vele bestaande folkmelodieën sluipt er af en toe een eigen nummer.
De muzikanten van Les Cochons hebben een
uiteenlopende muzikale achtergrond (folk, rock,
punk en klassiek). Maar dat belet hen niet om
samen een zeer gedreven set te brengen waarbij je
moeilijk kan blijven stilstaan…

Zaterdag 4 november 2017 - Bai Kamara Jr.
i.s.m. 11.11.11 Nevele

Na een geslaagde samenwerking vorig jaar, slaan
Arscene en 11.11.11 Nevele opnieuw de handen in
elkaar en nodigen zij de Brusselse singersongwriter/producer Bai Kamara Jr. uit. Een warme
stem, soms funky maar even goed ingetogen en
intiem. De muziek van Bai Kamara Jr is een
opwindende smeltkroes van R&B, soul, funk en
jazzy invloeden.

Een optreden met een zeer hoog Boombal-gehalte!

Meer info op www.arscene.be
VLAKAF!
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DE HEREN VAN NEVELE
De gemeenteraad van 24 augustus
had als enig agendapunt de
principiële
beslissing
tot
samenvoeging van de stad Deinze
en de gemeente Nevele. Er was
evenwel een bijgevoegd punt dat
met instemming van de raad eerst werd
behandeld: de tijdelijke opvolging van CD&Vfractieleider Roger Boone door Dirk Gaudissabois.
Raadslid Fernand Neerman (CD&V) vervoegt de
raad tijdens de zitting (omwille van autopanne
komt hij met de fiets).

fusies hebben een veel langere voorbereidingstijd
gekend. Momenteel is ook geen cijfermateriaal
beschikbaar. Wel is duidelijk dat de schuldenlast in
Deinze hoger is dan die in Nevele. De fusie DeinzeNevele moet leiden tot een betere fiscaliteit voor
de Nevelse burger: de opcentiemen op de
personenbelasting en de onroerende voorheffing
moeten naar omlaag. In de komende vier maanden
moet een politieke consensus gevonden worden
over alle facetten, want een fusie moet meer zijn
dan een louter financiële oefening, ingegeven door
de schuldenverlaging via de bonus van de Vlaamse
regering. Iedere politieke partij heeft de opdracht
ervoor te zorgen dat Nevele vertegenwoordigd
blijft in het schepencollege en er moet een
langetermijnvisie zijn die gedragen wordt door de
politiek én de burger.

John Caron verduidelijkt het standpunt van NN
over de fusie. Door de bestuurlijke
schaalvergroting worden sterkere gemeenten
gevormd waardoor de taken van de provincies
afgeslankt kunnen worden en een grotere
transparantie ontstaat voor de burger. Bij de fusies
in 1977 werd geen rekening gehouden met de
burgers, enkel met partijpolitieke strategieën. De
fusie Deinze-Nevele kan positief zijn op
voorwaarde dat betere dienstverlening voor de
burger gerealiseerd wordt. De tijd die rest om alles
geregeld te krijgen binnen het tijdsbestek
vooropgesteld door de Vlaamse regering is zeer
kort. John Caron hoopt dat er geen opzet gemoeid
is in de Nevelse handelswijze. Daar waar
burgemeester Cornelis in juni door de raad
gemandateerd werd om de fusiemogelijkheden
met meerdere aanpalende gemeenten voor Nevele
te onderzoeken, hebben de
raadsleden minder dan
twee weken later via de
pers vernomen dat de
burgemeesters van Deinze
en Nevele al een paar
maanden de fusie DeinzeNevele
aan
het
voorbereiden waren. Het
proces dient democratisch
te verlopen, doch de
oppositie maakt geen deel
uit van de stuurgroep. John
Caron drukt de hoop uit
dat de oppositie zal
betrokken worden, zodat
een
groter
politiek
draagvlak ontstaat. Ook
voor het personeel is er
slechts
een
korte
reflectieperiode geweest.
De andere Oostvlaamse
VLAKAF!

Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) stelt dat het
niet de bedoeling is Nevele te verkopen. Hij deelt
ook mee dat reeds lang op vergaderingen van
burgemeesters getoetst werd en dat de fusie
Aalter-Knesselare en de aankondiging van een
mogelijke
fusie
Lovendegem-WaarschootZomergem alles in een stroomversnelling gebracht
heeft. Hij benadrukt dat de finale fusiebeslissing op
19 december alle punten van het fusieakkoord zal
bevatten. Hij bedankt alle fracties voor het reeds
afgelegde parcours. Hij deelt verder mee dat er
infomomenten komen voor de burgers op het
ogenblik dat alles voorbereid is en op alle punten
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DE HEREN VAN NEVELE
de beslissingen kunnen meegedeeld worden.

onderzoeken, maar is niet geliefd bij de CD&V
burgemeesters uit de regio. Er zijn geen studies die
de huidige keuze verantwoorden en er zijn
momenteel geen samenwerkingen met Deinze. De
door de Vlaamse overheid beloofde bonus tot
schuldvermindering bij vrijwillige fusie mag niet als
druk gebruikt worden. Hij deelt mee recent naar
een vergadering geweest te zijn waar meegedeeld
werd dat de schuldenlast van Deinze 83 miljoen
euro zou bedragen, terwijl de schuld in Nevele
slechts iets meer dan 5 miljoen euro bedraagt. De
burgemeester krijgt wel zijn brandweerwagen
terug. Politiek en vertrouwen gaan niet samen. Hij
besluit “De wereld is om zeep, er gebeuren rare
dingen”.

Sofie D’hondt (Open VLD) heeft kritiek op de korte
periode waarin alles beslist wordt en dit zonder
cijfergegevens. Toch wil ze het startschot niet
tegenhouden. Ze benadrukt dat alles wat in de
stuurgroep besproken wordt moet teruggekoppeld
worden naar de gemeenteraad. Er wacht veel werk
voor de administratie. Het moet de bedoeling zijn
om aan de burgers van Nevele een reëel positief
verhaal te brengen op vlak van de fiscaliteit,
dienstverlening, politie en brandweer. Het moet
meer zijn dan een mooi politiek plaatje. Er mag
geen verzuurde beweging ontstaan in Nevele.
Schepen Mia Pynaert (sp.a) ziet als groot voordeel
van de fusie een grotere bestuurskracht . Een stad
met 17 deelgemeenten moet een eenheid zijn met
respect voor de verscheidenheid van de
verschillende dorpen waar de inwoners zich
blijvend thuis moeten kunnen voelen. Ze stelt voor
dat een budget per deelgemeente voorzien wordt
en dat de dienstverlening ter plaatse blijft (mobiel
loket – behoud van bevolkingsloket in Nevele, dit
zou ook de inwoners van Meigem ten goede
komen). Het personeel van Nevele mag niet
opgeslorpt worden in het personeelsbestand van
Deinze, er moet voor gezorgd worden dat de
functie overeenstemt met de competentie.

Burgemeester Cornelis zegt dat hij acht jaar
burgemeester is en in die periode zijn gewone job
niet uitgeoefend heeft om zijn job van
burgemeester optimaal te kunnen uitoefenen. Hij
houdt niet vast aan de burgemeesterssjerp en wil
in het belang van Nevele een stap terugzetten. Er
zal een raadscommissie komen met de financieel
beheerders, waarbij alle cijfermateriaal en
onderliggende gegevens zullen meegedeeld en
besproken worden. Er wordt gewerkt boven de
partijgrenzen heen in het belang van de inwoners.
In december zal met kennis van zaken een
gefundeerde beslissing kunnen genomen worden.
Burgemeester Cornelis merkt op dat de
communicatie tussen raadslid Beyens en zijn partij
niet goed verloopt.

Niet-stemgerechtigd schepen en OCMW-voorzitter
Jan Pauwels vertolkt het N-VA standpunt. N-VA is
pro fusie omwille van de schaalvergroting. Cruciaal
in het verhaal moet wel zijn dat de Nevelse burger
er beter moet van worden. Daarvoor is het
noodzakelijk dat objectieve controleerbare
gegevens beschikbaar zijn en dat een kosten-baten
analyse kan gebeuren. De fusie mag geenszins
gebeuren in functie van persoonlijk belang of
politiek belang. De voorbereiding van de fusie
verhoogt de werkdruk voor het personeel
gigantisch. Bij de bevolking speelt een emotionele
factor: hoe word ik er beter van financieel en op
het vlak van de dienstverlening? Er mag niet
overhaast gehandeld worden, op 19 december valt
de beslissing.

Gemeenteraadsvoorzitter Hilde Langeraert (sp.a)
geeft haar persoonlijke mening. Er zouden
aftoetsende gesprekken gevoerd worden waarbij
gekeken werd naar de mogelijke meerwaarde van
een fusie en wie daarbij de beste partner zou zijn
voor Nevele. De verschillende opties zijn
onvoldoende afgetoetst. Er moet gekeken worden
of de verschillende gemeentelijke reglementen
overeenstemmen, of er overlappende straatnamen
zijn. De reflectieperiode is te kort. Er zijn 308
gemeenten en er zijn tot nu slechts zes fusies
gekend. Er moet voldoende tijd over gaan om
voldoende draagvlak te creëren. Er mogen geen ad
hoc politieke beslissingen genomen worden met
dergelijke gevolgen voor de volgende generaties.

Dimitri Beyens (N-VA) stelt dat de voorgestelde
fusie niet in het belang van Nevele is. Jan
Vermeulen wordt burgemeester van de fusie tot
aan de federale verkiezingen waar hij dan een post
verwerft en opgevolgd wordt als burgemeester
door Johan Cornelis. De burgemeester heeft de
opdracht gekregen alle mogelijke fusies te
VLAKAF!

Hierop volgt de stemming: Dimitri Beyens stemt
tegen, Hilde Langeraert onthoudt zich. Alle 19
andere raadsleden geven hun ja-woord.
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AANSTELLING VAN DE NIEUWE PASTOOR

Zondagnamiddag 13 augustus, de katholieke
geloofsgemeenschap van Nevele verzamelt in de
Sint-Petrus-en-Pauluskerk van Hansbeke. De kerk is
bijna helemaal vol gelopen, in het koor zitten
meerdere priesters. De deken van Deinze Rudy Van
Acker verwelkomt iedereen en in het bijzonder E.H.
Luc Verhasselt. Hij was tien jaar pastoor in het
Geraardbergse, had daar een tiental parochies en
komt nu naar Nevele. We mogen hem aanspreken
met ‘pastoor Luc’. Zijn moeder is ook aanwezig bij
de aanstelling.

een Sinterklaasgeschenk, tot pastoor van de zes
Nevelse parochies voor zes jaar. Er wordt natuurlijk
gehoopt dat dit kan verlengd worden.

Op het einde van de viering vertelt burgemeester
Johan Cornelis dat hij 52 jaar geleden met een
versierd kinderfietsje pastoor Maurits De Coninck
mocht inhuldigen met de school. Nu heeft hij de
eer de nieuwe pastoor toe te spreken als
burgemeester en … met hem een woning te
zoeken. Het liep niet van een leien dakje … Tja,
bedenken we dan, als de gemeente Nevele
doorheen de jaren alle pastorieën sloopt of
verkoopt, wordt een probleem gecreëerd. De
gemeente is immers wettelijk verplicht om de
pastoor een geschikte woning ter beschikking te
stellen. Die werd uiteindelijk gevonden in de
Camille Van der Cruyssenstraat 3, waar vroeger de
bakkerij ‘T jampens-Van Hoecke gevestigd was.

Jean Dobbelaere, voorzitter van het Centraal
Kerkbestuur, overhandigt hem de sleutels van de
zes Nevelse kerken. Dat binnen afzienbare tijd de
kerken van Merendree, Poesele en Vosselare aan
de eredienst onttrokken worden, wordt niet
vermeld.
Etienne De Samblanckx van het Hansbeekse
kerkbestuur stelt de werking van de afgelopen tijd
voor. Door de ziekte van de vorige pastoor Fred
Van den Abeele was er een gat gevallen. Deken van
Zomergem Jos Verstraeten nam samen met
pastoor Daniël Mollet van Lovendegem en diaken
Johan Van Heirzeele de bediening van de Nevelse
kerken over. Ook andere priesters werden
ingeschakeld, zoals
Phil Van Cleemputte
uit de Begijnhoflaan.
Ondertussen werden
de dekenijen van het
Bisdom
Gent
hertekend en valt
Nevele onder Deinze
(tiens!). Het was wel
lang wachten op een
n i e u w e
parochieherder
omdat
er
geen
overvloed
aan
priesters is.

Na de viering was er een receptie op de binnenkoer
van het vroegere klooster, de kleuterspeelplaats
van de Sint-Paulusschool, georganiseerd door de
parochieploegen.
Een interview met pastoor Luc kregen we niet
geregeld einde augustus omdat hij op vakantie
was.

De
bisschop
benoemde
Luc
Verhasselt
op
5
december 2016, als

VLAKAF!
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HERNIEUWING ABONNEMENT
Mensen die in het buitenland verblijven kunnen
voor 8 euro een abonnement nemen.

De verspreiders brengen je het septembernummer
bij hopelijk goed weer. Nadien gaan ze op pad voor
het abonnement 2018. Ze doen dit tegen 11
november en liefst ook niet in de regen! We
duimen voor een even goed najaar als deze zomer.

We versturen Vlakaf per e-mail in dezelfde periode
als de verspreiding in Hansbeke.
Hieronder lijsten we de trouwe verspreiders met
“hun” straat op. Zij doen om de twee maand een
inspanning om onze dorpskrant te bezorgen tijdens
het weekend van verschijnen. De redactie dankt
hen voor dit engagement. Als je familienieuws hebt
(geboorte, overlijden, huwelijk, verhuis…), mag je
hen steeds contacteren om het op te nemen in
onze rubriek Personalia. Een goed idee voor een
artikel mag je ook aan hen influisteren.

Je kan je verspreider eventueel zelf aanspreken om
een steunkaart te kopen, als je niet veel thuis bent.
Inwoners die om één of andere reden geen kans
kregen om een steunkaart te kopen, kunnen na 11
november nog steeds overschrijven op BE90 8902
6403 4132 (IBAN) van Vlakaf, Tien Gemeten 7. Best
vóór 1 december a.u.b.
Het tarief blijft 6 euro en wie ons extra wil steunen
kan 8 euro geven. Dat hebben we natuurlijk liefst,
want iets organiseren als Zjaloezigen Zjeraar kost
ook geld.

De verdeling aan de verspreiders en bpost wordt
georganiseerd door Luc Vandewalle.
Vlakaf wordt in 2017 gelezen op 890 adressen, 5
meer dan in 2016. In Hansbeke 764 huizen, meer
De prijs voor een postabonnement blijft 10 euro,
dan 100 postabonnementen en voor de rest gratis
te storten op dezelfde rekening. Zorg er wel voor
nummers in WZC’s. Familieleden geven best een
dat jouw correcte adres zeker vermeld is! Doen
seintje aan het redactiesecretariaat als een trouwe
vóór 1 december a.u.b. om de administratie voor
lezer verhuist naar een Woon- en Zorgcentrum.
de nieuwe jaargang vlot te kunnen organiseren.
Nieuwe inwoners van
Melissa Anthuenis KIPPENDONKSTRAAT (Borluutlaan 2)
Hansbeke
krijgen
Katalin Bekaert CARDIJNLAAN (Palestraat 7)
Vlakaf een tijdje gratis
Martine Bockaert WARANDESTRAAT (nr. 31A)
om voeling te krijgen
Rita Bultinck BEGIJNHOFLAAN en LINDESTRAAT (nr. 3)
met het dorp. Hopelijk
Mieke Cafmeyer HAMMESTRAAT (nr. 32) en KOUTERKEN
wordt
dat
Greet Conix KARMENHOEKSTRAAT (nr. 7)
geapprecieerd.
Hilde De Roo BOERESTRAAT (Ommegangstraat 8)
Marina De Wulf REIBROEKSTRAAT tot nummers 40 en 47 (Donkerstraat 4)
Linda Keirse DONKERSTRAAT en ZANDESTRAAT (nr. 19)
Riet Kersse KAPELLENSTRAAT en OMMEGANGSTRAAT (Reibroekstraat 83)
Tom Martens DOORNBOSSTRAAT (nr. 25)
Godelieve Onderbeke HANSBEKEDORP (nr. 37A)
Kay Quintyn DALESTRAAT en REIBROEKSTRAAT vanaf nummers 42 en 49 (nr. 53)
Rosina Sucaet MERENDREESTRAAT (nr. 4) en OVERBROEKKOUTERSLAG
Ludwina Van de Walle KERKAKKERSTRAAT en MELKERIJSTRAAT (Kapellenstraat 35)
Ludwine Lobbens PALESTRAAT en ROSTRAAT (Molenstraat 25)
Anna Van de Walle DRIESSTRAAT (p/a Reibroekstraat 85)
Gudrun Van Heirzeele NEVELESTRAAT (nr. 30) en TIEN GEMETEN
Marleen Van Ooteghem MOLENSTRAAT (Kapellenstraat 38)
Ethel Van Yperen VOORDESTRAAT (nr. 4)
Rita Verhelst BORLUUTLAAN (Reibroekstraat 64)
Wanda Verthriest VAARTSTRAAT (nr. 19)
VLAKAF!
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Deze keer nemen we het iets
luchtiger op en opteren we
om de trouwe lezer te laten
meegenieten van de vakantie
in onderwijsland. We kiezen
dit keer dan ook voor de rubriek: ‘Het leven zoals
het is, .... onderwijs in vakantie’.

die elke dag verder aangroeit – weg te werken. Al
snel krijg ik telefoon van de CLB-consulent om de
planning voor de onderzoeken voor komend jaar te
plannen.
Ondertussen
komt
nog
een
vertegenwoordiger langs en krijg ik telefoon van de
nieuwe traiteur om nog deze week een afspraak te
plannen. De vertegenwoordiger mag al snel
afdruipen aangezien hij geen afspraak had gemaakt
en ik mijn tijd ook wel dien te bewaken.

1 JULI... VAKANTIE

Wellicht is dit dé dag die het vaakst over de lippen
gaat in ons Vlaamse land. Weken op voorhand
spreken mensen me langs straat aan over de
naderende vakantie en het vele verlof. Er worden
vragen gesteld of ik me niet zal vervelen, ...

Af en toe komt nog een collega langs met een vraag
en maken we tijd om samen een oplossing te
zoeken.
Aan het einde van de dag stel ik vast dat ik niet ben
opgeschoten zoals ik had verwacht en een beetje
ontgoocheld fiets ik om 5 uur terug huiswaarts.

Een antwoord krijg je te lezen in ‘Het leven zoals
het is...’

Op woensdag heb ik overleg met de ontwerper van
de nieuwe website. Ja... er zit dus iets nieuws aan
te komen. Maar uiteraard hoort hier heel wat
overleg bij. In de namiddag blijf ik op school om in
alle rust wat documenten te klasseren.

Zaterdag 1 juli, de eerste vakantiedag. Om 7 uur ’s
ochtends open ik mijn mailbox en stel vast dat er
153 mails te beantwoorden zijn. Gezien het
slechte weer (na weken droogte valt er eindelijk
regen) ga ik maar snel aan de slag om wat
achterstallen van de laatste week in te halen. Rond
de middag stop ik met als resultaat nog iets meer
dan 100 te gaan.

Op donderdagvoormiddag kan ik goed
doorwerken. Ik maak afspraken met de
busmaatschappij rond het zwembadvervoer en
maak meteen ook de afspraken met het zwembad
in orde. In de namiddag heb ik nog een overleg met
de traiteur. We bespreken samen de werkwijze
voor komend schooljaar. Nadien krijg ik nog bezoek
van de mensen van de kerkfabriek die op zoek zijn
naar een geschikte locatie voor de receptie bij de
aanstelling van de nieuwe pastoor. Gezien de
goede samenwerking is er geen probleem om dit
op school te organiseren. Eigenlijk word ik
diezelfde middag ook verwacht op het
gemeentehuis voor een overlegmoment, maar
gezien de drukte dien ik te passen.

Zondag 2 juli.... Vroeg uit de veren, want om 8 uur
staat een brandweeroefening gepland op school.
Snel naar de bakker en dan naar school. Na wat
overleg met de overste en het plaatsen van twee
rookkanonnen komen rond 9 uur vijf
brandweerwagens de school op. Gedisciplineerd
vatten ze de oefening aan. Bij het einde van de
oefening bieden we hen tijdens de evaluatie graag
een koffiekoek en een drankje aan. Klokslag 12 uur
kom ik thuis (en begint het weekend).

Maandag 3 juli is er ‘klusjesdag’ op school. Alle
collega’s worden verwacht tijdens de gewone
schooluren om samen enkele praktische zaken uit
te voeren: leraarskamer en zolder opruimen,
verlichting afwassen en vernieuwen indien nodig,
keuken en koelcel kuisen, ...

Op vrijdag staat mijn laatste afspraak gepland. In
de namiddag komt nog een ouderpaar twee
nieuwe leerlingen inschrijven. We kunnen dus met
een goed gevoel de laatste werkdag op school
afronden.

Dinsdag 4 juli lijkt een rustige dag te worden
aangezien mijn agenda blanco oogt. Ik begin dan
ook met volle moed opnieuw de mailachterstand –
VLAKAF!

De tweede week van de vakantie werk ik vooral
van thuis uit. Nu moeten echt alle mails worden
beantwoord. Elke voormiddag trek ik uit om nog
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wat schoolwerk te doen: planning opmaken,
schoolreglement bijwerken, uurroosters plannen,
enz...

opgeladen, leerkrachten zorgen dat de klas in orde
staat om op woensdagavond hun infoavond te
geven en op vrijdag echt van start te gaan.

Elk weekend trek ik eens naar school om de
planten water te geven, brievenbus te legen, post
te verwerken, facturen op te volgen. Ondertussen
is de poetsvrouw druk in de weer om de ganse
school een poetsbeurt te geven en af en toe kom ik
ook een collega tegen die eens op school komt
werken.

‘Het leven zoals het is... tijdens de schoolvakantie.’
Jan Sierens

Gezinsdag parochie Hansbeke.

Op zondag 1 oktober gaat de jaarlijkse
gezinsdag in Hansbeke door. Iedereen weet dat
dit lachen, spelen en smullen wordt.
Vanaf 10.00 u. is er in de gemeentezaal een
gezellig aperitief.
Vanaf 14.00 u. smullen we van pannenkoeken.
Bij de volksspelen kunnen zowel volwassenen
als kinderen zich met elkaar meten. De 5 beste
volwassenen kiezen een prachtige prijs. Alle
deelnemende kinderen ontvangen een prijs.
Iedereen is welkom.

21 augustus wordt mijn eerste werkdag op school.
Om 8.30 uur loop ik al de eerste leerkracht tegen
het lijf. Niet veel later komen er nog enkele toe. Het
is duidelijk dat ook zij graag goed voorbereid aan
het schooljaar kunnen beginnen.
Gelukkig hield ik tijdens de vakantie de mails wat
bij zodat mijn mailbox niet overvol zit, want vanaf
nu gaat het snel.
Dinsdag 21 augustus staat de eerste
directievergadering op het menu. Daar bespreken
we de laatste personeelswijzigingen binnen onze
scholengemeenschap. Er zijn leerkrachten die
omwille van een ziekteverlof of zwangerschap
moeten vervangen worden. Het wordt dus weer
puzzelen aangezien er enkele leerkrachten
wettelijk voorrang moeten krijgen en dus een
nieuw voorstel moeten krijgen.

FOTOZOEKTOCHT
Er resten nog enkele weken om de fotozoektocht te
doen en het antwoordformulier uit het
meinummer binnen te brengen bij een redactielid
of te bezorgen via e-mail. Op vrijdag 6 oktober
wordt de wedstrijd afgesloten. Bij de viering van de
Zjaloezigen Zjeraar wordt de winnaar bekend
gemaakt.
De winnaar krijgt het spiksplinternieuwe boek van
Servaas Bingé, Nooit meer naar de dokter.
We kregen er weet van dat het voorwerp van foto
Q begin augustus een tijdje verdwenen was. Twee
detectives uit de buurt, de een met speurhond,
brachten de redactie op de hoogte. Waarvoor
dank!
Ondertussen is het euvel hersteld. Er hangt
opnieuw een Palmglas, door een Vlakafverspreider
uit Zande ter beschikking gesteld. Ook hiervoor
dank.
En nu maar zoeken en invullen….

Vrijdag is er in Leopoldsburg directievergadering
met alle directies van de Broeders van Liefde.
Tijdens het weekend verwerk ik de laatste info
zodat ik op maandag klaar ben voor de eerste
personeelsvergadering. Dan moeten we zorgen dat
de voorbereiding voor het schooljaar rond is.
De
personeelsvergadering
starten
we
traditiegetrouw met een ontbijt op school terwijl
we wat bijpraten over de vakantie. En dan... zijn we
er klaar voor.

Met een goed gevoel gaan we de laatste week van
de ‘vakantie’ in. We zijn er opnieuw klaar voor en
kunnen vrijdag de kinderen welkom heten.
Vanaf nu is de school steeds bemand. Altijd zie je
wel iemand op school. De batterijen zijn
VLAKAF!
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MARIA VERSTRAETE

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.
in de slag naast ons huis die naar een verdwenen
woning achterin liep. Daar woonde Jules Vermeire
met zijn zuster. In de volksmond noemde iedereen
hem Jules Kakkemeede, een typische volksfiguur.
De soldaten bedienden kanonnen die schoten naar
overvliegende Duitse vliegtuigen. Wij met ons
gezin kropen in een abris onder de houtmijt. Zo
veilig zal dat wel niet geweest zijn! In 1945 werd
mijn acht jaar jongere broer Marcel geboren. Hij
woont nu nog in Aalter.

In november 2009 waren we al eens te gast in
Melkerijstraat 26 om echtgenoot Julien D’hoore te
laten vertellen. Op een warme avond begin
augustus zijn we er terug om te babbelen met
Maria, waarover Laurène Bockaert in juli al een en
ander vertelde in deze rubriek.

Toen Warandestraat nog Veldstraat was

Straatnamen worden nog al eens veranderd, bij
fusies van gemeenten bijvoorbeeld. Ik ben geboren
in de Veldstraat, waar nu restaurant ‘De
Bestemming’ is, op 22 februari 1937. Mijn vader
was René Verstraete, mijn moeder Anna Dhaenens.
Er waren reeds twee oudere broers, Roger die
gestorven is en Irené die in Drongen woont. Toen ik
drie jaar werd, brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Veel herinner ik er mij niet meer van. Wel dat er
een kolonne van het Belgisch leger opgesteld stond

VLAKAF!

Spelenderwijs naar school

Twee keer per dag trokken we met een groep
kinderen uit de buurt heen en terug te voet naar
school. We liepen eerst even richting Bellem en
sloegen dan de Kippendonkstraat, die nu ook
Warandestraat heet, in naar de overweg. Langs het
Ijzerenwegwegelken liepen we met André,
Godelieve
en
Noëlla Raes, met
de familie Cathoir
en met Jozef De
Muyt
in
de
richting van het
dorp. De jongens
amuseerden zich
door met stenen
te gooien, die wel
eens op iemand
zijn hoofd terecht
k w a m e n .
Godelieve Raes
kreeg nu en dan
van haar moeder
een kleine emmer
mee om langs de
sporen kolen te
rapen die van een
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Constantine in de eerste graad en Zuster Judith in
de tweede. De derde graad werd geleid door
Juffrouw Angèle Mestdagh die woonde waar wij
hier nu zijn. Zuster Norberta was als schoolhoofd
verantwoordelijk voor de vierde graad.

Naaien als huisnijverheid

Na de vierde graad ging ik naailes volgen bij Rachel
Langeraert die getrouwd was met mijn nonkel Leon
Dhaenens. Rachel naaide vooral schorten voor
Alice Van de Voorde en haar zus Rosine voor een
naaiatelier in Gent. Alice woonde vlakbij de
spoorweg, in het begin van de huidige
Reibroekstraat. Ze was getrouwd met Michel
Lootens en werd in de volksmond Alice Hein
genoemd. Mijn ouders kochten een Singernaaimachine waarop ik de schorten en ook kielen
voor de jongens om naar school te gaan, naaide.
Typisch aan het model waren twee plooitjes en
linten. Dat gebeurde allemaal toen ik 14 en 15 jaar
was. Toen ik 16 werd ging ik definitief naaien bij
naaiatelier Montbailleu aan de Gentse Albertlaan.
Ik reed met de trein naar Gent voor zes Belgische
frank, later werd dat acht frank. Ik moest daar
gesneden stukken voor pyjama’s en slaapkleren
ophalen, thuis naaien en dan binnenbrengen. Ik
heb dat vele jaren gedaan.

Huwelijk in de Veldstraat

stoomlocomotief gevallen waren. Ja, de mensen
hadden het toen niet breed. Even vóór de melkerij
aan de Stinkersput sloegen we rechtsaf langs een
verdwenen voetwegel die recht naar de kerk liep.
Op warme dagen mochten we altijd bij de winkel
van Henri Janssens en
Leontine Versluys aan het
kruispuntje
met
de
Kattewegel water drinken
aan de pomp achter het
huis. In de bewaarschool
zat ik eerst bij Zuster
Idonie en daarna bij Zuster Everilda. De eerste was
een kleine, lieve zuster, de tweede een dikke, vieze.
Het verschil kon niet groter zijn. In de
meisjesschool zat ik achtereenvolgens bij Zuster

Ondertussen leerde ik Julien D’hoore kennen, die
een paar jaar ouder is dan mij. Hij woonde op een
boerderij waar nu dokter Bingé woont, nummer
21. Wij trouwden daar in bij de ouders van Julien.
We zijn nu
bijna zestig
j a a r
getrouwd! De
hovenier van
het kasteel,
Henri Cram,
deed op een bepaald moment een beroep op
Julien om het domein mee te onderhouden, toen
oudere werknemers op pensioen gingen. Toen
Henri er zelf mee ophield en naar de Zandestraat
verhuisde, trokken wij naar een woning op het

“We hebben altijd graag op het
kasteeldomein gewoond, 36
jaar lang.”

VLAKAF!
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moestuin, zorgde voor de dieren. Ik hielp bij het
koken en zorgde ook soms voor de kinderen van
de graaf en gravin. Artus, Gaspar en Felix hebben
veel met onze kinderen gespeeld.

Toen Julien zich oud genoeg vond om het wat
rustiger te doen, verhuisden we naar de
Melkerijstraat in maart 1999. Dat is toch ook al 18
jaar… De band met het kasteel is gebleven. Julien
rijdt er elke voormiddag eens naartoe om voor de
dieren te zorgen en nu en dan steek ik ook een
handje toe.

De vreugde van een groot gezin

Op reis gaan of vakantie nemen hebben we
eigenlijk nooit gekend. Nu en dan een uitstap met
de KVLV of de gepensioneerden was ons grootste
verzet. Het belangrijkste was de zorg voor de
kinderen, die ondertussen allemaal zelf kinderen
hebben en stilaan al kleinkinderen. Myriam heeft
één dochter Eline, die zelf twee kinderen koestert.
Kurt heeft Jens en Ruth. Lieve troetelt een gezin
van drie: Stephanie, Jonas en Sander. Petra heeft
een zoon, Matthias en Patricia twee meisjes, Iris
en Jasmine. Op de foto’s zijn ze te zien op een
familiebijeenkomst van een aantal jaren geleden.
kasteeldomein. Het was een
dubbelwoonst waar ook de
ouders van Julien woonden.
Ondertussen had ik ook de
zorg voor vijf kinderen.

Mijn vader stierf in de
Veldstraat en moeder en
broer Roger gingen naar de
Kerkakkerstraat nummer 1
wonen. Hun wasgoed pakte ik
er ook bij, zodat mijn
machine wekelijks voor elf
personen
draaide.
We
hebben altijd graag op het
kasteeldomein gewoond, 36
jaar lang. Julien onderhield
de grote hof, deed de Kinderen Petra, Patricia, Myriam, Lieve en Kurt v.l.n.r. achter Julien en Maria
VLAKAF!
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VOORUITBLIK

In de Melkerijstraat doen we het rustig aan. Julien
leest heel veel en ik los woordzoekers op om
tijdens het televisiekijken niet in slaap te vallen
(lacht hartelijk).

We wensen Maria en Julien nog verder gelukkige
jaren samen, dichtbij de Kattewegel en de
Lindendreef naar het kasteel.

Femma Hansbeke organiseert voor leden en niet
leden:
•
13,19 en 27 september : koken uit de
moestuin. Een kookreeks in de gemeentezaal
telkens
om
19u30.
Meer
info
:
linda.keirsekav@hotmail.com

•
4 oktober : slapen voor kinderen.
Infoavond in de gemeentezaal om 19u30. Meer
info: greetconix@scarlet.be

•
11 en 25 oktober, 8 en 22 november :
naaicafé in de gemeentezaal om 19u30. Meer info:
cafmeyermieke@hotmail.com

•
16 oktober, 13 en 30 november, 7
december: breien in de keuken van de
gemeentezaal
om
19u30.
Meer
info:
r.vanlandtschoote@scarlet.be

Foto met kleinkinderen: v.l.n.r. vooraan Matthias,
Eline en Jens, tweede rij Ruth, Jasmine en Sander,
achteraan Stephanie, Jonas en Iris.

VLAKAF!
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TANTE LEENS KOOKPUNT

GELEI VAN DRUIVEN MET WITTE WIJN EN TIJM
Waarschijnlijk zullen er veel mensen met een
overschot aan druiven zitten na deze warme
zomer. Hier is de oplossing, zodat we komende
winter nog eens kunnen genieten van onze oogst.

Ingred

1.5 kg

Sap va

2 dl w

Werkwijze

iënten

tot 1.8

n een

limoen

iven

itte wi
jn
2 takje
s (citro
en)tijm
1 el ho
ning
500 gr
g
suiker eleisuiker:
1.5 kg
fruit/
500 gr

Was de druiventrossen en haal er de druiven af,
doe in een brede kookpot samen met de witte
wijn, limoensap en de tijm en breng aan de kook.
Laat alles 15 min. zachtjes koken met het deksel op
de pan, je kan na een 10-tal min. de druiven
eventueel pletten met een pureestamper.

En nu kan je twee kanten op, ofwel alles uren laten
uitlekken door een doek voor een klare gelei of je
draait alles door een passe-vite. Let wel op dat er
niet te veel pitjes gekneusd worden, want die
zorgen voor een zure en bittere smaak.
Ik heb eerst lichtjes de passe-vite gebruikt en dan
de rest door een fijne zeef geduwd en had 1,200 kg
sap.
Meng de geleisuiker door het sap samen met de
honing en laat 4 min. goed doorkoken.

Doe de gelei in propere potjes, schroef het deksel
goed dicht en laat omgekeerd afkoelen.

Vergeet deze gelei zeker niet boven te halen als je
deze winter een kaasschotel of wildpastei serveert.
Smakelijk!

VLAKAF!
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HET ALZIEND OOG

Na verloop van tijd wordt het inderdaad de
‘echte’ staat...
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