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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Half januari, we zitten nog midden in de
nieuwjaarsperiode. En voor jullie ligt het eerste
nummer van alweer een nieuwe jaargang. De
vierentwintigste al...

we er de Gouden Schietspoel 2019 van gemaakt,
dan klonk dat misschien minder mooi, maar dan
viel het wel mooi samen met ons zilveren
jubileum!

De laatste tijd is het in Vlakaf nogal eens over de
polletiek gegaan. Volgens sommigen zelfs een
beetje té veel.

Maar niet getreurd, we vinden wel een andere
manier om onze vijfentwintigste verjaardag te
vieren.

Maar geef toe, het dagelijks leven ging de laatste
En ondertussen: geniet van een prachtig 2018.
tijd nogal eens over politiek. De fusie, recent nog
Vlakaf zal er weer voor zorgen dat je van alles op de
de beslissing om te beginnen bouwen aan de
hoogte blijft en zo je eigen mening kunt vormen.
autotunnel onder de sporen, het zijn toch allemaal
Een gelukkig en gezond 2018 gewenst van de
politieke beslissingen waar we als inwoners van
redactie en alle medewerkers!
Hansbeke de gevolgen zullen van dragen. Wat de
positieve of negatieve gevolgen van die
beslissingen gaan zijn, zal de toekomst uitwijzen.
Maar Vlakaf zal natuurlijk
nooit vervellen tot een
politiek blad. We blijven Groeten uit Hansbeke
ook in deze jaargang
aandacht besteden aan
alles wat leeft in ons dorp.
Zo lees je een uitgebreid
interview met steeds
maar bekendere Hansbekenaar Yves Dedapper
over zijn exploot voor de
Warmste Week.
En we nemen de draad
terug op met de Gouden
Schietspoel 2020. We
hebben trouwens niet
goed opgelet bij de keuze
van het jaartal. Hadden

VLAKAF!

1

januari 2018

HANSBEEKSE NIEUWJAARSRECEPTIE

VLAKAF!

2

januari 2018

DEDAPPERSTE ALLER HANSBEKENAREN
Yves had het warm…

Vlakaf: Al afgekoeld, Yves?
Yves: Jawel, hoor. Dat viel wel mee. De opwarming
was veel moeilijker. Ik had bijna een jaar lang niet
meer gelopen, toen ik in september gevraagd werd
om mee te doen. Dat was veel te weinig tijd om
ernstig te trainen. Ik haalde bijlange mijn vorige
niveau niet, toen liep ik gemiddeld 220 km per
week, nu had ik maar 550 km in de benen op die 11
weken. Gelukkig had kinesist Danny Naessens mijn
rug preventief heel goed ingetaped, want een
rolstoel duwen al lopend is niet niks! Je houding bij
het lopen is helemaal anders. Ik heb wel drie
teennagels moeten uittrekken omdat er
door de wrijving veel bloed onder zat (de
reporter gruwelt). Ik heb het gecontroleerd
met mijn telefoon: ik deed die dag meer dan
212.000 stappen.

In het kader van de Warmste Week van Studio
Brussel liep onze Zjaloezigen Zjeraar 2013 Yves
Dedapper zich nog eens de ziel uit zijn lijf. Hij
duwde op woensdag 20 december een
rolstoelgebruiker van Oostende naar het domein
Puyenbroeck in Wachtebeke, exact 159 km. Een
week na de prestatie zochten we hem op in de
Palestraat…

Wie organiseerde je loopprestatie?
De VZW SportUp for Life uit Temse. De
hoofdsponsor is Samana (vroeger
Ziekenzorg). Ik vertrok trouwens op de
parking van het Samana-kantoor in
Oostende om 04.00 uur ‘s ochtends. OudLandegemnaar Serge Van Autreve – die zelfs
nog een tijdje in Zandestraat 69 woonde –
liep achter een rolstoel van Herk-de-Stad
naar Wachtebeke.
Wie duwde je voort in de rolstoel?
Er was een beurtrol met drie personen
omdat zo stil zitten in een rolstoel echt
kouwelijk is, ook al is het de warmste week.
Bovendien liggen er vrij veel oneffenheden
in onze Vlaamse wegen en dan moet je rug
veel schokken opvangen. Daarom werd er
gewisseld na maximum anderhalf uur.
Hannelore Vens uit Vrasene is wellicht de
bekendste van de drie, omdat ze met Koen
Wauters
te
zien
was
in
het
televisieprogramma ‘Overwinnaars’, toen ze
de Machu Picchu in Peru beklommen. Ze
werd vorige week in Hansbeke hartelijk
begroet door Catherine Van de Voorde.
VLAKAF!
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Bij het binnenkomen in Hansbeke zat Samuel
Ladon in de rolstoel. De derde persoon was Pieter
Van Tiegem uit Heule bij Kortrijk. Die woog 90 kg,
heel wat zwaarder dan Hannelore met haar 55 kg.
Daar moet je er natuurlijk de rolstoel nog bijtellen.
Dat ding weegt ook 30 kg.

boogschieten. Koen volgde verder naar het
eindpunt Wachtebeke, waar we om 22.30 uur
aankwamen met een groep van meer dan 80
lopers.
Er sloten blijkbaar onderweg veel lopers aan?
Inderdaad, en nu en dan een fietser. Iedereen
betaalde 15 euro. We hadden vanuit Oostende via
Brugge, Eeklo meerdere stopplaatsen in deze regio:
Waarschoot, Zomergem, Ursel, Bellem. In
Waarschoot stopte iedereen en sloot niemand aan.
Vanuit Hansbeke liepen we met een twintigtal naar
Nevele. Het varieerde onderweg nogal.

Koen Wauters was niet op de afspraak aan Huis
D’haenens?
Nee, maar hij werd waardig vervangen door zanger
Luc Davis, die het wachtende publiek binnen en
buiten animeerde. Ik kwam inderdaad een halfuur
later dan 13 uur volgens de planning aan. Onze
ploegleider Koen Wauters haalde het ook niet
omdat de opnames voor The Voice uitliepen. Van
Hansbeke liepen we naar de sportzaal in Nevele,
waar Koen ook present tekende. Hij volgde verder
naar het Sint-Pietersplein in Gent. Daar hield hij
een rolstoelrace met de klankman van Tom Waes
en begonnen ze nog aan een partijtje
VLAKAF!

Nooit een inzinking gehad?
Ik had speciale voeding geprepareerd door oudHansbekenaar Nadia De Meyer van de firma
Sportscontrol uit Nevele. Ik heb heel wat
chocomelk achterover geslagen! Toch kreeg ik een
eerste dipje, na 70 km in Ursel, dat ik te boven
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DEDAPPERSTE ALLER HANSBEKENAREN
Gaven de supporters je vleugels?

kwam met extra chocomelk en bananen. Na 115
km kreeg ik de klop in Leerne: zouttekort! Daar heb
ik binnen de drie minuten een pakje TUC-koekjes
verorberd, mét drank natuurlijk.

Natuurlijk! Er was een massa volk in
Hansbekedorp. Aan Huis D’haenens was er veel
animatie. Op het podium daar werd ik aangevuurd
door de kinderen van de kinderopvang op
woensdagmiddag, die een affiche hadden
klaargemaakt. En zoon
Bavo was zo fier op zijn
papa…
Bij
de
supporters werd er
rondgegaan met een
spaarvarken om te
steunen.
Music For Life haalde
het recordbedrag van
10.846.566 euro op, er
waren 10.576 warme
acties…
Hoeveel
bracht jullie actie op?
We
gaven
in
Puyenbroeck
een
check af van 30.000
euro. Nadien kwamen
daar
nog
enkele
serieuze giften bij. De
eindbalans zal rond de
50.000 euro draaien.
Dat is serieus boven
het
gemiddelde.
Proficiat! En aan welk
goed doel wordt het
geld besteed?
SportUp
for
Life
schenkt het geld aan
het project U/Turn om
mensen met een
fysieke beperking van
een
avontuurlijke
vakantie te laten
genieten.

VLAKAF!
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Yves, heb je nog van die zotte plannen?
Eerlijk gezegd, deze zomer dacht ik een punt te
zetten achter mijn ultraloop-carrière. Ik kon me
niet meer opladen. Ze hebben me kunnen
overtuigen na lang aandringen om nu mee te
doen… Na deze ervaring is de goesting precies
terug. Serge deed vorig jaar mee aan de marathon
van Antwerpen. Dat zou een nieuwe uitdaging
kunnen worden: daar een marathon lopen met ons
twee achter een rolstoel voor U/Turn. Misschien
kan ik het wereldrecord proberen scherper te
stellen, ik loop sneller dan Serge… Wie weet?

Eijes geweune van
achtre een
gesmasjiene te
luepn...

Het staat in Vlakaf, dus moet het gebeuren!

VLAKAF!
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NIEUWS V.D. REDACTIE

TERUGBLIK

11.11.11 IN NEVELE

Wijzigingen bij de verspreiders

Na bijna 25 jaar trouwe dienst bestelt Anna Van de
Walle Vlakaf niet meer in de Driesstraat. Ze blijft
wel contactpersoon voor een aantal Aalterse
abonnees. Bedankt Anna! Riet Kersse zal de huizen
in de Driesstraat bedelen. Riet wordt hierdoor
absoluut recordhouder van het aantal straten:
namelijk vier. Zij draagt rond in Driesstraat,
Kapellenstraat,
Ommegangstraat
en
Nieuwetuinstraat. Zij krijgt van de redactie als
beloning de toelating om voorstellen in te dienen
bij de gemeente voor een nieuwe naam voor de
eerste drie straten!
Vanaf het januarinummer wordt Vlakaf in de
Palestraat bedeeld door Nadine Raes, Palestraat
19. Zij neemt deze taak over van Ludwine Lobbens,
die de Rostraat verder onder haar hoede neemt.
Welkom in de ploeg, Nadine!

Resultaten straatactie 2017

Afgelopen straatactie konden we alweer rekenen
op heel wat vrijwilligers die met een warm hart de
11.11.11-werking ondersteunden. Zo ook in
Hansbeke, waar talrijke enthousiastelingen tijdens
het weekend van 11 november op de baan gingen.
Hiervoor willen we hen heel erg bedanken! Ook dit
jaar opnieuw konden we rekenen op de
medewerking van de scouts, heel erg bedankt!
Tijdens afgelopen straatactie werd in Hansbeke
2.358 euro opgehaald. Dat is zo’n 500 euro meer
dan verleden jaar en een fantastisch resultaat. In
(groot) Nevele werd in totaal 12.700 euro
opgehaald en aan 11.11.11 Nationaal
overgemaakt. Dat is zo’n 1.500 euro meer dan
verleden jaar. Met rechtstreekse overschrijvingen –
waar we op dit moment geen volledig zicht op
hebben- verwachten we te eindigen op een
totaalbedrag van ca. 20.000 euro. Met dit bedrag
zal Nevele alweer in de top van Oost-Vlaamse
gemeenten en steden voorkomen. Voor dit
prachtig resultaat willen we iedereen danken die
dit mee mogelijk heeft gemaakt.

Artikels of andere bijdragen
(lezersbrieven bijvoorbeeld)
moeten binnen bij de redactie
(redactie@vlakaf.be) voor 20
februari.
Vlakaf is natuurlijk gedrukt op
gerecycleerd en chloorvrij gebleekt
papier. Dit gebeurt in de werkplaats
voor aangepaste arbeid VZW
Nevelland.

VLAKAF!

7

januari 2018

TERUGBLIK

BOLDERSCLUB GAAT NAAR AALTER

De Ware Vrienden

Op 13 november speelde boldersclub De Ware
Vrienden hun laatste maandagbolling in het
clublokaal bij Luc Vandewalle, Karmenhoek 20.
Met fierheid, maar ook weemoed in de ogen,
poseren ze voor de groepsfoto.
Een nieuwe locatie werd gevonden op het erf van
Café Den Hert aan de noordzijde van de Brugse
Vaart in Bellem. Een stukje Hansbeeks dorpsleven
verhuist dus naar het naburige Aalter. Veel
boldersplezier aan de vaart!

Tes tuebn dat ulder
bolle drijft op ’t
woitre

Onderaan of zittend (van links naar rechts):
Elmar Verhelst, Roger Semaesse, Gerard Geirnaert, Noe Cocquyt, Arsene Martens, Renate Dick en Anna Van
de Walle
Bovenaan of staande:
Werner De Baeremaeker, Jozef Maes, Marniek Verschaeve, Rene Strobbe, Luc Vandewalle, Daniel Malfait,
Daniel Blomme, Georges Semaesse, Daniel Termont, Carlos De Wulf, Georgette De Ketelaere en Adelin
Martens
VLAKAF!
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NIEUWJAARSRECEPTIE KARMENHOEK
Op zondagvoormiddag 7 januari kwamen de
bewoners van de Karmenhoek samen om het glas
te heffen op 2018. Niet meer in de boltent van Luc
Vandewalle zoals de vorige jaren maar in de loods
van Tom Van den Berghe en Brenda Van Dorpe op
de hoek met de Cromekestraat, die nu ook in
Nevele dezelfde naam draagt als in Aalter.

Er waren 32 aanwezigen, waaronder de oude en de
nieuwe bewoners van nummer 20. Iedereen
genoot van de lekkere hapjes, bubbels, wijn,
fruitsap en andere dranken. Tom en Brenda kregen
veel hulp van buren Didier Savels en Emilie
Roggeman, terwijl Vlakafverspreider Greet Conix
van alles in de soep draaide.

VLAKAF!
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GOUDEN SCHIETSPOEL 2020
Vlakaf is van plan in 2020 een Gouden Schietspoel
uit te reiken aan een sportieveling (M/V) die
internationaal doorbreekt. Olympisch goud of een
wereldtitel zijn geen voorwaarde, maar kunnen
natuurlijk helpen bij de selectie. Alle disciplines
komen in aanmerking: atletiek, wielrennen,
voetbal, basket, volley, biljart, zwemmen, karate,...
zelfs vogelpik. Talentvolle jongeren kunnen zich
warm lopen. Wij interviewen ondertussen jonge en
iets oudere Hansbeekse kampioenen als mentale
voorbereiding.

RENE LAROY

herinner, was dat met Guido Van der Vennet, Eddy
Langeraert, Jan Denaeghel, Marc Onderbeke … ’s
Middags gingen we dan toch naar huis en ik weet
nog dat mijn moeder vroeg van waar ik kwam. Ik
zei dat ik van school kwam. Maar moeder wist
ondertussen al dat de meester zijn moeder
overleden was en natuurlijk hadden er ons al zien
voetballen.”
Toen René intern werd in Oostakker bij de
Broeders OLV van Lourdes, mocht hij meespelen
met de schoolploeg. “Met voetbalschoenen die
meer weg hadden van veiligheidsschoenen”, zegt
René. Met de schoolploeg heeft hij tegen Jacky
Denaeghel gespeeld, die in Ronse school liep. En
ook tegen Gilbert De Muyter, die zat in Sint-Paul in
Gent.

Na even stilgelegen te hebben, beginnen we onze
reeks ‘Gouden Schietspoel’ opnieuw met een oudvoetballer, René Laroy.

René werd op 29 april 1946 geboren in Hansbeke.
Hij woonde met zijn ouders, twee zussen, Diane en
Francine, en twee broers, Roger en Ronny, op
Zande, “In den ondank”, zoals werd gezegd. Ze
woonden naast Maurice Neirynck en Martha
Mathijs en hun zes kinderen (nu Kleine Heirenthoek
20).

Rond z’n 17 jaar begon René met voetballen in
Hansbeke, bij de reserven van ‘De Blijvers’.

René woont nu met zijn vrouw, Rita Van
Renterghem, in Zaffelare. Rita en René hebben drie
kinderen, Frederik, Benedikte en Diederik, en
ondertussen ook al zes kleinkinderen.
René begon z’n voetbalcarrière in Hansbeke,
speelde dan bij Racing Gent, Lovendegem en
Petegem. Om dan terug in schoonheid te eindigen
in Hansbeke.

Hansbeke

René zegt dat hij leren ‘voetballen’ heeft met een
zelfgemaakte bal op een akker van Leon De Jaeger,
samen met andere kinderen uit de buurt.

“We zaten in het zesde studiejaar, we gingen ’s
morgens naar school en daar kregen we te horen
dat de meester er niet was en dat we terug naar
huis moesten. De onderwijzer, Albert De Craene,
was er niet omdat zijn moeder overleden was”,
vertelt René. “Maar in plaats van naar huis te gaan,
gingen we voetballen aan ’t spoor, op de plaats
waar de kolen geleverd werden. Als ik het me goed
VLAKAF!
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GOUDEN SCHIETSPOEL 2020
Racing Gent

Ze deden dan ‘de ronde van de coureurs’. René
bedoelt hiermee de ronde die door de renners
werd gereden tijdens Hansbekekermis.

Voor het seizoen ’66-’67 maakte René de overstap
naar Racing Gent, dat toen in 3de nationale
speelde. René weet niet goed meer hoe hij bij
Racing terecht is gekomen. Via kennissen van zijn
vader is dat zo wat achter z’n rug geregeld.

René speelde twee seizoenen bij Racing Gent. De
voetbalclub met stamnummer 11 is ondertussen
verhuisd naar Oostakker. Doorheen de jaren
veranderde de naam van de club wel eens: Racing
Gent-Heirnis, Racing Gent Zeehaven, om nu
opnieuw Racing Gent te heten.

Ondertussen begon René z’n hogere opleiding. Aan
het Hoger Technisch Instituut in Gent studeerde hij
af als technisch ingenieur.

Wedstrijden

Als middenvelder had René een goede conditie. Er
waren drie avondtrainingen van 18.00 uur tot
20.30 uur in de Frederik Burvenichstraat in
Gentbrugge. De voetbaltas had René overdag al
mee. Na school ging hij naar de training en ’s avond
met de bus terug naar Hansbeke.

De wedstrijden werden op zondag gespeeld. Bij
een thuiswedstrijd werden de spelers om 10.00
uur op de club verwacht. Tegen 11.00 uur gingen
ze richting een café-restaurant in Gentbrugge om
spinazieaardappelen met biefstuk te eten. Om
14.00 uur waren de spelers terug op de club om
zich klaar te maken en op te warmen. Om 15.00
uur werd de match op gang geblazen.

Daarnaast ging René soms ’s morgens om 6.00 uur
lopen. En indien er geen training was, liep hij ’s
avonds vaak met Joël De Buck en Julien De Baets.

Vooraan links René Laroy en de speler achteraan rechts zijn broer Roger

VLAKAF!

11

januari 2018

GOUDEN SCHIETSPOEL 2020
René speelde met Racing tegen Eendracht Aalst,
Cercle Brugge, KV Kortrijk, La Louvière, Doornik,
Union Namen, WS Lauwe, Arlon, Racing Tienen, …
Af en toe was er dus een lange busrit.

Groot-Bijgaarden, Iveco, Pegaso.

Via het werk werd hij al eens uitgenodigd op een
voetbalmatch in eerste klasse, bv. op AA Gent, of
Anderlecht, maar eigenlijk vond hij dat niet zo heel
leuk. “Als voetballiefhebber wilde ik de match zien,
maar na een tijdje begon het steeds over
commerce.”

Bij Vlaamse ‘toppers’, zoals bijvoorbeeld een
wedstrijd tegen Eendracht Aalst, kwamen er toch
ongeveer 5000 supporters kijken, vertelt René. Het
laatste jaar was het wel spelen tegen de
degradatie.

Als we bij René polsen naar z’n huidige favoriete
voetbalclub, dan vindt hij het moeilijk om te
kiezen. Zijn schoonbroer supportert voor Club
Brugge, bij zonen en dochter gaat het van Lokeren
naar AA Gent. En als hij voetbal kijkt op televisie,
dan is René voor de ploeg die goed voetbal brengt.

Spelen bij Racing Gent zorgde ook voor een kleine
bijverdienste. Het eerste seizoen kreeg René 500
frank (Belgische frank nog) per punt. Het tweede
seizoen werd het verdubbeld en dus 1000 frank per
punt. Bij verlies werd er niets verdiend. “Maar dat
seizoen speelden we tegen de degradatie, dus dat
seizoen werd er niet veel verdiend”, vertelt René al
lachende.

‘Moeilijk te bepalen wie mijn favoriet is, maar
uiteindelijk ligt mijn hart bij Lokeren’, vertelt René.
Al vult hij nog aan: ‘Maar eigenlijk ben ik misschien
nog een grotere supporter van de zondagreserven
van Zaffelare. Bij thuismatchen zijn we met een
groepje van acht die steeds gaan kijken. Voor ’t
amusement.”

Verder werden ook de verplaatsingskosten
terugbetaald en de kledij kreeg René natuurlijk ook
van de club.

Na Racing Gent

We bedanken René om voor ons af te zakken naar
Hansbeke. We bedanken ook zijn broer en
schoonzus, Roger en Riet. Ons gesprek met René
vond bij hen plaats in de Reibroekstraat.

Grote kwetsuren heeft René niet gehad, maar een
blessure aan de lies speelde mee om niet te blijven
bij Racing. “De verzorging was toen nog niet zoals
nu en ik was jong en enthousiast, dus dan blijf je
spelen. Maar match na match had ik toch iets meer
last”, zegt René.
Na Racing is René gaan spelen bij Lovendegem,
daarna bij Petegem. Met Lovendegem heeft hij nog
gespeeld tegen Hansbekenaar Hugo Van der
Vennet, die toen in doel stond bij Petegem. Nadien
werd René ploeggenoot van Hugo bij Petegem.

Na Petegem kwam René terug ‘thuis’ bij Hansbeke.
Daar heeft hij nog goede herinneringen aan. Zo
werd er al eens onder de invallers gekaart tijdens
de match, en kon een pintje in de kleedkamer niet
ontbreken.

Tes ne Blijvre die
weggeweest es

Voetballiefhebber

René heeft min of meer z’n hele leven tussen de
vrachtwagens gewerkt. Als ingenieur ging hij aan
de slag bij o.a. Volvo en Honda in Gent, MAN in
VLAKAF!
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ONTROEREND GOED

NATHALIE VAN PARYS EN VINCENT MARTROYE

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 …

Eerste renovatie in halve eeuw

Proefperiode van 6 jaar

Ze kochten de woning in juni 2012, een datum die
ze niet snel gaan vergeten. Nathalie ondertekende
de compromis namelijk in het ziekenhuis. Ze was
toen net bevallen van hun zoontje Brent. De half
open bebouwing dateert van begin de jaren
zeventig en maakt deel uit van een quasi identieke
koppelwoning. Ze werden gebouwd als investering
door een beenhouwer, die de woningen al die tijd
verhuurde. Vandaar ook dat het huis van Nathalie
en Vincent tamelijk was uitgeleefd toen ze het
kochten. Een renovatie was er al die tijd niet aan
gebeurd. Dat was te merken aan de staat van de
nutsvoorzieningen die volgens de huidige normen
volledig werden afgekeurd. Het toilet was
bovendien nog buiten en de garage was nog
gebouwd op maat van auto’s van toen. Het toilet

Drie jaar geleden verhuisden Nathalie Van Parys en
Vincent Martroye naar de Molenstraat 12. Ze
hadden op dat moment al zes jaar samen
proefgedraaid in de Zandestraat. Al gold dit vooral
voor Vincent, die oorspronkelijk afkomstig is van
Zwevegem in West-Vlaanderen. Nathalie is
namelijk een geboren en getogen Hansbekenaar.
Hun
studierichting,
Multimedia
en
Communicatietechnologie, bracht hen vijftien jaar
geleden samen. En iets meer dan vijf jaar later, dus
ook samen in Hansbeke. Toen ze beslisten om op
zoek te gaan naar hun ‘definitieve’ stek, stelden ze
oorspronkelijk hun actieradius wat ruimer in dan
Hansbeke. Op dat ogenblik was er niet zoveel
aanbod aan te verbouwen woningen in onze
gemeente. Ze waren namelijk
specifiek op zoek naar een te
renoveren woning, vooral
omdat ze ook wel een deftige
tuin
wilden,
wat
bij
betaalbare nieuwe percelen
of verkavelingen niet altijd
evident is. Hun zoektocht
bracht hen naar Deinze,
Drongen, Nevele, … Maar
geen van de woningen kon
hen bekoren. Uiteindelijk
kwamen er toch een aantal
interessante woningen vrij in
Hansbeke. En de woning in de
Molenstraat 12 in Hansbeke
overtuigde hen wel. Ook al
was er nog wel wat werk aan
de winkel …
VLAKAF!
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Net op tijd ‘op rust’ …

Wie zijn ze, wat doen ze ?

De bovenverdieping werd onder handen genomen
door Vincent zelf, die hiervoor nogal wat
geapprecieerde assistentie kreeg van zijn vader en
schoonvader (Adelin). Adelin was net met rust en
kent bovendien heel wat van elektriciteit. Geen
slechte timing als je aan verbouwingen toe bent.

Vincent is afkomstig van Zwevegem en heeft de
navelstreng met zijn geboortedorp nog niet
volledig doorgeknipt. Uiteraard gaat hij er
geregeld op bezoek bij zijn familie. Daarnaast
beoefent hij er nog regelmatig één van zijn
hobby’s: kayakken. Ook kom je hem af en toe
eens lopend tegen in ons dorp wanneer hij aan
het trainen is voor een trailrun. Vincent werkt
als consultant voor Fujitsu, een Japans
elektronicabedrijf. Hij zet Microsoft productivity
tools op voor ondernemingen zodat ze
vlekkeloos kunnen mailen, bellen en
samenwerken via hun computers. Wanneer je
hem niet bij een klant vindt, werkt hij zoveel
mogelijk van thuis.

De indeling boven bleef intact. Vandaar dat ze heel
wat zelf aankonden. Helemaal bovenaan, werd het
dak geïsoleerd. Naast het vervangen van de ramen
werd op de eerste verdieping het plakwerk van de
3 kamers en de badkamer gedeeltelijk afgekapt en
de elektriciteit herlegd. Als vloerbekleding werd
boven voor laminaat gekozen, behalve in de
badkamer, die volledig werd vernieuwd en waar ze
uit praktische overwegingen kozen voor
keramische tegels. De badkamer was vrij ruim en
daar waren ze alleen maar blij om. Zo konden ze
zowel een douche als een bad installeren, wat voor
een gezin met jonge kindjes niet onbelangrijk is.

Nathalie werkt bij MIPS, een bedrijf dat
software ontwikkelt voor labo’s. Ze staat er in
voor het testen van de software vanop haar
kantoor aan de Ghelamco arena. Daarnaast
houdt ze van yoga en zumba. De eerste hobby
oefent ze wekelijks uit in Hansbeke. Zumba doet
ze samen met een vriendin in Aalter. Daarnaast
leest ze dolgraag van alles, van historische
romans tot psychologiemagazines. En natuurlijk
ook de kinderboeken die ze voorleest voor hun
kinderen. Hun zoontje Brent is er ondertussen
vijf en Lisa drie. Via de kleuterschool schieten ze
beiden op hun beurt wortel in Hansbeke.

en de garage maakten deel uit van de achterbouw,
die tegen het eigenlijke vierkante woonhuis werd
aangebouwd.
Een eerste ontwerp werd gemaakt door hun
toenmalig buurmeisje uit de Zandestraat, die voor
architect studeerde. Met dit idee op zak stapten ze
naar een ervaren architect. Ze kozen voor Sven Van
Ooteghem uit de Ommegangstraat. Aan de hand
van hun verwachtingen en zijn jarenlange ervaring
maakte hij het uiteindelijke plan. Nathalie en
Vincent konden er zich volledig in vinden en dus
kon het startschot voor de afbraakwerken worden
gegeven.
VLAKAF!
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De verbouwingen
beneden
waren
andere
koek.
Hiervoor namen ze
een aannemer onder
de arm. Er was niet
alleen de nieuwe
aanbouw achteraan.
Ook
zowat
de
volledige indeling
van
de
oorspronkelijke
woning
werd
gewijzigd, behalve
de voordeur, die aan
de zijkant zit, en de
traphal.
Vooraan
bevond zich de
leefruimte. Via een
deur kwam je in het
achterste gedeelte
terecht, waar zich de
keuken bevond. Via het achterste gedeelte, kon je
ook naar de kelderruimte. Ook hier werd de
elektriciteit
volledig
herlegd.
De
mazoutverwarming werd vervangen door gas dat
vanuit het net naar binnen werd getrokken. Ze
overwogen ook even om hun spouwmuren te
injecteren met isolatie. Maar omdat niet iedereen
zo overtuigd was van het effect ervan, beslisten ze
toch hier voorlopig van af te zien.

poetrel aan te pas om via een grote opening
achteraan de connectie te maken tussen het
nieuwe en oude gedeelte.

Beneden kwamen er overal nieuwe en vooral meer
ramen. In hun leefruimte bevinden zich maar liefst
vier hoge ramen die tot aan de grond komen,
inclusief een groot schuifraam aan de achterzijde
met zicht op hun tuin. Alle ramen zijn uit PVC
vervaardigd, behalve de ramen in de aanbouw die
wegens hun afmetingen van aluminium zijn.
Daarnaast plaatsten ze nog eens een lichtkoepel
boven de keuken, die ze installeerden in de
rechterzijde van het nieuw aangebouwde
gedeelte. Als vloerbekleding kozen ze voor
lichtkleurige, keramische tegels. Hun keuken
kochten ze bij Ilo uit Drongen. Nathalie en Vincent
zijn erg te spreken over de klantgerichtheid en de
verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van het
uiteindelijke resultaat. Ze oogt hedendaags en
strak en met haar witte kleur versterkt ze het open
en lichte karakter van de leefruimte. Een zeer
geslaagde uitbreiding dus!

Met zicht op de tuin

Met hun aanbouw achteraan zou er meer dan 50
vierkante meter leefruimte bijkomen aan de
achterzijde van hun woning. Dus oriënteerden ze
hun leefruimte en geïntegreerde keuken volledig
achteraan. De voorzijde van de woning is nu een
kantoor en functionele ruimte voor de ouders en
speelruimte voor de kinderen. De kelder behielden
ze uiteraard. En ook het toilet kreeg een welkom
onderkomen in het oude gedeelte van de woning.
Binnen lopen het oude en nieuwe gedeelte
naadloos in elkaar over. Spreekwoordelijk
natuurlijk, want ook hier kwam er een stevige
VLAKAF!
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Instapklaar

tuin verder onder handen te nemen. In het
verlengde van de aanbouw werd een ruim terras
gelegd waarvan de tegels langs de woning
doorlopend werden gelegd tot aan de voorkant
van de woning. De oprit werd aangelegd met
kleine kiezelsteentjes en er werd tevens een
afsluiting geplaatst. Ten slotte werd het gras
gezaaid en zat het grote werk er op. Tijd om te
genieten van het opgebouwde comfort! En met de
ouders van Nathalie in de nabijheid en de school
van de kindjes op wandelafstand beseffen ze maar
al te goed dat hun comfort niet alleen van hun
verbouwing komt.

Ook de tuin werd onder handen genomen. Na het
verwijderen van een halve jungle achteraan de tuin
kon een tuinhuis worden geplaatst, dat gedurende
de verbouwing goed dienst deed als werfkeet. Op
het ogenblik dat ze verhuisden naar hun nieuwe
woning in de Molenstraat, was ze volledig
instapklaar. Zelfs de binnenmuren waren al
geschilderd of behangen. Vincent was toen al twee
jaar zowat elke avond en weekend in de weer. En
bovendien waren ze op dat moment al in blijde
verwachting van hun dochter Lisa, die hen een
kleine twee maand na de verhuis reeds vervoegde.
Dus konden ze meteen volop genieten van hun
geslaagde verbouwproject.
Na een korte periode van zalig niets doen, werden
de kinderen mobieler en was het dus tijd om de

VLAKAF!
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PERSONALIA
Nieuwe inwoners

Gestorven

Björn De Bruyne en Wendy
Versnoyen, Vaartstraat 9
Nick Proo en Christina Coene
met zoontje Anton, van Hundelgemsesteenweg
120, Ledeberg naar Kapellenstraat 40
Nicolas Van der Heyden en Ruth Mensaert, van
Gent naar Kapellenstraat 45, sinds 30 maart
Katerina Mortier, Pim en Kasper, van
Groenewandeling 27, Drongen naar Kapellenstraat
5, sinds 1 september
Bob Huys en Sophie Lauwagie, van Philippe de
Denterghemlaan 8, Deurle, naar Nieuwetuinstraat
3, sinds 1 september
Nicolas Staelens en Laurence Rombaut, van
Oostkamp naar Zandestraat 22, sinds 1 december
Maxime Van Sinay en Athénaîs Versele, Rostraat
27

Robert De Muynck, echtgenoot
van
Denise
Vermeersch,
Cardijnlaan 17, °Gent 15
december 1937, †AZ Maria
Middelares Gent, 6 oktober
Leopold Pol De Boever, echtgenoot van Gaby
Huyvaert, Begijnhoflaan 16, °Aalter, 21 april 1934,
†Hansbeke, 4 november
Romain Van de Walle, Wallenbulk 17 002,
voorheen Lindestraat 8, °Hansbeke, 7 juni 1945, †
Nevele, 2 december
Jonkheer François Wolters, Karmenhoekstraat 23,
°Brussel, 23 november 1939, †AZ Sint-Lucas Gent,
3 december
Roger Soens, echtgenoot van Denise Bockaert,
WZC Veilige Have, Aalter, voorheen Molenstraat 2,
°Hansbeke , 20 februari 1927, †Aalter, 6 december
Dirk Carrette, echtgenoot van Inge Meirhaeghe,
Donkerstraat 16, °Deinze, 27 december 1963, †AZ
Jan Palfijn Gent, 9 december
Johan Bogaert, echtgenoot van Valérie Wambeke,
Doornbosstraat 46, °Gent, 21 juli 1935, †Hansbeke,
27 december
Lucien De Pestel, echtgenoot van Maria Martens,
Begijnhoflaan 11, °Evergem, 1 september 1930,
†WZC Veilige Have Aalter, 30 december

Getrouwd

Yana Dhoore en Chris De Smet,
Molenstraat 37, op 28 oktober

Verhuisd

Luzette Coussement van
Hansbekedorp 21 naar SintAntoniusstraat 2/A, Aalter
sinds 15 juli

60 jaar Getrouwd

Joël Van Daele en Georgette
Deweirdt, Rostraat 44, op 30
november

50 jaar Getrouwd

Walter De Pauw en Rita Van
Wassenhove, Vaartstraat 7, op
12 oktober

Tgoin der precies
mieer dued dan
datter geboorn
woorn!

VLAKAF!
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VOORUITBLIK

FOTOCLUB KLIK

KT NIET VERSAGEN

HET FUN… ERARIUM

Fotoclub Klik organiseert ook
dit jaar een fotowedstrijd.
Het thema dit jaar is “Mijn
Dorp”. In volgende Vlakaf lees
je alles over hoe je kan
deelnemen, maar je kan
alvast op pad met het fototoestel.
Ter aanmiedigin: elk jaar verschijnt de winnende
foto in Vlakaf.
Veel succes!

Dolle komedie van Benny
Baudewyns, in een regie van
Marc Houtekier.
In het funerarium van
begrafenisondernemer Verdoodt worden twee
verkeersslachtoffers binnen gebracht. Als blijkt dat
de lijken kunnen bewegen, spreken en luisteren
zonder dat iemand er iets van merkt, komen ze tot
de ontdekking dat hun ongeval niet zo onschuldig
is geweest… Familie-intriges komen naar boven en
de poppen gaan aan het dansen.
Een funerarium waar mag en zal gelachen worden!
Met:
Aimé Anthuenis, Stefanie Clement, Lisa Clierinck,
Bob Coppieters, Yves Deneir, Jens De Wulf, Herbert
Evrard, Nele Union, Janne Van de Velde, Mike Van
Renterghem, Brecht Verschuere, Théa Walgraeve.
Gemeentezaal Hansbeke.
Opvoeringen op vrijdag 26 – zaterdag 27 januari,
en donderdag 1 – vrijdag 2
– zaterdag 3 februari 2018,
telkens om 20.00 uur.
Inkom: volwassenen € 9, 16 jarigen € 7.
R e s e r v a t i e s :
www.nietversagen.be of
bij Jolien Lossy op
0492.57.26.67 (na 18.00
uur).
Info ook op de website en
facebookpagina van Niet
Versagen.

Komt jouw foto in het novembernummer
van 2018?
VLAKAF!
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TANTE LEENS KOOKPUNT

KROKETTEN MET GEROOKTE HAM EN KAAS
Werkwijze

Ingred

Hak de ham in kleine stukjes.

100 g

Strooi de kruiden bij de afgewogen bloem. Laat de
boter smelten en voeg de bloem bij, laat goed
drogen. Voeg de melk beetje bij beetje bij en blijf
goed roeren tot een dikke brij is ontstaan.

150 g
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Meng er eerst de kaas bij, dan de ham en de
eierdooiers. Meng alles goed door elkaar.

Neem een platte schaal, bestrijk die met olie, doe
er de deeg op en strijk die open. Laat afkoelen,
liefst een nacht in de koelkast.
Maak nu kroketjes met de hand, langwerpige of
rechthoekjes, het maakt niet uit.

Wentel ze door de bloem, het losgeklopt eiwit en
daarna in het paneermeel.
Bak in frituurvet op 180 °C, dien op met gefrituurde
peterselie.

Tip: je kan er ook kleine bolletjes mee maken en
serveren als aperitiefhapjes
Smakelijk!

Net zoals vorig jaar

Sta ik in 2018 ook voor jullie klaar.
Aan allen een gezond 2018
Tante Leen

VLAKAF!
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MIJN DURP ES DE WEIRELD

RENATE DICK EN LUC VANDEWALLE

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?

mooie en sympathieke directiesecretaresse Renate
kennen. Hun sprookje samen begon dus als een
oeroud cliché: de directeur en zijn secretaresse
werden verliefd!
Na drie jaar in Heppenheim werd Luc overgeplaatst
naar Polen. De Berlijnse muur was nog niet zo lang
gevallen, Oost-Europa was onbekend terrein voor
de westerlingen en vice versa. Luc herinnert zich de
trabantjes (“trabi’s”) overal, iedereen reed er met
hetzelfde type wagen. Renate volgde Luc naar
Gdansk, want dat was de havenstad in Polen waar
ze in 1993 terecht kwamen. Het leven was er heel
sober, ze moesten in de rij staan voor vlees, er was
een
grote
schaarste
aan
W e s t e r s e
producten.
Renate kreeg er
een tijdje les van
een Poolse leraar,
maar had er geen
vast werk. Ze
legde er wel veel
contacten met
Poolse buren, en
kon ervaren dat
de Polen zeer
vriendelijke en
gastvrije mensen zijn. Anderzijds is het wel moeilijk
om telkens voor zo’n korte periodes contacten te
leggen, drie jaar is niet lang, je moet steeds weer
snel afscheid nemen.

Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

Op een herfstige novemberavond worden we
verwelkomd in een warm huis op het einde van de
Karmenhoek…waar alles
staat ingepakt. Hier, op
nummer 20, wonen Luc
Vandewalle en de Duitse
Renate Dick al bijna 15 jaar.
Maar hun dagen in
Hansbeke zijn geteld, Luc
en Renate verhuisden op
22
november
naar
Duitsland.

“Haar adres stond nog in
Rotterdam, de nummerplaat
was Slovaaks en deze dame
die Nederlands sprak met
een Duits accent beweerde
dat ze in de
Karmenhoekstraat woonde?”

In dit mooi gelegen huis,
dat ook zonder meubels en
vol dozen toch nog steeds
heel gezellig oogt, luisteren
we naar het levensverhaal
van dit internationale koppel, dat al heel wat
kilometers op de teller heeft staan. Letterlijk en
figuurlijk.
Luc is afkomstig uit Aalter, Renate uit Bensheim.
Dat ligt tussen Darmstadt en Heidelberg, een
wijnstreek in het westen van Duitsland. Luc is vele
jaren productieleider geweest bij Ola, bekend van
de lekkere ijsjes. Ola maakt onderdeel uit van de
multinational Unilever. Luc zijn taak was steeds om
een nieuwe fabriek “uit de grond te stampen”, de
productie op punt te stellen, en dan naar een
volgende stad te gaan om hetzelfde te doen. De
lijst van plaatsen waar hij gewoond heeft, is dan
ook indrukwekkend… Het begon in 1987, toen
werd hij in Hannover geplaatst. Drie jaar later
mocht hij naar Heppenheim… en daar leerde hij de
VLAKAF!

In 1996 verhuisde het duo naar Vlaardingen in
Nederland, bij Vlaardingen. Daar heeft Renate
Nederlands geleerd en werkte ze kort als hostess.
Alweer drie jaar later, in 1999, kreeg Luc een
nieuwe opdracht, dit keer in Slovakije. Ze woonden
er dichtbij de grens met Oostenrijk, en dus ook
dichtbij Wenen. Renate en Luc merkten daar dat
Oost-Europa intussen al veel meer Westers
geworden was.
Tot dan toe had Luc nooit de keuze gekregen naar
welk land hij zou verhuizen, maar in 2002 begon hij
toch na te denken over zijn carrière…
20
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Luc had een zoon uit een eerste huwelijk, Jeroen,
die in 1984 werd geboren. In 2002 startte Jeroen
hogere studies en Luc wilde hem graag wat meer
zien. Hij had intussen het huis in de Karmenhoek
gekocht als vaste stek in België. Ook Renate was
het vele reizen stilletjes aan moe en beiden wilden
zich wat meer gaan settelen. Luc werd door
Unilever tijdelijk “geparkeerd” in Rotterdam, en
ging over en weer: in het weekend en op woensdag
kwam hij naar Hansbeke, de rest van de week
verbleef hij in Rotterdam. Toen hij in 2003 niet
wilde ingaan op een nieuwe buitenlandse
opdracht, kreeg hij zijn ontslag.

Intussen woonden Luc en Renate 9 jaar in
Hansbeke, nooit hebben ze zo lang op één plek
gewoond! Beiden waren sterk geëngageerd in de
buurt en het dorpsleven. Luc was organisator van
de bedeling van Vlakaf, hij zorgde ervoor dat de
Vlakafs per post op hun bestemming aankwamen,
en dat alle vrijwillige Vlakaf-bedelers het juiste
aantal in de bus krijgen. Intussen staat er een heel
team klaar om het werk dat zij met hun tweetjes
deden, over te nemen.
Vlakaf-vrijwilliger zijn was nog een job in de luwte.
Echt bekend werd Luc natuurlijk met zijn
Bolderstent.

Luc was 49 en had geen werk. Maar het gaf hem,
achteraf bekeken, veel nieuwe kansen. Hij legde
zich toe op totaal andere zaken; het kweken van
biologische kruiden, lessen volgen aan de
universiteit, en… hij aanvaardde alleen nog jobs
waarin hij ruimte kreeg om 4/5de of half time te
werken. Op 1 april van dit jaar is hij volledig op
pensioen gegaan.

VLAKAF!

Toen Anna Van de Walle, die in het laatste huis van
de Reibroekstraat, aan het begin van de
Karmenhoekstraat woonde, in 2007 besliste om te
stoppen met het uitbaten van de Bolderstent die
nog door haar man (wijlen) Eddy Union opgestart
was, moest Luc er niet lang over nadenken. Hij
verbouwde zijn schuur, dwars op de plaats waar
vroeger het atelier van vélomaker René van Oost
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een Duits accent beweerde dat ze in de
Karmenhoekstraat woonde? Uiteindelijk is de
politie meegereden tot daar zodat ze kon bewijzen
dat ze wel degelijk geen inbreker was, maar een
brave nieuwe bewoner van ons schone dorp!

stond, in een paar weken tijd om tot een echte
Boltent.

Tien jaar lang hebben vele (vooral) mannen hier
een goede tijd gehad. Luc houdt ervan om mensen
samen te brengen. Hij ziet in dat het Krulbollen
misschien een uitstervende sport is, maar zou het
toch goed vinden moesten zijn makkers een
nieuwe locatie vinden, nu hij gaat verhuizen.

Toch was het voor Renate niet altijd makkelijk om
zich goed te integreren. Zeker in de beginjaren,
toen Luc vaak lange dagen weg was voor het werk,
voelde ze zich soms wat eenzaam. Ze is ook een
periode terug in Duitsland gaan wonen. Renate
ging heel vaak wandelen met de hond, maar
merkte dat mensen in ons land toch soms wat
terughoudender zijn dan bijvoorbeeld de
Nederlanders, die je veel sneller aanspreken.
Gelukkig zijn er de vele activiteiten en verenigingen
in Hansbeke, die veel mensen samenbrengen.

Nu verlaten Luc en Renate Hansbeke. Luc, intussen
echte én bekende Hansbekenaar geworden,
verhuist naar de heimat van zijn Duitse geliefde
Renate. Ze gaan zich vestigen in Zwingenberg,
valkbij Bensheim, waar Renate van afkomstig is.

Waar ze nu echt “op den buiten” wonen, met een
grote tuin en veel natuur in de buurt, zullen ze in
Zwingenberg het roer helemaal omgooien. Ze
kozen voor een appartement, in het hartje van de
stad, op 500 meter van de marktplaats. Geen werk
in de tuin meer, en de Rijnvallei met haar prachtige
heuvels is vlakbij. Luc en Renate kijken erg uit naar
een rustig leven daar. Zwingenberg is een kleine
authentieke stad van 10 000 inwoners. Het is de
oudste stad van Duitsland! Zwingenberg ligt op een
goede 500 km van Hansbeke, dus ook niet àl te ver
om af en toe nog eens over-en-weer te rijden, of
om binnenkort het op komst zijnde tweede
kleinkind van Luc te gaan bewonderen.

Luc hoopt dat die verenigingen altijd zullen blijven
bestaan in Hansbeke. Zij houden ons dorp levendig,
en maken het zo bijzonder om hier te wonen.
Van Luc en Renate zal het dus niet meer afhangen,
hun sprookje keert terug naar waar het begon: in
Duitsland. We wensen hen daar nog een lang en
gelukkig leven en hopen natuurlijk om hen toch
nog eens te mogen ontmoeten in ons mooie dorp.

Luc en Renate hielden erg van Hansbeke. Het
voetbal, de landelijke gilde, Sint-Elooi, Vlakaf, de
straatreceptie,… Renate heeft ook lang
gebadmintond in Landegem en bloemschikken
gevolgd bij Katrien Verhelst. Renate vertelt ons een
grappig verhaal uit de beginperiode dat ze hier
woonde. Ze reed toen nog rond met een auto met
een Slovaakse nummerplaat, van uit de jaren in
Stupava (Slovakije). In die periode waren er zeer
veel inbraken in Hansbeke. In de Reibroekstraat
werd ze door de politie tegengehouden. Die
vroegen haar wat ze daar deed. “Ik rijd gewoon
naar huis”. “Mogen we je identiteitskaart zien?”.
Renate toonde haar identiteitskaart, die was Duits.
Maar haar adres stond nog in Rotterdam, haar
laatste woonplaats. De nummerplaat was dus
Slovaaks en deze dame die Nederlands sprak met
VLAKAF!

Luc eet
afgebold!
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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’!

De onschuldige kinderhand verkoos Rita boven
Anita Coddens. De cd-single ‘Wij zijn het dorp’ van
Derek en Johan Verminnen klinkt nu op het einde
van de Begijnhoflaan of… in de mobilhome tijdens
een reis in een ver buitenland. Hansbeke zendt zijn
zonen (en dochters!) uit.

OPGAVE 16 / OPLOSSING

‘Ik krijg vrij veel volk over de vloer. Dweilen is dan
de boodschap, want ik houd van netheid. Moet
wel! Soms zegt men dat een stiel overgaat van
vader op zoon… Wel, bij mij ligt dat enigszins
anders. De juiste temperatuur kan je bij mij altijd
achterhalen, ook buiten de warmste week. Je mag
natuurlijk niet met je kop in de grond lopen. Dat is
trouwens gevaarlijk.’

OPGAVE 17 / TIP 1

Anita Coddens zocht terecht verder in de Rostraat
en kwam na Eddy Carrette bij Peter Van de Velde
uit. Zus Rita Coddens redeneerde even goed: Peter
komt uit een groot gezin, werkt bij Bpost, helpt in
de kerk (kruisje) zoals zijn moeder, hij was lid van
'Oud Hansbeke’… De inzet van de familie Van de
Velde – De Jaeger voor de Gezinsbond mag
trouwens ook niet onderschat worden. Wat Rita
misschien niet weet is dat er in de Rostraat soms
een deuntje van een accordeon weerklinkt door
een raam van nummer 18. Ten bewijze van het
‘kruis’ uit de eerste tip
kregen we een foto van
Etienne De Samblanckx.
Peter loopt devoot naast
Nevelse notabelen van de
kerk naar het kerkhof na
de dienst voor de
overleden parochianen.
Het is op maandagmorgen
van de laatste oktoberkermis. Hij vertrouwde ons
toe dat dit de enige
gelegenheid is dat hij het
kruis nog zal dragen. Bij
andere
kerkelijke
erediensten, zoals een
begrafenis, wordt het nu
vervangen
door
de
paaskaars. Zo hebben we
weeral iets bijgeleerd.

VLAKAF!
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Oplossing opgave 6: De
blokkendozen

met diepgang 3,5 m.

Zo één bak, water inbegrepen, weegt 5.400 ton.

Het volume van de blokken van
Linus is acht maal groter dan
het volume van de blokken van
Bo (12 : 1.5 = 8).

Onderaan de helling ligt een schip klaar om via de
geopende sasdeuren in de bak te varen. Eens het
schip in de bak is, worden de sasdeuren gesloten
en kan het optrekken beginnen.

De ribbe van de blokken van
Linus is dus twee maal groter dan de ribbe van de
blokken van Bo (8 = 2 x 2 x 2).

Het schip zelf weegt 900 ton en heeft een lading
van 1.100 ton.

Vraag: Hoeveel is het totaal gewicht nu van de bak
samen met het geladen schip?

De oppervlakte van de blokken is dus vier maal
groter dan de oppervlakte van de blokken van Bo (2
x 2 = 4).

(Tip: alleen de onderlijnde waarden komen in
aanmerking).

Linus heeft dus vier kleurstiften nodig voor zijn
kleurwerk.

Veel succes!

Toemaatjes:

Antoine Martens gaf het juiste antwoord en krijgt
nog maar eens de cd-single ‘Wij zijn het dorp’. Hij
gaf ook een juist antwoord op de bijkomende
vraag:

- Wat is er zo speciaal aan het woord
MEETSYSTEEM?

- En een droedel: HOROBOD. Wie is deze kranige
legendarische knaap (voornaam en naam)?

Als je alle ogen op alle zijkanten van de 3 teerlingen
samentelt bekom je 14 x 3 = 42 ogen. Immers de
som van elke bovenkant en onderkant van iedere
teerling is telkens 7. De som van alle ogen van de 6
vlakken op iedere teerling is altijd 21. Dus blijven er
voor de zijvlakken van 1 teerling
nog 21 -7 = 14 over.

Wie de opgave juist heeft, maakt kans op de cdsingle ‘Wij zijn het dorp’ van Derek en Johan
Verminnen.

Opgave 7: Het hellend vlak
van Ronquières

Het gigantisch bouwwerk op het
kanaal Brussel-Charleroi is vijftig
jaar! Hiermee kunnen schepen, tot
1.350 ton, een hoogteverschil van
67,5 m overbruggen. Het hellend
vlak is 1.430 m lang met een stijging
van 5%.

Er zijn twee bakken naast elkaar, elk
91 m x 12 m x 4,7 m, die
onafhankelijk van elkaar werken.
Elke bak wordt gedragen door 236
(trein)wielen met diameter 0,7 m.
De bakken zijn gevuld met water
VLAKAF!
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ARSCENE

Zondag 18 februari 2018 - Cultuur in tijden van
fusie

Arscene

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

Panelgesprek over het cultuurbeleid in Nevele en
Deinze na 2018.

Zaterdag 20 januari 2018 - Frank
Degruyter

Deuren: 10:10

Frank Degruyter, acteur en
verteller, brengt éénmanstheater
voor jongeren en volwassenen.

Gesprek: 11:11

Gratis toegang!

Deze winter vertelt hij sprookjes van Grimm.
Sprookjes die er op zeer eigenaardige wijze voor
konden zorgen dat de arme boerenzoon trouwde
met de mooie prinses, dat de duivel op zijn plaats
wordt gezet door een simpele boer en dat de prins
ooit een kikker werd om plots weer prins te
worden. Je gelooft je oren niet en dat is maar goed
ook.

Zaterdag 3 maart 2018 - Martine de Kok & Band
Zeer Goed Hout

Martine de Kok was al eerder een gesmaakte gast
in Arscene en stelt nu haar tweede plaat voor:
‘Zeer Goed hout’. Eigenzinnige, ambachtelijke
songs met spitse, herkenbare teksten, die ergens
tussen Hanne Hukkelberg, Tom Waits, Jonathan
Forsley en sprookjes laveren. Over de tijd, over
kleine maar grote stappen zetten, over reizen en
richtingen kiezen, over de platgetreden paden van
de liefde, over het hals-over-kop wijzigen van de
koers.

Frank Degruyter vertelt Grimm op zo`n manier dat
je in de sprookjes onze wereld en onze tijd herkent.
En die wereld en die tijd blijken niet zo fraai...
Zaterdag
3
februari
2018
Verbruggen/André Fernandes Quintet

Teun

Teun Verbruggen behoort tot het kransje van
Belgische topmuzikanten die niet meer weg te
denken zijn uit het Europese jazzlandschap. Het
brede publiek kent hem vooral als drummer bij het
Jef Neve Trio en Flat Earth Society. Maar ook met
zijn eigen projecten speelde hij de voorbije jaren
op toonaangevende festivals, zoals Saalfelden Jazz
in Oostenrijk en het Moers Festival in Duitsland.Bij
Arscene zorgde hij reeds voor mooie momenten
met Too Noisy Fish. Nu stelt hij er zijn project met
de Portugese gitarist André Fernandes voor. André
Fernandes is eveneens een Europese topmuzikant.

Zaterdag 17 maart 2018 - Quinteto Astor

Jacques Brel, l’Argentin

Quinteto Astor meets Brel. Wat als Brel niet naar
Parijs, maar naar Buenos Aires was afgereisd? Wat
als de tango terugreist naar Europa? Met hun
nieuwe project ‘het hart is een reiziger’ neemt
Quinteto Astor samen met de Argentijnse zanger
Enrique Noviello de proef op de som.
Meer info op www.arscene.be

Zaterdag 17 februari 2018 - Guy Swinnen - Yves
Verthongen

Traditioneel mag het op het verjaardagsweekend
wat swingender. Guy Swinnen (ex-Scabs) brengt
akoestische versies van nummers van de Scabs
naast eigen werk. Hij brengt gitarist Yves
Verthongen mee .
VLAKAF!
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Op de gemeenteraad van 28
november waren schepen Gunnar
Claeys (CD&V – ziek) en schepen
Jan Pauwels (N-VA – vakantie)
verontschuldigd.

verdagen tot na de beslissing over de fusie. Enkel
de raadsleden van NN en Dimitri Beyens
(onafhankelijk) stemmen voor de verdaging,
waardoor het punt aangenomen wordt.

De gemeenteraad duidt de vertegenwoordigers
aan voor de algemene vergadering van
verschillende
intergemeentelijke
samenwerkingsmaatschappijen, waarbij Dimitri
Beyens vervangen wordt door Kristof De Schryver
(vertegenwoordiger N-VA). De dagorde van de
vergadering van TMVW(atervoorziening) waarin
vervat de oprichting van TMVS(ervice), doet
raadslid Caron vragen waarom dit opnieuw op de
dagorde staat, aangezien de oprichting reeds
voorzien was in april. Schepen Pynaert zegt dat de
statuten dienden gewijzigd om te voldoen aan de
voorschriften door de Vlaamse regering opgelegd
aan intercommunales. Ze stelt verder dat de
vermindering van mandaten zoals opgelegd door
de Vlaamse regering zeker tot problemen zal leiden
aangezien nu niet elke deelnemende gemeente
vertegenwoordigd zal zijn in het bestuursorgaan.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
wordt gewijzigd om de werking met e-notulen
mogelijk te maken (verwerken van de elektronisch
uitgebrachte stemmen van de raadsleden). John
Caron vraagt dat de stemming over de fusie
mondeling zou gebeuren. De secretaris merkt op
dat het elektronisch stemmen niet verplicht wordt,
maar wel mogelijk gemaakt wordt. Fernand
Neerman (CD&V) vraagt zich af wat het verschil is,
waarop John Caron antwoordt dat hij graag wil
weten wie wat gestemd heeft.

De
raad
keurt
de
aangepaste
beheersovereenkomst tussen de gemeente en het
OCMW goed.

De adviesnota trage wegen deelgebied
Nevele/Poesele/Vosselare wordt goedgekeurd.
John Caron (NN) vindt het een goede zaak dat de
nota bestaat en vraagt om werk te maken van een
wandelnetwerk in aansluiting met de bestaande
netwerken. Schepen Freddy Bertin (N-VA) zegt dat
een functionaliteitsstudie volgt (landbouw –
recreatie) en dat de trage wegen een troef zijn voor
het landelijke Nevele. Voorzitter Hilde Langeraert
(sp.a) merkt op dat er pas een netwerk is als de
wegen daadwerkelijk opengesteld worden. De
straatnaamborden
zijn
ondertussen
wel
aangebracht.
Volgend agendapunt is het ontwerp van de akte
inhoudende de aankoop door de gemeente Nevele
van gronden toebehorend aan de Vlaamse
Landmaatschappij en deel uitmakend van het
landinrichtingsproject “Schelde-Leie” en “Oude
Kale”. Schepen Mia Pynaert deelt mee dat de
beheerscontracten
door
de
gemeente
overgenomen worden.

Het college wordt gemachtigd om de
personeelsformatie, het organigram, de
rechtspositieregeling en het arbeidsreglement vast
te stellen. John Caron stelt dat het belang van de
gemeenteraad verder wordt uitgehold en de macht
van het college verder toeneemt. Hij noemt dit een
gevaarlijke evolutie. Democratische controle
ontbreekt. Beslissingen worden weggemoffeld in
de collegeverslagen. Filip Vervaeke (NN) ziet niet
waarom een dergelijke delegatie nodig is
aangezien er elke maand gemeenteraad is. De
secretaris licht toe dat het punt op de dagorde
staat omdat er dan in Nevele op dezelfde wijze kan
gehandeld worden als in Deinze. Schepen Bertin
(N-VA) begrijpt de bezorgdheid en deelt mee dat
de personeelsformatie vastligt in het budget.
Voorzitter Langeraert stelt voor het punt te
VLAKAF!

Het bijkomend agendapunt is de wijziging van de
grenzen van de politiezone doordat de gemeente
Nevele vanaf 1 januari 2019 toetreedt tot de
politiezone Deinze-Zulte en bijgevolg niet langer
deel zal uitmaken van de LoWaZoNe. Er wordt door
de korpschef toelichting gegeven over de te
houden extra politieraad op 27 december. De te
nemen beslissingen zijn enerzijds de bespreking
van de defusie, aangezien Nevele de politiezone
waartoe het nu behoort verlaat, en anderzijds de
fusie van de overblijvende zone met de zone
Aalter-Knesselare. De korpschef voorziet weinig
problemen voor de nieuw te vormen politiezone
aangezien de beide chefs dezelfde manier van
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en voetpaden enz.

In besloten zitting wordt de
financieel beheerder van de
gemeente
tevens
aangesteld als financieel
beheerder van het OCMW
vanaf 1 januari 2018.
Op de gemeenteraad van
18 december is raadslid
Nadia
Sucaet
(CD&V)
verontschuldigd en deelt
schepen Freddy Bertin mee
dat hij voortaan als
onafhankelijke
zetelt.
Schepen Gunnar Claeys
(CD&V) wordt aangesteld
als
gemeentelijk
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van Audia.

werken hebben. De afsplitsing van Nevele heeft
gevolgen voor personeel en materieel. Overdracht
van personeel is niet evident. Er zal eerst gepoogd
worden dit op vrijwillige basis te regelen. Indien dit
niet lukt, zal de korpschef toch een beslissing
moeten nemen. Het is belangrijk dat het personeel
duidelijke informatie krijgt. Ook de lopende
procedures zullen moeten worden overgedragen.
Alles moet geregeld zijn op 31 december 2018.
Schepen Bertin merkt op dat theoretisch alles
hetzelfde blijft tot eind 2018. Kristof De Schryver
(N-VA) vraagt of het niet de bedoeling is om in
Oost-Vlaanderen slechts 3 politiezones over te
houden. De korpschef stelt dat de voorliggende
grenswijziging van politiezones zeker niet het einde
van het verhaal is. Sofie D’hondt (NN) meent dat de
fusie niet het probleem is, maar wel de defusie, zij
hoopt dat deze zonder problemen zal verlopen.
Eric Van Huffel (NN) meent dat het beter zou zijn
de hulpverleningszone en de politiezone te laten
samen vallen. Hij stelt dat er voldoende middelen
moeten zijn om de wijkwerking in stand te houden.
Het is belangrijk dat de wijkagent de inwoners kent
en dat de inwoners weten waar ze de wijkagent
vlug kunnen vinden.

De statuten van de projectwerking voor de
organisatie van wijkwerken (opvolger van PWA)
worden goedgekeurd. Schepen Jan Pauwels wordt
aangeduid als bestuurder en schepen Marleen
Vanlerberge (CD&V) als plaatsvervangend
bestuurder. Sofie D’hondt (Open VLD) is
vertegenwoordiger van de oppositie.

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast
ingevolge het budget 2018. Een budgetwijziging
voor 2017 wordt goedgekeurd evenals het budget
2018. De opcentiemen op de onroerende
voorheffing worden vastgesteld op 992, de
opcentiemen op de personenbelasting blijven
behouden op 7,2%. Deze punten worden samen
besproken. Filip Vervaeke (NN) feliciteert de
administratie voor de duidelijke uiteenzetting en
stelt tevreden te zijn met de daling van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing waar
Nieuw Nevele al vijf jaar voor ijvert. Sofie D’hondt
(Open VLD) bedankt eveneens de administratie. Zij
vraagt waarom zoveel projecten gepland zijn voor
2018. Heeft dit zin als men weet dat de procedures
langer dan een jaar lopen? In 2019 is er misschien
een andere beleidsploeg met een andere visie.
Schepen Claeys stelt dat er in januari 2018 overleg
is met een architect over het cultuurhuis en de

In de varia wordt de aandacht van de
burgemeester door raadsleden Eric Van Huffel, Filip
Vervaeke en Dimitri Beyens gevestigd op enkele
problemen van verlichting, verzakkingen in wegdek
VLAKAF!
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oude jongensschool. Als er op korte termijn iets
kan gebeuren, zal het gebeuren, maar geen kosten
op het sterfhuis. De visie van de meerderheid is de
Hansbeekse gemeentezaal grondig renoveren en
het cultuurhuis bekijken, niet holderdebolder
tewerk gaan. Schepen Claeys zegt verder dat de
werken aan de Landegemse sportzaal aangevat
worden in 2018, dit dossier is al geruime tijd
lopend.

Het
structuurplan
legt
vast
dat
woonuitbreidingsgebied enkel mag aangesneden
worden voor sociale of groepsbouw. Raadslid
Caron merkt op dat er geen contact geweest is met
het bevoegd Agentschap. Hij stelt verder dat NN
vastgesteld heeft dat de samenstelling van de
Gecoro niet helemaal oké is. De partner van de
schepen maakt deel uit van de Gecoro en geeft
bijgevolg advies over de voorstellen door de
schepen gedaan. Schepen Pynaert refereert naar
de moeilijke samenstelling van de adviesraad
aangezien er geen mensen te vinden waren die
wilden zetelen. John Caron meent dat er zaken zijn
die men beter niet doet. Raadslid Beyens vindt het
een goed dossier maar betreurt dat het zo laat
klaar is. De fusie zal ons opnieuw doen
herbeginnen. Hij vraagt verder hoe het zit met de
uitbreiding van de KMO-zone. Schepen Pynaert
zegt dat het niet gemakkelijk zal zijn om uitbreiding
te krijgen en dat het afwachten is wat het
antwoord van de Deputatie zal zijn. Sofie D’hondt
(Open VLD) vraagt of het zin heeft verder te doen
met het dossier.

Dimitri Beyens (onafhankelijk) merkt op dat de
budgetten die verschoven worden naar volgende
jaren moeten besproken worden met Deinze.
Burgemeester Cornelis zegt dat in toekomst voor
22 miljoen euro investeringen voorzien zijn voor
Nevele. Raadslid Beyens repliceert dat in de
werkgroep financiën duidelijk gesteld werd dat er
geen zekerheid kan gegeven worden voor de
toekomstige bestedingen. Schepen Bertin deelt
mee dat wat ter stemming voorligt datgene is wat
wettelijk verplicht is en dat wat voorligt vanaf 2019
onder voorbehoud is van goedkeuring door het
nieuwe bestuur. John Caron (NN) zegt dat gezien
het budget opgemaakt wordt in functie van de
beleidskeuzes van de meerderheid en NN niet met
alle keuzes akkoord gaat, de raadsleden van NN
zullen tegenstemmen. Verder vraagt hij voldoende
aandacht voor het gemeentelijk patrimonium in
Hansbeke. Raadslid Beyens stemt tegen voor de
meerjarenplanning, de budgetwijziging en het
budget. Open VLD raadslid D’hondt onthoudt zich
voor de meerjarenplanning, het budget en de
opcentiemen.

De kosteloze overdracht van een perceel grond in
de nabijheid van De Akker door de gemeente
Nevele aan de Deinse Sociale Bouwmaatschappij
wordt goedgekeurd.

In de varia deelt burgemeester Cornelis mee dat er
zal geflitst worden in de zone 30.

Voor de energieleningen die in 2018 worden
afgesloten bij Veneco zal de rentelast in 2018
gedragen worden door de gemeente.

Deinze é geld
nuedig!

Het stratentracé en de wegenwerken voor een
nieuwe verkaveling aan de Dichter Basiel De
Craenelaan wordt afgekeurd op voorstel van het
college omwille van mobiliteitsproblematiek.

Bij de stemming over de definitieve vaststelling van
de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan is er onthouding van NN en Open
VLD.

De gemeenteraad van 19 december is voltallig.

De agenda van 19 december bestaat uit twee
punten: de goedkeuring van de fusie van de
gemeente Nevele met de stad Deinze en het
vastleggen van de straatnamen in de gemeente
Nevele die moeten gewijzigd worden.

Schepen Pynaert (sp.a) stelt dat het studiebureau
van mening is dat er geen MER-plan nodig is,
aangezien een structuurplan een visiedocument is.
VLAKAF!
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John Caron (NN) stelt dat deze gemeenteraad
historisch is voor Nevele. Hij stelt dat de vorige
fusies (1976) uitgetekend werden door de CVP en
vraagt zich af of dit nu anders is. De voorzet voor
vrijwillige fusies is gegeven door de Vlaamse
regering onder leiding van Geert Bourgeois (N-VA).
CD&V stelt niet voor schaalvergroting op
bestuurlijk vlak te zijn. Evenwel moet vastgesteld
worden dat alle totnogtoe gekende fusies gaan
over gemeenten met een CD&V-burgemeester.
Raadslid Caron stelt dat sedert augustus door de
administraties veel werk verzet is, waardoor een
duidelijker zicht is op de gevolgen van de fusie
Deinze-Nevele.

Er moet voor gezorgd worden dat de gemeente
Nevele blijvend een stem heeft in de stad Deinze.
Deinze is dynamisch met veel potentieel, samen
komt er nog meer potentie. Het is belangrijk
blijvend aandacht te hebben voor iedereen.
Open VLD-raadslid Sofie D’hondt stelt dat de fusie
zich onverwacht aandiende en het proces in
versneld tempo doorlopen is. De twijfel bij de
aanvang is omgebogen door dialoog: de oppositie
heeft kunnen participeren maar niet in alles. Het
stopt niet vanavond. De concrete uitwerking zal
voor het merendeel gebeuren door de
beleidsploeg die aantreedt op 1 januari 2019. Open
VLD vraagt dat de inwoners mogen meedenken
voor de wijziging van de straatnamen. De Nevelse
raadsleden moeten samen vechten om
vertegenwoordigers te hebben in de stadsraad.

De
aanzienlijke
schuldvermindering,
die
hoofdzakelijk de schulden van Deinze gedeeltelijk
zal delgen, moet op fiscaal vlak een verbetering
met zich brengen voor de Nevelse inwoner door de
vermindering van de opcentiemen op de
onroerende
voorheffing
en
op
de
personenbelasting en de afschaffing van de
algemene gemeentebelasting. De dienstverlening
naar de inwoners versterkt: sport, academie,
intercommunales. Het bestuurlijk en politiek
gewicht verhoogt: dossiers zullen gemakkelijker
goedgekeurd en gesubsidieerd worden. Toch
blijven er aandachtspunten. De beloften inzake
fiscaliteit moeten behouden blijven, er moet een
gewaarborgde vertegenwoordiging zijn van
Nevelse raadsleden in de gemeenteraad en het
college. De rechtspositieregelingen van beide
besturen zullen tot één geheel moeten verwerkt
worden, er moet blijvend contact zijn met de
burger.

Dimitri Beyens (onafhankelijk) wil een stad op
mensenmaat. De inwoners zijn niet betrokken: er
was geen referendum. Deinze heeft 72 miljoen
euro schulden en in Nevele worden uitgaven
geschrapt (speeltuigen voor de kinderopvang) of
verschoven (fietspaden). De burgemeester
verkondigde dat hij niet voor een fusie is en nu is
hij de grote voortrekker. Nevele heeft een landelijk
karakter en Deinze heeft de allure van een
grootstad zonder groen. Het ware beter geweest
eerst een defusie door te voeren en dan te kijken
naar fusies die geografisch beter zouden zijn. Er is
geen zekerheid voor het personeel en er is geen
zekerheid dat Nevele vertegenwoordigers zal
hebben in de raad op 1 januari 2019. Nevele is
goedkoop verkocht aan Deinze.
Burgemeester Cornelis geeft toe dat hij jaren terug
geen voorstander was van een fusie. Een
bedrijfsleider moet zich aanpassen aan de
marktomstandigheden, nu is er ingespeeld op het
voorstel van schaalvergroting door de hogere
overheid. Schepen Pynaert zegt de belangrijkste
beslissing uit haar politieke carrière te nemen. Sp.a
heeft jaren geleden al gepleit voor fusie, gelukkig
zijn de geesten gerijpt. Nevele heeft schitterend
personeel maar kan niet dezelfde dienstverlening
blijven bieden aan de burgers én de toekomstige
uitdagingen realiseren. Deinze heeft recent een
subsidie binnengerijfd voor stadskernvernieuwing.
Schepen Pynaert verwacht geen wonderen. De

Beleidsthema’s die de burger aanbelangen moeten
de nodige aandacht krijgen. Het containerpark
moet betaalbaar blijven. Deinze kan de gids zijn bij
het beheer van het patrimonium van Nevele. Er
moet gezocht worden naar betaalbaarheid van een
kwalitatieve hulpverleningszone. Misschien is het
samengaan van de zone Meetjesland met Deinze
een optie om de kosten te verlagen. Burgemeester
Johan Cornelis (CD&V) is ervan overtuigd dat ieder
raadslid zich kan vinden in wat raadslid Caron
uiteenzette. Het opgeven van de gemeentelijke
eigenheid is ingegeven door de wetenschap dat
grootschaligheid blijvend zal gepromoot worden.
VLAKAF!
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goede voornemens kunnen enkel gehaald worden
als de volgende bestuursploeg dezelfde
samenstelling heeft. Schepen Pynaert voegt nog
toe dat de klimaatverandering met stip de grootste
uitdaging is en is ervan overtuigd dat iedereen
weet dat duurzaamheid dient betracht te worden.
Schepen Jan Pauwels beaamt dat N-VA nationaal
het voortouw genomen heeft om fusies te
bewerkstelligen. Hij merkt op dat de E40 een grens
is die de gemeente Nevele in twee splijt. Er is
vanuit Deinze de belofte gedaan dat er aandacht
zal zijn voor iedere deelgemeente. Politiek
bedrijven is geloven en vertrouwen. De
belangrijkste vraag is of de burger beter wordt:
financieel, qua dienstverlening en faciliteiten. Het
aantal mandatarissen wordt naar 70% van de
huidige verkozenen van Deinze en Nevele samen
gebracht. Door de complexiteit van besturen is
professionalisering van de politici nodig. Schepen
Bertin (onafhankelijk) deelt mee de fusie goed te
keuren en waarschuwt dat de politieke partijen
ervoor zullen moeten zorgen dat alle beloftes
gerealiseerd worden.
Voorzitter Hilde Langeraert (sp.a) herinnert aan
haar onthouding bij de principebeslissing over
fusie met Deinze. Ze ziet positieve kansen in de
fusie en stelt dat schaalvergroting noodzakelijk is.

De beleidsploegen willen de sprong wagen, want
ze willen de bonus niet missen. Er moet een
draagvlak gecreëerd worden bij de bevolking. Geld
is niet alles. Er moet op lange termijn gepland
worden. De bonus mag niet gebruikt worden om
de belastingen te verlagen. De lastenverlaging
moet uitgesteld worden tot na een
overgangsperiode. We zijn nu een financieel
gezonde gemeente. Er was een diepgaand
onderzoek nodig naar defusie en fusie, dat is niet
gebeurd. Er zullen nog fusies volgen. Was het niet
beter als een begeerde bruid in het midden van het
bed te wachten voor meer huwelijksgeluk? Bij de
stemming stemt Dimitri Beyens tegen en
onthoudt Hilde Langeraert zich.
De bespreking van het tweede punt over de
straatnamen is korter. Enkel Dimitri Beyens keurt
het niet goed. Hiernaast lees je wat hierover beslist
werd.
VLAKAF!

Nieuwe straatnamen

We ontvingen half december een persbericht dat 44
straten in de nieuwe fusiestad van naam zullen
veranderen en/of hernummerd worden. Het zijn er
19 in Deinze en 25 in Nevele. Voor de meeste
straten is dat omdat ze een identieke of sterk
gelijkende naam hebben. Tegelijk worden een
aantal straatnamen in functie van de
veiligheidsdiensten en de postbedeling veranderd.
Dit kwam trouwens al ter sprake in de pre-fusietijd:
Westhoek en Wulfhoek ten noorden en ten zuiden
van de E40, de wirwar van het Nevels Veldeken enz.
De beslissing of de straatnaam in Nevele óf in
Deinze verandert, gebeurt via een weging. Hierin
wordt rekening gehouden met vier elementen: per
adres (1 punt), per inwoner (0,5 punt), per
onderneming (1 punt), per vestiging (1 punt). De
straat die de hoogste score bekwam, mag haar
naam blijven behouden. Zo blijft de Reibroekstraat
in Hansbeke-Nevele behouden en wijzigt de
Rijbroekstraat in Petegem-Deinze. Of ‘Vlakaf’ als
vestiging meetelde, konden we niet achterhalen
(smiley!).
De wijzigingen voor Hansbeke zijn wel toevallig
allemaal zijstraten van de Reibroekstraat:
Driesstraat, Kapellenstraat, Molenstraat en
Ommegangstraat . Die vier straten moeten dus een
nieuwe naam krijgen.
Raadslid Hilde Langeraert stelde voor aan de beide
burgemeesters de keuze van de nieuwe namen niet
alleen over te laten aan een werkgroep of de
heemkundige kringen. Zij pleitte ervoor de
bewoners van de 44 straten zelf voorstellen te laten
doen. Zij haalde haar inspiratie uit de werkwijze van
de nieuwe gemeente Oudsbergen (fusie van
Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek) in Limburg. In
die nieuwe gemeente kregen de inwoners meer
inspraak over de nieuwe naam van de gemeente en
ook in de nieuwe straatnamen.
Dit idee werd opgenomen in het traject. De
bewoners van de betreffende straten kregen
ondertussen een brief om een eigen voorstel in te
dienen tegen 1 februari. Vlakaf zal dit proces van
dichtbij volgen en verslag uitbrengen.
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SPORHA
Basketbal

is echter dat onze ploeg vooralsnog enkel thuis
tegen Turnhout de boot inging. Een 13 op 14 en
een voorsprong van 8 punten op het trio Aarschot,
Turnhout en Wilrijk, is meteen het
duizelingwekkend tussenresultaat. Afwachten of
de ploeg aan dit tempo verder doet.

BBC Hyundai Wille Hansbeke staat op één

Verrassing alom, na 14 speeldagen staat BBC
Hyundai Wille Hansbeke op de eerste plaats in
eerste landelijke. Een ongezien exploot voor een
ploeg uit een dorp met amper 2000 inwoners. Klap
op de vuurpijl was de historische winst uit bij het
grote Sgolba Aalter. Het was de eerste keer uit de
Hansbeekse geschiedenis dat we in Aalter konden
winnen.

Johan Gaudissabois

Judo

Kobe Persyn werd met zijn ploeg Koksijde tweede
in de hoogste afdeling in Vlaanderen (de Calantcup).

Een bomvolle zaal te Aalter gevuld met een kleine
500 toeschouwers zag Aalter drie quarters de
partij domineren. Hansbeke kreeg maar geen vat
op de vinnige Sam Allemeersch die scoorde waar
en wanneer hij wilde. In het vierde quarter was
daar plots de pas uit blessure teruggekeerde
Mathieu Detiège (ook jeugdcoördinator in
Hansbeke) die met vier bommen op rij uitpakte en
een definitieve kloof sloeg naar 75 - 82. Meteen
was een historische zege een feit.

Wielrennen

Bram Van Renterghem ruilt de beloftenploeg van
Lotto-Soudal voor het Baquet-Miba-Indulek-Derito
team en rijdt vanaf nu bij de Elite zonder contract.

Uiteraard verdient deze match extra aandacht. Feit

VLAKAF!
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Onderwijs
maak je niet
alleen. In de
vorige editie
van Vlakaf kon
u kennismaken met onze ouderraad,
één van onze belangrijkste partners
bij het onderwijsgebeuren.

Daar kon u lezen dat zij – vaak achter
de schermen – een belangrijke
partner zijn om samen met het
schoolteam op weg te gaan om het
leef- en leerklimaat van onze
Hansbeekse jeugd te optimaliseren.
De ouderraad is slechts één partner.
Onze Sint-Paulusschool doet op heel
wat instanties een beroep om
nodige kwaliteit te blijven bieden.

missen. Uiteraard gebeurt deze samenwerking
steeds in overleg met de ouders.

Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) en
de therapeuten (logo, kiné, ergo) zijn een eerste
groep ondersteuners. Zij werken als professionals
samen met de school en bieden steun op vlak waar
wij als schoolteam de nodige kennis en expertise

VLAKAF!

Naast deze professionele begeleiders doen we ook
op heel wat andere medewerkers een beroep. Vaak
zijn dit vrijwilligers die we inschakelen bij het
leerproces
of
een
activiteit, of zijn het
mensen die hun kennis
delen in het belang van de
kinderen. Zo denken we
aan de ouder die komt
vertellen over de eigen
job, de professor die
gewapend met heel wat
microscopen wetenschap
komt geven aan onze
leerlingen, de voorzitter
van Samana die komt
vertellen over sociaal werk
.... maar evengoed de
oma, papa of oud-collega
die komt ondersteunen
tijdens het niveaulezen en
het zwemmen, de ouder
die instaat voor vervoer,
de vriend van de parochie
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mensen onze dorpsschool ervaren, kennen en
zouden omschrijven. Het uiteindelijke doel is om
onze visie, onze (her)kenbaarheid duidelijk te
kunnen omschrijven en ons te profileren in de
omgeving.

en cultuurdienst die er mee voor zorgt dat
vieringen en schoolfeest kunnen doorgaan, ....

Het voorbije kalenderjaar zaten we dan ook niet stil
om de weg die we bewandelen uit te schrijven in
een nieuwe visietekst. Hieronder leest u enkele
kernzinnen waar we voor staan en voor gaan.

Het zou fijn zijn dat heel wat Hansbekenaren ook
hun mening geven over onze school. Dit kan u ook
doen via de link op de website (paulus.op-weg.be)
of door een mailtje te sturen aan
contact.paulus@op-weg.be. We bezorgen u dan de
link van de enquête.

-We willen een school zijn waar ieder kind met
GOESTING naar school komt.
-Onze school is een tweede thuis voor kinderen
zodat kinderen zich goed voelen op school.
-We zorgen voor een vertrouwde omgeving waarbij
de leerkracht een vertrouwensfiguur is.

Graag geven we nu reeds volgende belangrijke
data mee:

-Door een krachtige leeromgeving dagen we de
kinderen uit en prikkelen we hun nieuwsgierigheid.
We willen de kinderen boeien zodat ze met
goesting naar school komen.

•21 februari om 19.30 uur: infoavond – voorstelling
school (voor geïnteresseerde ouders)

•vanaf 5 maart inschrijving voor voorrangsgroepen
(broers en zussen)

-We geloven in elk kind en halen in hen het beste
naar boven. Die groeikansen stimuleren we door
uitdagingen op maat van ieder kind te formuleren.
Hiervoor beschikken we over een gemotiveerd
team.

•vanaf 12 maart inschrijving voor iedereen
•24 maart: kinderdisco – iedereen welkom

•16 juni : Hansbekepark – iedereen welkom (meer
info via de website)

Binnenkort lanceren we een enquête over hoe

VLAKAF!
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ANNA VAN DE WALLE

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.
anderhalve dag. Irené was de oudste en is
ondertussen gestorven. Hierna volgden Antoine en
Astère, die er ook niet meer is, daarna Roger en
Marcel, de laatste ook zaliger. Ik verbrak de rij
jongens en na mij werden Julien, Agnes, André,
Maurice en Maria geboren. Dan moet je nog weten
dat mijn moeders moeder bij ons inwoonde… Het
huis in Vosselare werd te klein en toen ik vier jaar
was, verhuisden we naar Nevele, op de grens met
Meigem. Op die plaats wonen nu dokter Albert
Dossche en Annemarie Denaeghel. Op de plaats
waar onze stallen stonden, staat nu hun woonhuis.

Vorig jaar was Anna, kort na haar verjaardag, er
nog niet klaar voor. Een jaar later en met zachte
druk van dochter Nele Union, vertelt ze honderduit
over haar leven. We gaan het nog één keer zeggen:
niemand moet schrik hebben om in onze
praatstoel te gaan zitten.

Verhuizen in het Land van Nevele

Ik werd geboren op 6 juli 1936 in Vosselare. Vader
Achiel Van de Walle en moeder Leonie De Wulf
kregen dertien kinderen, waarvan er twee zeer
jong stierven: Elvire na zestien dagen en René na

Het is op die plaats dat in 1940 Duitse soldaten
verschenen vanuit een gracht achteraan. Ze
verdreven ons van de hofstede. We vluchtten naar
de kerk van Meigem. Ik was vier jaar en wist niet
wat er gebeurde. Ik was daar met mijn moeder, in
verwachting van haar zevende kind, en de andere
kinderen. Een Duitse soldaat vroeg aan mijn
moeder of dat allemaal haar kinderen waren. Zo ja,
dan moest ze onmiddellijk vertrekken. Kort hierna
ontploften er granaten… ik heb daar voor het eerst
lijken zien liggen. Gruwelijk!

Hierna trokken we tijdelijk naar het ouderlijk huis
van mijn vader in de Vosselaarse Meersstraat
omdat het Duitse leger onze hofstede bezette.
Vader zat zelf opgesloten in de kerk van Leerne.
Gelukkig kwam hij er ongedeerd uit. Moeder
smokkelde boter voor Gentenaars die er om
kwamen. Mijn broers moesten na elkaar allemaal
één kwartier met een stamper de melk karnen. Als
de boter klaar was trok mijn moeder er figuren in.
In het huis aan de Meigemstraat was er nog geen
elektriciteit. We hadden een wasmachine waarvan
de trommel handmatig moest gedraaid worden.
Dat was als oudste meisje mijn werk. Uren heb ik
dat gedaan. Op de slaapkamers stonden twee
VLAKAF!
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schoonbroer was chauffeur en moest een
fietser ontwijken, reed hierdoor op een
muur en vaders been zat geklemd. Hij werd
ginds niet goed behandeld en er werd voor
zijn leven gevreesd. Dankzij de goede zorgen
van dokter Wannyn heeft hij het gehaald,
maar hij bleef wel gehandicapt. Op 45 jaar
hield zijn beroepsloopbaan op en moest
mijn moeder hem dagelijks verzorgen.

Na schooltijd valt er te werken

Ik ging in Nevele naar de kleuterschool en de
meisjesschool tot mijn veertien jaar. Hierna
ging ik naaien bij mijn oudste broer Irené die
kleermaker was en later in de wijde
omgeving bekend werd met zijn winkel
Wallietex. De andere broers gingen per fiets
werken naar Gent, naar het zuivelbedrijf
Inco. Ik heb als oudste meisje veel voor hen
en mijn zussen moeten zorgen. Ik heb
tientallen kousen en pulls gebreid voor hen.
Toen mijn jongste broer Maurice zijn
communie deed, moest ik meegaan met
hem om hem te gaan tonen aan familie,
kennissen en buren, zoals dat toen de
gewoonte was. Het geld dat we kregen,
stopten we in een kleine portemonnee.
Grote ramp toen we thuis kwamen: de
portemonnee was ik verloren. Ik voel nog
het verdriet…

Ik werkte later meerdere jaren als
huishoudhulp bij een professor in de Gentse
Sportstraat. Het gezin telde drie kinderen.
Maar toen de ouders scheidden, kon ik niet
meer betaald worden.

dubbele bedden. We kregen een klein
petroleumlampje mee naar boven om ’s nachts
onze slaapplaats te vinden.

Nieuw leven op Reibroek

Als twintiger ging ik dansen op het jaarlijks bal van
11 november in zaal Novy. Daar werd ik ten dans
gevraagd door een Hansbekenaar, Eddy Union. Van
het een kwam het ander… Nadat we getrouwd
waren op 4 augustus 1960 gingen we wonen in een
huis dat Eddy grotendeels zelf bouwde in de
Reibroekstraat, nu nummer 40. Eddy goot zelfs de
stenen voor de binnenmuren zelf. “Elke steen bevat

Toen ik veertien jaar werd, verhuisden we naar de
Vierboomstraat in het deel dat nu Graaf Van
Hoornestraat heet. Vader werkte in de maalderij
van mulder Steyaert in Leerne. Hij had een zuster
die kloosterzuster was in Arendonk, in het noorden
van de Antwerpse Kempen. Op weg voor een
bezoek aan haar met zijn broer en twee andere
zussen, kregen ze een erg auto-ongeval. Zijn
VLAKAF!
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een druppel zweet”, hoor ik hem nog zeggen. In
1966 werd onze dochter Nele geboren. Twee jaar
later verbouwden we het huis, o.a. door een
badkamer met stromend water te installeren.

actieve man. We hadden een groot hof met veel
houtkanten, hij hield bijen, schapen, fazanten,
speelde met de vinken, kweekte vogels… Ik hielp
hem zoveel mogelijk bij al die activiteiten:
vinkenmaatschappij Klim-Op vergaderde in café De
Pale op Zande, vogelmaatschappij De Kruisbek
hield jaarlijkse tentoonstellingen, eerst in de
parochiezaal van Bellem samen met de KWB,
daarna in de benedenzaal van de Landegemse
sportzaal. Ik stak altijd een handje toe om de toog
te doen. Toen er in de Kippendonkstraat op het erf
van Roger Van Wassenhove een boldersclub
ontstond, werd Eddy lid. Na de late shift bij
Bekaert, vond hij toch nog de goesting om
rechtstreeks te gaan bollen. Toen Roger en Paula
verhuisden naar de Molenstraat, kwam hij thuis en
zei: “We gaan hier een bolderstent zetten”. Er

In die periode kon ik beginnen bij het naaiatelier
Captain aan de Varendrieskouter te Drongen. Een
schoonzus van mij was er meesteres in het
strijkatelier en ik werd aangenomen voor de
verzendingen vanuit het magazijn. Aan het einde
van de jaren zeventig ging de firma Captain failliet.
Ik heb toen negen maanden gestempeld en dat
vond ik maar niets, ik wou bezig zijn.

Mijn toenmalige buurvrouw Ludwina Van de Walle
was verpleegster in de kliniek Maria Middelares. Zij
wees me de weg naar zuster Norbertine. Die gaf
me een tijdelijke vervanging voor een
bevallingsverlof in een labo. Ik moest er buisjes
reinigen in een machine, bloed opruimen enz.
Toen het vast personeelslid terugkwam, mocht ik
daar gelukkig blijven werken in de poetsdienst op
de eerste verdieping. In het begin was dat met
dweil en aftrekker, later met een machine. Ik
vertrok om 6.50 uur met de trein, reed met bus
71 naar Don Bosco en moest werken tot 16 uur.
Om de veertien dagen moest ik ook op zaterdag
werken. Ik ben er in 1994 op brugpensioen
gegaan.
In 1976 kochten we het (voor)ouderlijk huis van
Eddy. Dat was café In de Hoop van Vrede, mét
kruidenierswinkel, aan het kruispunt van
Boerestraat, Reibroekstraat en Karmenhoek. We
braken de stallingen af en bouwden op die plaats
een nieuw huis. Het perceel was wat smal en we
kochten aan de graaf het aangrenzende perceel,
waar overbuur Omer De Groote tevoren zijn
lochting had. Honderden stenen heb ik gekuist
om te gebruiken in het nieuwe huis. We
verhuisden in 1978.

Bijen, vinken en bollen…

Eddy werkte bij Bekaert in Aalter in een
ploegenstelsel. Hij werkte drie weken na elkaar
zes dagen en was dan een week thuis. Dan had
hij tijd voor zijn vele hobby’s, want hij was een
VLAKAF!
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lagen vijf gerooide eiken op
ons hof en terstond
vervoerde hij ze met Eugène
Mattheeuws om ze te laten
verzagen tot planken en
balken.
De
houten
constructie kwam er op korte
tijd.
Sylvère
Verhelst
metselde de noodzakelijke
toog
en
onder
het
voorzitterschap van Chris Van de Voorde had de
club een nieuwe locatie. Ik hield de toog open op
maandag en donderdag en op de maandelijkse
puntenbolling kwam buurvrouw Paula Van de
Woestyne helpen. We gingen nonkel Marcel Union
van aan de overkant halen om te komen bollen tot
hij diep in de negentig was. Ook al zag hij niet goed
meer, hij wou erbij zijn en kon nog als de beste
bollen!

Het zwengelen van de
honing van de bijen deed
ik niet graag, maar iedere
keer hielp ik mee. Ik
bewaar ook een zeer
slechte herinnering aan
die hobby, want Eddy
verongelukte met zijn
bijenkasten op terugweg
van de Ardennen in
Landegem op de brug over het Schipdonkkanaal,
samen met mijn broer Astère. Zeventien jaar ben ik
alleen gebleven in ons huis. Gelukkig heb ik veel
steun gehad van buren en vrienden. Germaine
Engels en Martine Van Parys kwamen me halen om
boodschappen te doen, Trees de Pauw en Bea
Caron bezochten me dikwijls, Gerard Geirnaert
hielp me met klusjes en Valère Frodure en Paula
Van de Woestyne pikten me op met de auto om
ergens een bezoek af te leggen.

“Ik heb negen
maanden gestempeld en
dat vond ik maar niets,
ik wou bezig zijn.”
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Toen in september 1997 mijn kleinkind Kobe
geboren werd, kreeg ik weer een lichtpunt in mijn
leven. Ik was zo blij dat ik voor hem kon zorgen.
Eerst twee dagen in de week tot aan de kleuterklas.
Toen hij naar school begon te gaan, ging ik hem
ophalen ’s middags met de fiets en gaf ik hem zijn
warm eten. Toen ik vijf jaar geleden naar een
appartement in Aalter verhuisde, kwam Kobe ook
dikwijls langs, zolang hij school liep in Aalter.

Vlakaf heb ik ook altijd een warm hart
toegedragen. Toen Koen en Nele er bijna 25 jaar
geleden terug mee begonnen, was ik verspreider in
de Reibroekstraat, Driesstraat, Kippendonkstraat
en Boerestraat, wel 150 huizen. Gelukkig hebben
andere, jongere, mensen dat overgenomen en ben
ik nu nog besteller voor enkele Aalterse abonnees.

Toen ik verhuisde naar Aalter vond de boldersclub
een nieuw onderkomen bij Luc Vandewalle op het
einde van de Karmenhoek. Ik deed mee aan de
vrouwenbolling en stond in de toog, samen met
Georgette De Ketelaere. Daar is nu een eind aan
gekomen.

We wensen Anna nog veel gezonde jaren, de
hoofdredactie zal er ook blij mee zijn…

Ik heb een goed contact met mijn buren in het
appartement in Aalter. Mijn schoonbroer Eli Union
en zijn vrouw Tilly wonen nu eveneens in een
aanpalend appartementsblok ‘Korenbloem’. We
gaan regelmatig bij elkaar op bezoek. ’s Avonds ben
ik graag thuis om televisie te kijken en overdag ben
ik een fervent lezer van Libelle of fiets ik op mijn
hometrainer. Als ik niet in Hansbeke ben natuurlijk,
drie dagen per week.

Ik woon wel graag in Aalter, maar mis wel de
“buiten-mentaliteit” van Hansbeke. Ik ben hier nog
altijd graag bij Koen en Nele om te strijken en te
poetsen. Tijdens de zomer kom ik met de fiets,
want dat heb ik altijd graag gedaan. Toen ik lid was
van KAV (nu Femma), was het vooral voor de
fietsuitstappen.

VLAKAF!
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HET ALZIEND OOG

Op 16-17 december naar Zomergem? Dan maar
via Deinze zeker...

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