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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Fusie zonder ruzie?

Verkiezingsdebat
Verkiezingsdebat:
Zondag 26 augustus
10 uur
Gemeentezaal Hansbeke

Vlakaf organiseert een debat over plaats en de toekomst van ons dorp, nu
de gemeente Nevele fuseert met de stad Deinze. We laten de bewoners
van Hansbeke kennismaken met de lijsttrekkers en een Hansbeekse
kandidaat van elke partij.
We voorzien een moderator die de kandidaten interviewt en vragen
vanuit het publiek behartigt.

We
stuurden
een
uitnodiging naar de
zeven
verschillende
partijen waarvan we tot
nu toe weten dat ze
opkomen in oktober in
Deinze: CD&V, DBA,
Groen-Rood, N-VA, Open
Deinze, Sp.a Plus en
Vlaams Belang.

Groeten uit Hansbeke

Tijd
en
plaats:
zondagvoormiddag 26
augustus om 10 uur in de
gemeentezaal.
Op vlakaf.be en op
facebook kan je volgen
wie er allemaal inging op
onze uitnodiging.
VLAKAF!
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HANSBEKE KERMIS

VLAKAF!
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MASTERPLAN: ZES KANSEN VOOR HANSBEKE
In Vlakaf van mei 2018 konden we lezen dat de
gemeente Nevele een beheersplan en een
masterplan voor Hansbekedorp heeft laten
opstellen.

die al vele jaren de ontwikkeling van de rondweg
en de spoorwerken opvolgt - heeft voor Vlakaf
alvast een samenvatting gemaakt – zonder
commentaar - van het Masterplan (niet van het
Beheersplan)

Het Belgisch / Nederlandse team bestaande uit
ARTGINEERING / H+N+S landschapsarchitecten /
Erfgoed&Visie en ARCADIS stelde deze plannen op.
Beheersplan en Masterplan zijn goedgekeurd door
de gemeenteraad op 24 april 2018.

Masterplan? Beheersplan? Wat is wat?
Het
Beheersplan
identificeert
de
erfgoedelementen (monumenten, merkwaardige
gebouwen of landschapselementen) binnen het
beschermde dorpsgezicht om deze te integreren in
het Masterplan. Het Beheersplan legt concrete
beheersmaatregelen vast voor de eigenaars hoe
dit erfgoed bewaard en versterkt kan worden. Het
voorziet ook subsidieregelingen om de bewoners
en eigenaren bij de opwaardering van het
bouwkundige erfgoed te betrekken.

In het Masterplan kunnen we lezen: Vanwege de
vele positieve bijdragen van bewoners aan de
totstandkoming van dit plan, is het aan te bevelen
om de bevolking ook bij de verdere uitwerking van
de plannen voor Hansbeke te betrekken. We weten
niet of het huidige gemeentebestuur daar nog mee
wil beginnen of dat overlaat aan de volgende
bestuursploeg. De Vlaamse overheid heeft deze
plannen momenteel nog niet goedgekeurd.

Het Masterplan legt de krijtlijnen vast voor het
toekomstige uitzicht van Hansbekedorp.

Het Beheersplan (203 pagina’s) en het Masterplan
(132 pagina’s) zijn zeer interessant maar nog niet
raadpleegbaar via de website van de gemeente. ’t
Plankier - werkgroep voor een leefbaar Hansbeke

De Hansbekenaren hebben kunnen participeren in
mei 2017 in de vorm van ‘Studio Hansbeke’, een
interactieve werkweek waarbij het studieteam
(ARTGINEERING / H+N+S landschapsarchitecten /
Erfgoed&Visie en ARCADIS), de gemeente, lokale
stakeholders en burgers aan de visie voor het
masterplan hebben gewerkt.

Werkgroep 't Plankier verenigt een aantal
Hansbekenaren die constructief willen
meedenken over de toekomst van ons dorp, nu er
ingrijpende infrastructuurwerken zijn gepland. 't
Plankier werd in 2008 opgericht en komt
regelmatig samen. De bedoeling van ’t Plankier is
om, in samenwerking met de betrokken
instanties, te helpen om de beste keuze te maken
voor Hansbeke. ’t Plankier ijvert voor een
1.grote betrokkenheid van de dorpsbewoners bij
dit project
2.grote informatiestroom in beide richtingen (van
de bevolking naar de overheden en vice versa)
3.wetenschappelijke aanpak (lees: cijfers
verzamelen)
4.constructieve samenwerking met alle
betrokkenen in dit dossier.
Dit artikel is volledig geschreven door de leden
van 't Plankier, waarvoor onze dank
VLAKAF!

De ambities van het Masterplan zijn:
•Het bouwen van het beste ruimtelijke kader voor
de toekomstige ontwikkeling van Hansbeke
•De huidige dorpsstraat en het stationsplein
transformeren tot een aangename dorpskern, met
meer ruimte voor verblijf en zachte mobiliteit
•De restruimtes langs het spoor, die door de
verbreding van het spoor en de sloop van
woningen zijn ontstaan, omvormen tot een groene
ruimte met nieuwe gebruiksmogelijkheden.
•De aanleg van de rondweg combineren met de
ontwikkeling van bouwgronden
Masterplan en Beheersplan vormen dus een
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MASTERPLAN: ZES KANSEN VOOR HANSBEKE
samenhangend geheel dat de toekomstige
ontwikkeling van Hansbeke zal kaderen.

•Hansbeke een mooie, nieuwe spooromgeving
geven waarvan de toekomstige geluidsmuur een
belangrijk onderdeel is

Uitgangspunten voor het masterplan

•Voor Hansbekedorp een hoogwaardige bestrating
en straatmeubilair voorzien

Landschappelijk:
•Goed rekening houden met de bestaande
waterbodemstructuur en met de beeldbepalende
zichten die de landschappelijke ligging van het
dorpsgezicht herkenbaar maken.

•Maximaal 3 bouwlagen langs Hansbekedorp en 12 bouwlagen eromheen toestaan
•De zichtlijnen naar de kerk versterken

•Teruggrijpen
naar
de
vroegere
beplantingsstructuur (knotwilgen, populieren) en
perceelsbegrenzing voor de inpassing van de
rondweg en eventuele nieuwe woningbouw.

•Nieuwbouw goed doen aansluiten bij de
historische gebouwtypen en doen bijdragen aan de
kwaliteit van het dorpsgezicht
•Grotere appartementcomplexen weigeren

Verkeerstromen:
•Transformeren van Hansbekedorp van een
verkeersader naar een verblijfsruimte.

Welke zijn de zes kansen voor Hansbeke?
Vanuit deze uitgangspunten benoemt het
Masterplan zes belangrijke kansen, die een
positieve impact hebben op de toekomst van
Hansbeke : De dorpsstraat, het stationsplein, het
park achter het cultuurhuis, de groene
spoorcorridor, de trage wegen, de dorpsranden

•Integreren van bestaande en nieuwe
fietsverbindingen
(zoals
de
toekomstige
fietssnelweg aan de noordzijde van de spoorlijn)
•Behouden en uitbreiden van het trage wegen
netwerk.
•Van het stationsplein een publieke en levendige
ruimte maken.
•Parkeerplekken
beter organiseren en
inrichten
(Steden)bouwkundig:
•De dorpsstraat zelf
maar
ook
de
aanliggende pleinen
als verblijfsruimtes
inrichten
•Multifunctioneel
gebruiken van de
verschillende pleinen
zoals die voor het
Cultuurhuis en aan de
oude jongensschool
VLAKAF!
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MASTERPLAN: ZES KANSEN VOOR HANSBEKE
Dorpsstraat

(kasseien, beton, halfverharding) en hetzelfde type
straatmeubilair
(zitbanken,
fietsrekken,
lantaarnpalen enz.).

De dorpsstraat wordt heringericht van gevel tot
gevel, zonder harde scheiding tussen trottoir en
rijbaan.

In de dorpsstraat wordt op een paar plekken
langsparkeren voorzien. Er komen nieuwe
parkeerplaatsen in de Merendreestraat. Het totaal
aanwezige parkeerplaatsen (tussen restaurant Oud
gemeentehuis en station) blijft nagenoeg
ongewijzigd op 166.

De rijbaan is een kasseistrook van 3,4 m breed. Aan
weerszijden daarvan zijn twee comfortstroken
voorzien van 1,2 m breed (bv. in beton of eventueel
in natuursteen). Aan de oostzijde van de straat is
ruimte voorzien voor een rij paaltjes en
lantaarnpalen (vuilbakken en verkeersborden
kunnen ook in deze lijn worden voorzien). Deze lijn
zorgt voor een veilige voetgangerszone. Aan
weerszijde van de comfortstrook is een
voetgangerszone voorzien van minimaal 1,2 m
breed.

In overleg met de eigenaren van de private
parkings (aan de supermarkt of achter restaurant
Onder de toren) kan gekeken worden of deze (een
deel van de dag) gebruikt kunnen worden als
openbare parking.
Voor piekmomenten zoals begrafenissen wordt
overloop-parkeerruimte voorzien naast de
begraafplaats en in de Melkerijstraat. Om het
breng- en haal-verkeer te beperken en om de
veiligheid bij de school te garanderen worden kiss
& ride zones gemaakt bij de oude jongensschool en

Doordat Hansbekedorp wordt ingericht als
woonerf, is de maximaal toegestane snelheid 20
km per uur.
Er wordt een beperkt materialenpalet toegepast

VLAKAF!
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MASTERPLAN: ZES KANSEN VOOR HANSBEKE

het station. De nieuwe trage weg via de tuin van
het cultuurhuis naar de school, vormt een veilige
wandelroute van het station naar de school.

zowel voor de reeds bestaande en toekomstige
horecagelegenheden en aan een zestal
parkeerplaatsen.

Stationsplein

De ruimte vóór het cultuurhuis (binnen de huidige
tuinmuur) wordt onderdeel van de dorpsstraat. De
bestaande tuinmuur wordt vervangen door een
moderne muur die tevens dienst doet als
zitelement.

Het plein, van het spoor tot aan het cultuurhuis,
wordt als één doorlopende ruimte ontworpen. Het
‘bovenplein’ (stationsplein) en het ‘benedenplein’
(de spooronderdoorgang en stopplaats) worden
ruimtelijk zo goed mogelijk met elkaar verbonden
als een vloeiende overgang tussen zuid- en
noordkant van het dorp.

Het stationsplein wordt van gevel tot gevel in één
materiaal uitgevoerd: platines of kasseien.
Parkeervoorzieningen voor fietsers komen op het
pleintje aan de westkant van het stationsplein.

Er wordt rekening gehouden met tijdelijke (en
eventueel in toekomst veranderende) functies
zoals de markt, een mobiele kiosk en de kermis
door een flexibele inrichting.

Er kan een fontein komen in de vorm van verholen
spuiters, die echter het meervoudig gebruik van
het plein niet in de weg staat.

Het stationsplein biedt ruimte voor terrassen,
VLAKAF!
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Parksite cultuurhuis

wordt onderzocht welke kavels geschikt zijn voor
verkoop (verdichting door nieuwbouw) en welke
reststukken juist beter dienen als groene openbare
ruimte.

Een heropwaardering van de tuin is nodig. De
parkinrichting (verharding, beplanting en
meubilair) is gedateerd en deels versleten.

Verder wordt de fietssnelweg integraal in het
ontwerp van de groene spoorcorridor
meegenomen.

De zichtassen op de voorkant en op de achterkant
van het cultuurhuis dienen te worden
gehandhaafd. Door de achterzijde van de tuin
anders in te richten qua beplanting, ontstaat meer
doorzicht naar de Doornbosstraat en andersom, en
wordt deze voetverbinding verbeterd.

Voor de geluidsschermen wordt onderzocht hoe
extra variatie kan worden aangebracht
(verschillende beplantingssoorten en eventuele
verfraaiing van de harde schermen). Mogelijk kan
een verwijzing gemaakt worden naar het
stationsverleden, bijvoorbeeld door het gebruik
van bewaarde stationsonderdelen.

Naast de verbinding met de Doornbosstraat zal in
de toekomst ook een nieuwe trage wegverbinding
worden gerealiseerd richting het parkeerhof achter
restaurant Onder den Toren en verder naar
Hansbekedorp, zoals aangegeven in het RUP ‘t
Klooster.

‘Overhoekjes’ die te klein zijn voor nieuwbouw
lenen zich goed voor gebruik als parkruimte of
speelplek.

Bij evenementen worden maatregelen getroffen
die ervoor zorgen dat schade aan de bomen en
wortelpakket wordt voorkomen.

Netwerk trage wegen
Het trage wegen netwerk raakt het hele dorp,
zowel in het dorp, in de vorm van karakteristieke
kerkwegels, als buiten het dorp, in de vorm van
onverharde paden. Het netwerk van trage wegen is
als een spinnenweb dat verschillende kleine en
grote (groene) ruimtes met elkaar verbindt (de
parksite bij het cultuurhuis, de groene
achtertuinen en weiden). Doodlopende wegen
dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen.

De speeltoestellen in het park dragen in de huidige
staat niet bij aan de schoonheid van het park. Voor
spelen in het dorp kan het beste worden gezocht
naar een betere plek, bijvoorbeeld in de groene
spoorcorridor (zie verder).
Verder waren er suggesties van bewoners voor een
bbq en een nieuwe loofgang (deze laatste was hier
oorspronkelijk aanwezig).

De Melkerijstraat en de dreef naar het groot
kasteel zijn genoemd als mogelijke alternatieve
(ceremoniële) route naar de begraafplaats.

De ruimte aan de voorzijde wordt gevrijwaard van
lelijke containers en borden.

De groene spoorcorridor

Erfafscheidingen, variërend van verzorgde
boerenhagen tot eenvoudige schuttingen geven
het dorp een zekere charme. Afscheidingen van
niet-natuurlijke materialen dienen te worden
vermeden.

De open ruimtes langs het spoor zijn eigendom van
Infrabel. Op termijn zullen delen hiervan wellicht
weer verkocht worden. Nu is hét moment om een
voorstel te doen voor de inrichting van deze
spoorzone. De lege kavels langs beide zijden van
het spoor bieden de mogelijkheid om samen met
de groene geluidsschermen één doorgaande
groene structuur te vormen, met recreatieve en
ecologische meerwaarde. Bij de herinrichting
VLAKAF!

Het is een grote meerwaarde wanneer over de
afscheiding heen kan worden gekeken, naar de
achterliggende tuin of gebied.
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De dorpsranden

•Achterkanten van woningen zo mogelijk
gekoppeld worden aan nieuwe informele
tussenruimtes

De dorpsranden van Hansbeke zijn ‘rafelig’. Het
landschap dringt op diverse plekken het dorp
binnen. De landelijke sfeer van het dorp wordt mee
bepaald door groene dorpskavels en oude hoeves
rond het dorp. Dit is een belangrijke kwaliteit die
ook in de toekomst gewaarborgd moet blijven.

•Eventuele geluidswering en fysieke overlast
worden vermeden (door geluidswerende gevels,
door afstand te houden of door boomgroepen
zodanig te plaatsen dat de weg minder overlast
geeft)

De toekomstige rondweg en de aangrenzende
bouwgronden zijn een kans om te bouwen aan een
nieuwe, landelijke dorpsrand op voorwaarde dat
wordt voldaan aan een aantal principes. Zo moet
de rondweg niet benadrukt worden met parallelle
beplantingsstructuren, die haaks zouden staan op
de bestaande kavelstructuur, die overwegend oostwest georiënteerd is. Deze kenmerkende
beplantingsstructuur van knotwilgen enerzijds en
hoogstambomen anderzijds dient in de toekomst
gehandhaafd te blijven.

Wanneer worden
gerealiseerd?

Nieuwbouwplannen dienen bij te dragen aan een
verfraaiing van het dorpsgezicht van Hansbeke.
Tijdens de planvorming gaat de aandacht uit naar
het historische karakter van het landschap én van
het dorp. Nieuwbouw is geënt op de bestaande
typologieën: hoevegebouw (één bouwlaag,
zadeldak met dakpannen, langse gevel parallel met
de straat) of dorpswoning (maximaal twee
bouwlagen, zadeldak met dakpannen)

kansen

De overige kansen, het versterken van het netwerk
van trage wegen en de herwaardering van de
parksite van het cultuurhuis, staan los van de
overige werken. Hiermee kan in principe dan ook
direct gestart worden.
De dorpsranden van Hansbeke met de toekomstige
dorpsuitbreidingen is een thema waar continue
aandacht aan moet worden blijven besteed. De
inpassing van de rondweg heeft daarbij op dit
moment de prioriteit.

Voor de invulling van de nieuwe bouwgronden
moeten:

Wat kost dit?

en

De dorpsstraat, het stationsplein en de parksite bij
het cultuurhuis hebben in het masterplan een vrij
concrete uitwerking gekregen. Voor deze drie
onderdelen zijn de realisatiekosten globaal
berekend:

•Bij de komst van nieuwe woningen tegelijkertijd
nieuwe voetverbindingen tot stand komen
(uitbreiden trage wegen netwerk)
•Woningen ook hun voorkant naar het open
landschap richten
VLAKAF!
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Er is nog geen duidelijkheid over de realisatie en de
timing van de allesbepalende werken
(spooruitbreiding en rondweg). Een aantal kansen
zijn direct of indirect gekoppeld aan de aanleg van
rondweg en de verdubbeling van het spoor. De
herinrichting van het stationsplein, de groene
spoorcorridor of de dorpsstraat kunnen pas
worden aangepakt als de werken aan het spoor zijn
afgerond. Het ontwerpproces voor de inrichting
van Hansbekedorp en stationsplein kan uiteraard al
tijdens de werken van Infrabel / AWV (agentschap
Wegen en Verkeer) plaatsvinden.

Verder dient rekening te worden gehouden met
zichten op waardevolle landschapselementen zoals
bomenrijen, oude hoeven, open zichten over
weilanden of akkers.

•De bestaande kavels, waterlopen
groenstructuren worden gerespecteerd

de

•Dorpsstraat:
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892.512 euro (de prijzen in de

MASTERPLAN: ZES KANSEN VOOR HANSBEKE
raming zijn inclusief aansluiting op het bestaande
rioleringsnetwerk,
dus
geen
structurele
rioleringswerken).

•Parksite cultuurhuis: 59.716,29 euro

En wa woist
tprobleem mee Deinze
were? Ah ja, geld
tekurt....

Het Masterplan verdient alleszins om volledig
gelezen te worden. Anders is het niet mogelijk het
hoe en het waarom van sommige voorstellen en
adviezen te begrijpen. Je vindt er plannetjes, foto’s
en schetsen, ziet waar parkeerplaatsen voorzien
zijn, waar groenaanplantingen komen enz. Dus,
laten we hopen dat we het Masterplan snel
terugvinden op www.nevele.be en lezen maar!

De illustraties bij dit artikel komen uit de
voorstellen van de studiebureaus en zijn
natuurlijk maar mogelijke ideeën

•Stationsplein: 790.228 euro (dit omvat ook een
deel dat door Infrabel / AWV zal moeten worden
bekostigd)

Conclusie ?

‘t Plankier

VLAKAF!
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DE BOMEN DOOR HET BOS
zo besluit zij, kan het wel anders, want wanneer zij
in Aalter passeert ziet ze toch dat deze gemeente
met meer zorg en kennis van zaken omspringt met
de bomen.

Vlakaf werd door enkele lezers gecontacteerd die
hun bezorgdheid uitten over het gebrek aan
respect voor de bomen in onze gemeente. Iemand
mailde ons een foto van pas gesnoeide platanen in
de Rostraat en vroeg zich af of die forse
snoeiwerken wel oordeelkundig waren uitgevoerd.

Omdat we zelf ook graag eens een boom opzetten
over het groen in Hansbeke, trokken we met de
bedenkingen van onze lezers naar het
gemeentehuis van Nevele. De gemeentelijke
milieudienst staat in voor de uitvoering van het
groenbeleid in Nevele. We vragen aan
milieuambtenaar Tine Monseré, die we nog
kennen van het dubbelinterview met haar
voorganger Chris Van Melkebeke, hoe de
gemeente omgaat met de openbare en private
bomen in Nevele.

Een andere lezer hield een vurig pleidooi voor
meer respect en zorg voor de bomen in Hansbeke.
Zij ziet dat bomen regelmatig heel drastisch
worden teruggesnoeid, "omdat de boom te groot
wordt". Bomen, vindt onze lezer, zien erg af van dit
soort ingrepen. Naast het leed dat aan de boom
wordt berokkend, zijn drastische snoeiwerken ook
esthetisch een ramp. Er wordt te weinig op lange
termijn gedacht, want een boom ziet wel degelijk
af van dit soort 'amputaties', zeker als er achteraf
niet veel meer overblijft dan een kapstok. Onze
lezer is niet per se tegen het snoeien van bomen,
maar pleit voor meer deskundigheid en vooral voor
meer eerbied en liefde voor onze bomen. Blijkbaar,

Tine Monseré: ‘Nevele heeft op dit ogenblik nog
geen uitgewerkte visie op bomen in de gemeente.
Zo’n visie stond op het verlanglijstje van mijn
voorganger Chris, maar hij is er door tijdsgebrek
niet meer toe gekomen om dat uit te werken. We
hebben wel al werk gemaakt van het stelselmatig
overnemen van het plantrecht. Plantrecht is een
oud gebruik waarbij aangelanden bomen in de
openbare wegberm die grenst aan hun perceel
mogen planten. Wanneer die bewoners een
omgevingsvergunning voor het vellen van die
bomen vragen (een kapvergunning in de
volksmond), stelt de gemeente voor om het
plantrecht over te nemen.’

Kan iemand zich ook spontaan aanbieden en zijn
of haar plantrecht afstaan aan de gemeente?
Tine: ‘Voorlopig nog niet. We stellen enkel voor
om het plantrecht over te nemen naar aanleiding
van een kapvergunning. De voorbije twee jaar zijn
heel wat bewoners op zo’n voorstel ingegaan. Op
die manier kan de gemeente gerichter kiezen
welke soorten worden heraangeplant. In
Hansbeke is er plantrecht overgenomen in
Reibroekstraat, Boerestraat, Karmenhoekstraat,
Kippendonkstraat, Dalestraat.’
Welke soorten genieten de voorkeur?

Tine: ‘Dat is erg afhankelijk van de standplaats van
de boom. Gaat het over een brede of een smalle
VLAKAF!
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Is men eigenlijk verplicht om een boom te
heraanplanten als er één geveld wordt?

berm, zijn er boven- of ondergrondse leidingen
aanwezig, hoe groot kan en mag de boom worden,
…? We proberen altijd om inheemse en
streekeigen soorten aan te planten, zeker in
landelijk gebied. We kiezen vooral uit zomereik,
wilg, beuk, zwarte els, lijsterbes, gele kornoelje en
voor houtkanten gebruiken we diverse soorten. In
woonzones hebben we wat meer keuzevrijheid en
kan er al eens een andere boomsoort worden
geplant, die geschikter is in die specifieke
omstandigheden.’

Tine: ‘Dat hangt af van de voorwaarden die in de
kapvergunning worden opgelegd. De voorbije jaren
is er weinig toezicht geweest op de naleving van de
voorwaarden, behalve als we een klacht ontvingen.
Nu bekijken we de kapvergunningen van de
voorbije jaren en willen we nagaan of de gevraagde
heraanplantingen wel degelijk zijn uitgevoerd.’

Eén van onze lezers vroeg zich ook af waarom er
soms zo drastisch gesnoeid wordt, zoals in de
Rostraat of in de Melkerijstraat. Op
die plaatsen is dat toch niet nodig?
Tine: ‘Het al dan niet snoeien van
bomen ligt niet in de handen van de
Milieudienst, maar wordt door mijn
collega’s van de Technische dienst
beslist. Vaak worden bomen
gesnoeid omdat dit in het verleden
ook zo gebeurde. Een “snoeibeleid”
moet eigenlijk opgenomen worden
in een globaal bomenbeleidsplan.
Het is wel moeilijk om voor iedereen
goed te doen. Sommige mensen
willen dat de bomen kunnen
uitgroeien, andere klagen over te
veel
schaduw
(bv.
op
zonnepanelen), bladval… Door een
goeie boomsoort te kiezen, kan je
het snoeien perfect beperken of
zelfs achterwege laten, want
snoeien kost best wel wat tijd en
geld.’
Komt zo’n bomenbeleidsplan er?

Tine: ‘Deinze worstelt blijkbaar met
dezelfde vragen. Ook daar is er nood
aan een duidelijke visie rond
bomen. Na de fusie kan er
inderdaad werk van gemaakt
worden, alhoewel dat aan het
nieuwe bestuur is om daarover te
beslissen.’
VLAKAF!

11

juli 2018

GOUDEN SCHIETSPOEL 2020

GERMAIN DE PAEPE

Hobby

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.

‘Het is echt een hobby voor mij’, zegt Germain. ‘Je
kan natuurlijk voor geld beginnnen spelen, maar
daar doe ik niet aan mee’.

Germain heeft een 80 à 90 duiven. ‘In
duivenmiddens is dat niet veel’, vertelt hij. ‘Echte
grote duivenmelkers hebben 500, 600,… duiven’.

Vroeger speelde Germain vooral op ‘snelheid’. Dat
zijn wedstrijden met een kleine afstand (100 tot
300 km). Maar op advies van nonkel Antoine doet
Germain mee aan vluchten met grotere afstanden
(500 à 600 km). Dat zijn dan ‘nationale’ vluchten,
maar waarbij wel een lokale, provinciale, zonale en
nationale rangschikking gemaakt wordt.

28 mei 2018. Bericht op Facebook-pagina
‘Hansbekenaar’
van
Sabine
Mortier:
“Duivenmelker Germain De Paepe wint
verschillende prijzen. Aan onze Hansbeekse
redactie van Vlakaf, misschien stof tot schrijven?”

Inkorven van de duiven doet Germain bij club “Elk
zijn deel” in Aalter (Brug).

Natuurlijk is dat nieuws voor in Vlakaf. We maakten
een afspraak en werden op een mooie
zomeravond ontvangen bij Germain en zijn
vrouw Myriam Neirynck.

Duivenmelker

Germain kon eigenlijk niet aan de duiven
ontsnappen. Z’n eigen grootvader was
duivenliefhebber, en ook de vader van
Myriam (Raymond
Neyrinck) was
duivenmelker
met
verschillende
duivenkoten bij hun woning in de
Vaartstraat.
Na het overlijden van de vader van Myriam
in ’95, is Germain echt zelfstandig
begonnen met duivenmelken. Hij kreeg
hierbij de steun van de nonkel van Myriam,
Antoine (Léon) Neirynck uit Landegem.
Toen de moeder van Myriam naar het
rusthuis verhuisde, bouwden Germain en
Myriam een nieuw huis op de plaats van
het ouderlijk huis van Myriam. Daar was er
meer plaats om duiven te houden.
Nu Germain sinds vorig jaar op pensioen is,
heeft hij meer tijd om voor de duiven te
zorgen. Maar indien nodig, springt ook
Myriam bij.

VLAKAF!
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Training

prijs lokaal (104 duiven), 1ste prijs provinciaal
(3886 duiven), 1ste prijs zonaal A2 (5705 duiven),
3de prijs nationaal (19133 duiven).

Toen we vroegen of je een goede duif makkelijk
kan herkennen, antwoordde Germain: ‘Dat is
moeilijk te zeggen. De duif kan mooie en sterke
vleugels hebben, mooie ogen,… maar is de duif
daarom ook goed?’

Argenton (Fr, 521 km) de 1ste prijs lokaal (157
duiven), 2de prijs provinciaal (2406 duiven), 6de
prijs zonaal (3606 duiven) en 7de prijs nationaal
(11837 duiven).

Jongen worden geboren rond Kerstmis. Na
ongeveer 25 dagen worden die gescheiden van de
ouders. En dan twee weken later volgt een eerste
gewenning, met enkele kleine toertjes vanop het
dak. Op basis van leeftijd wordt er een onderscheid
gemaakt tussen de duiven, en verschijnen die in
aparte reeksen: jonge duiven zijn van 2018,
jaarduiven zijn van 2017, en al de
andere zijn ‘oude’ duiven.

Een grote prestatie van de duif.

Ook op zaterdag 23 juni kon er opnieuw gevierd
worden. Bij een vlucht vanuit Argenton (Fr) haalde
Germain de 1ste prijs lokaal, 2de prijs provinciaal,
6de prijs zonaal en 7de prijs nationaal. Opnieuw
een goede prestatie.

Trainen doe je door de duiven af
en toe te lossen gedurende de
week. ‘Daar zie je soms welke
duiven beter zijn, en welke
minder’, zegt Germain. ‘Als ze vlot
rondvliegen, zit het wel goed.
Maar blijven ze al snel zitten in de
bomen…’.
Ook voeding is belangrijk. De
duiven krijgen een graanmengeling
uit de handel, en ook al eens een
snoepje. Ze mogen ook niet teveel
krijgen, want het blijft natuurlijk de
bedoeling dat de duiven fit zijn om
een wedstrijd te vliegen. Dus in het
begin van de week krijgen ze iets
minder voeding, en naar het einde
toe meer, om sterk te staan voor
de vlucht.

Prijzen

Zoals we konden zien op
Hansbekenaar (Facebook) heeft
Germain onlangs enkele mooie
resultaten behaald met z’n duiven.
Eind mei won hij bij een vlucht
vanuit Bourges (Fr) verschillende
prijzen: Bourges (Fr, 451 km) / 1ste
VLAKAF!
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Toekomst

Bij zo’n vluchten, vliegen de duiven al snel
ongeveer zeven uren aanéén door, met snelheden
tussen
de
1000
à
2000
m/min.
Weersomstandigheden spelen hierbij natuurlijk
een heel grote rol.

‘Als de gezondheid het toelaat, wil ik nog wel een
paar jaar verderdoen’, vertelt Germain. ‘En
gelukkig gaan we niet zo graag op reis’, zegt hij er al
lachend bij.

Naast een vaste voetring, hebben alle duiven nu
ook een chipring. Doordat bij nationale vluchten
alle duiven binnen de 15 minuten dienen
aangemeld te worden, kan dit via internet gevolgd
worden. En kort nadat de duiven geland waren bij
bovenstaande vluchten, stond de telefoon van
Germain
al
roodgloeiend,
collegaduivenliefhebbers die hem belden om hem te
feliciteren.

‘We gaan wel graag eens weg, en we gaan veel
fietsen, maar zoals de duiven, op tijd thuis voor de
duiven’, vult Myriam aan.
Het is een leuke hobby.

Voor de geïnteresseerden, enkele boeiende
websites
www.kbdb.be (Belgische duivenbond)  ook voor
het aanmelden/opzoeken van verdwaalde duiven
(aan de hand van hun ringnummer)
www.herbots.be
www.pipa.be
www.amazing-wings.com

De Belgische duivenbond is verantwoordelijk voor
de klassementen. Pas na enkele dagen wordt een
definitief klassement gepubliceerd op hun website
(www.kbdb.be > Wprol uitslagen). De reden
waarom er pas na enkele dagen een definitief
klassement verschijnt, is omdat er moet
gecontroleerd worden of elke duif wel juist
geklasseerd staat: bv. bij de juiste zone, provincie,…

VLAKAF!

We bedanken Germain en Myriam voor de
hartelijke ontvangst, en wensen hen nog veel
goede vluchten…

En zoals het gekende spreekwoord zegt: ‘Beter 10
duiven in de lucht, dan
1 in de pan…’ (of ging
dat toch net iets
anders?)
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VIOLETTE BOUCKAERT

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 …

Onbewoonbare boerenarbeiderswoning

oktober van 2016 de nieuwe eigenaar. Een zeer
wel overwogen keuze. Ze bezocht in die periode
zowat veertig woningen in enkele maanden tijd. Ze
zocht een woning in het Gentse. En Hansbeke
beviel haar wel. Ook al had ze meteen door dat ze
voor een stevige verbouwing stond vooraleer ze
vanuit Wortegem-Petegem kon verhuizen naar ons
dorp. Maar Violette ging de uitdaging aan. Het was
immers niet haar eerste verbouwavontuur en dus
wist ze wel hoe ze deze oude arbeiderswoning, die
op de lijst stond van de vervallen woningen, kon
omtoveren tot haar gezellige, bewoonbare stek.

Het adresje dat we deze keer bezochten voor deze
rubriek ligt wat verscholen in ons dorp. De woning
ligt nochtans quasi in de schaduw van onze kerk.
Als de zon al wat lager zit, dat wel ... Maar vele
Hansbekenaren komen pas in de Lindestraat als ze
er echt moeten zijn of wanneer ze eens een
wandelingetje maken. We gingen langs bij het
nummer 8, lange tijd bewoond door Romain Van
de Walle. De linker vleugel van een
boerenarbeiderswoning, die dateert van rond de
eeuwwisseling, wordt er sinds begin dit jaar
bewoond door Violette Bouckaert. Ze werd in

VLAKAF!
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gestript. Ook de buitenkant werd flink verbouwd.
Helemaal links in de woning, was er een garage. De
poort maakte plaats voor een nieuwe voordeur. De
oorspronkelijke voordeur bleef behouden maar
wordt niet meer gebruikt. Er staat aan de
binnenkant ondertussen een kast tegen. Het brede
raam links van de oorspronkelijke voordeur werd
vervangen door twee hogere ramen met luikjes.
Enkel het raam helemaal rechts bleef min of meer
gelijk qua positie en grootte. Ook aan de
achterzijde, werden ramen bijgeplaatst. De
oorspronkelijke achterdeur werd een raam en de
deuropening van één van de ‘kotjes’ in het midden

Wie zijn ze, wat doen ze ?

Iets wat Violette pas ontdekte toen ze al aan het
verbouwen was in Hansbeke is dat ze in ons
dorp is geboren en gedoopt! Haar moeder
woonde toen in de Karmenhoekstraat. Kan geen
toeval zijn!

Violette ontdekte ondertussen nu zelf ook de
leuke sfeer en vriendelijke mensen in ons dorp,
waaronder haar buren. En de gelegenheden om
eens een glas te gaan drinken of iets lekker te
gaan eten die Hansbeke rijk is. Lopen, fietsen,
kayakken en yoga zijn Violette haar
favoriete sporten. Haar muzikaal talent
kan ze kwijt op haar gitaar.
Mocht je je tijdens het lezen van het
artikel afgevraagd hebben hoe Violette
erin slaagde om deze verbouwing in een
jaartje rond te krijgen … Haar kennis en
ervaring van bouw- en verbouwprojecten
heeft ze ook mee vanuit haar beroep. Ze
werkt als Verkoop- en Projectleider bij
Tegelbedrijf De Ganck. Ze werkt er in de
depot in Eke-Nazareth.

Eigen ontwerp

Violette ging onmiddellijk aan de slag. Ze
tekende haar verbouwing volledig zelf uit.
Gezien ze geen ambitie had om de woning
uit te breiden, hoefde ze geen architect
onder de arm te nemen. De woning maakt
deel uit van ons beschermd dorpsgezicht.
Daarom ging het plan eerst naar de
erfgoedraad alvorens de goedkeuring te
krijgen van de gemeente. Maar dat verliep
best vlot waardoor ze in februari 2017 al
aan de slag kon.

Behalve het isoleren van een gedeelte van
de zolder en het plaatsen van een aantal
Veluxen in 2012, gebeurde er de afgelopen
decennia nauwelijks iets aan de woning.
Vandaar dat het huis zowat volledig werd
VLAKAF!
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Compleet ondersteboven

De
grootste
gedaanteverwisseling
gebeurde aan de binnenkant van de
woning. Ongeveer de helft van het
oorspronkelijke huis was garage en
schuur. Vandaar dat de linkerzijde
compleet werd verbouwd en anders werd
ingedeeld. Via de nieuwe voordeur kom
je nu in de inkomhal die aan de
achterzijde leidt tot een bureau. Tussen
de twee ruimtes, werd een muurtje
opgetrokken. Ook als je binnenkomt
rechts, werd een extra muur gemetst. Hij
vormt nu de scheiding met de berging, die
een deel van de oude garage en een deel
van de kleinere, oorspronkelijke berging
aan de voorzijde van de woning in beslag
neemt. Daaronder lag een oude septische
put, die tijdens de afbraakwerken volledig
werd dicht gegooid.
Op dezelfde hoogte, maar achteraan de
woning, was er nog een toilet. Zo één met
een houten plank met een gat. Het toilet
is er nu nog steeds. De houten plank niet
meer. Tussen het toilet en de leefruimte,
was er nog een ‘kotje’ dat werd open
gemaakt en als inkom achteraan dienst
doet.

Boven de oorspronkelijke garage en de
schuur, de linkerkant van de woning dus,
was het dak nog niet geisoleerd en diende
ook het plafond te worden herlegd.
Violette koos hiervoor voor dezelfde eiken balken
als die in de leefruimte werden gebruikt. Ook voor
de deuren en het deurbeslag kocht Violette
authentiek recupmateriaal.

van de woning, werd opgewaardeerd tot
achterdeur. En uiteraard werden alle ramen
vervangen. In de nieuwe houten ramen, zit nu
overal dubbel glas. Ook de dakgoten werden
volledig vernieuwd. De oorspronkelijke ‘hondjes’
die de dakgoten ondersteunen, werden behouden.
Hetzelfde geldt voor de muurankers. Om alle
verbouwingen aan de buitenzijde deskundig weg
te werken, werd de ganse gevel opnieuw gekaleit.
Zowel het blank zetten van de muren als het
kaleien nam Violette overigens volledig zelf voor
haar rekening.
VLAKAF!

Wanneer je via de voordeur via de inkomhal rechts
afslaat, kom je in een gangetje dat rechts tot de
berging leidt en links tot een toilet en de
achterdeur. Even verder kom je, via een opstapje,
in de leefruimte. In het eerste gedeelte, bevindt
zich nu de open keuken en de eetruimte.
Oorspronkelijk was het keukentje vooraan, een
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slaapkamertje en trap naar boven achteraan, met
nog twee kleine ‘kotjes’ ertussen. Violette gooide
alles open en verplaatste ook de trap. Deze bevindt
zich nu links vooraan in de leefruimte.

hoofdverwarming, werd vervangen door een
sierhaard op gas. Vloerverwarming, eveneens op
gas, zorgt nu voor de hoofdverwarming.

Ook alle andere donkere eiken balken aan het
plafond van de leefruimte werden gezandstraald
en geven het centrale gedeelte van de woning een
zeer warm en authentiek karakter. Als vloer koos
Violette voor Vietnamese blauwe hardsteen in de
vorm van baksteentjes, die op hun smalle kant
werden gelegd. En we kunnen nog even doorgaan
… van elektriciteit tot waterleiding,
van bescherming tegen opstijgend
vocht als isolatie van de binnenmuren
… het werd allemaal voorzien of
vernieuwd. En Violette stak telkens
een handje toe waar dit mogelijk was.
Zo hielp ze zelfs bij het plakwerk.

Wellicht is de zithoek, aan het uiteinde van de
woning, de ruimte die het meest ‘intact’ is
gebleven. Ook de oorspronkelijke schouw werd er
behouden. De schouwbalk werd gezandstraald en
ontdaan van de donkerbruine vernislaag. Het
oorspronkelijke gasvuur, dat dienst deed als

Via de trap kom je tot wat twee jaar
geleden nog meer leek op een
hooizolder. Nu zijn er 3 slaapkamers,
een badkamer en een douchekamer.
Al is aan deze ruimtes nog wel wat
werk.

En terwijl ze toch bezig was …

Na de verbouwingswerken, leek de
tuin een compleet slagveld. Ook wel
omdat Violette er een immense grote
spar had laten weghalen. En het
steken van een nieuwe septische en
regenwaterput doe je ook niet zonder
averij aan te richten. Dus waarom hem
dan niet meteen helemaal onder
handen nemen. Er kwam een terras in
blauwe hardsteen en rode klinkers. De
twee schuurtjes die zich in de tuin
bevinden, werden aan de buitenkant
mee gekaleit met de woning. Het
broodoventje dat er zich in bevindt, zal
later zeker nog een opknapbeurt
krijgen. In de rest van de tuin werd
gras gezaaid. De variatie en het reliëf
die werden aangebracht, creëren een
VLAKAF!
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gevoel van ruimte en rust. En rustig gaat het er
sowieso al aan toe in de Lindestraat.

En of Violette fier mag zijn op het eindresultaat. De
woning heeft zowel aan uitstraling en
functionaliteit gewonnen en dat zonder dat er één
vierkante meter werd bijgebouwd. Hier ging
duidelijk een ervaren verbouwcoördinator aan het
werk die niet alleen de juiste aannemers wist aan
te spreken, maar het ganse project ook perfect wist
te plannen.

Een pak werk zit er al op. De tuin, de buitenkant
van de woning en de benedenverdieping, zijn zo
goed als volledig afgewerkt. De luikjes en de
hondjes worden binnenkort geverfd en alle andere
nog af te werken details zijn voor het oog van een
buitenstaander zelfs niet zichtbaar.

VLAKAF!
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CURIEUZENEUZEN

Het afgelopen voorjaar verschenen overal in het
straatbeeld aanplakborden met Curieuzeneuzen
op voorgevels. Hoewel de typische stijl van de
borden deed vermoeden dat de huizen via een
immokantoor te koop werden gesteld, had het
hiermee helemaal niets te maken. In Hansbeke
konden we ook een aantal van die blauwe borden
spotten - soms zelfs twee in coalitie naast elkaar-,
dus daar wilden we wel iets meer van weten. We
trokken op onderzoek uit en belandden op het
zomers terras van Marijke Cornelis, in
Hansbekedorp 84.

Universiteit Antwerpen, de krant De Standaard en
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hebben dit
onderzoek samen opgezet, om een beeld te krijgen
van de luchtkwaliteit in zowel stad als platteland in
Vlaanderen.’
Wat en hoe wordt er gemeten?
Marijke: ‘De hoeveelheid stikstofdioxide (NO2)
wordt gemeten, wat een belangrijke indicator is
voor luchtvervuiling door verkeer. De bedoeling is
dat alles heel nauwkeurig en wetenschappelijk
verloopt, zodat de resultaten goed met elkaar
kunnen vergeleken worden. We hebben daarvoor
twee buisjes moeten vastmaken aan die blauwe
aanplakborden en moesten tot op de cm
nauwkeurig meten hoe hoog die waren
opgehangen. De buisjes moesten aan de straatkant
en op de eerste verdieping worden aangebracht.’

Wie of wat zijn die Curieuzeneuzen eigenlijk?
Marijke: ‘Curieuzeneuzen staat voor het grootste
wetenschappelijke burgeronderzoek naar de
luchtkwaliteit ter wereld. Bij maar liefst 20.000
gezinnen, verspreid over heel Vlaanderen, werden
een maand lang metingen uitgevoerd. De

Kon iedereen meedoen?
Marijke: ‘Er waren meer dan 50.000 kandidaten,
waaruit er uiteindelijk 20.000 geselecteerd
werden, zodat men een mooie geografische
spreiding over Vlaanderen kon halen. Er is zelfs een
tussentijdse oproep geweest naar regio’s waar er
nog niet veel kandidaten waren. Om in te schrijven
moesten we een aantal vragen beantwoorden,
zoals het type huis, de locatie, … Uiteindelijk kreeg
ik een mailtje om te zeggen dat ik geselecteerd was
en wat ik verder moest doen. Ik mocht, of beter
gezegd moest mijn pakketje de volgende dag al
gaan ophalen in krantenwinkel De Rotonde in
Nevele. In dat pakket zaten de precieze richtlijnen,
het aanplakbord en uiteraard die twee buisjes. Die
moesten zo snel mogelijk terug in de koelkast en
mochten pas op zaterdag 28 april om exact 9.00
uur worden opgehangen. Die buisjes werden
vastgemaakt aan de binnenkant van dat
aanplakbord, dat ik bovendien in de juiste hoek
moest aanplakken.’
Waarom heb jij eigenlijk meegedaan?
Marijke: ‘Ik vind dit een razend interessant
onderzoek. Het feit dat een wetenschappelijk
project van zo’n omvang kan plaatsvinden in

VLAKAF!
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samenwerking met de duizenden burgers, maakt
het voor mij zeer aantrekkelijk. Ik had er iets over
gelezen in De Standaard en ook op facebook zag ik
een paar heel toffe filmpjes, dus ik heb me snel
kandidaat gesteld. Het hele traject is trouwens
ontzettend professioneel aangepakt. Heel
duidelijke richtlijnen, alles technologisch goed
uitgewerkt, een goeie en begrijpelijke
wetenschappelijke uitleg, … Ik kan me voorstellen
dat er heel wat organisatie en logistieke
voorbereiding gekropen is in dit project. Er waren
zelfs folders beschikbaar om aan de buren uit te
delen!’

Dag,
Ik las in jaargang 24 nr. 3 dit:
4. Het aantal parkeerplaatsen in het dorp wordt
drastisch beperkt (oa verdwijnen van de parking
voor het cultuurhuis). De parkeerplaatsen worden
verschoven naar de rand van het dorp
(Nevelestraat, Merendreestraat, Melkerijstraat).
De figuurlijke WOT ?
Stukje historie Hansbeke.
Een paar decennia terug waren er geen
parkeerplaatsen op de baan in de dorpskern.

Hoe gaat het nu verder en wat verwacht je zelf?
Marijke: ‘Op 26 mei, terug om 9.00 uur, heb ik de
buisjes moeten wegnemen en terugsturen. Nu
worden alle stalen van overal in Vlaanderen
geanalyseerd. Eind september krijg ik mijn
“persoonlijk” resultaat en kan ik een affiche
ophangen met de aanduiding van de luchtkwaliteit
in deze buurt (de affiche waarmee Marijke op de
foto staat, red.). Eerlijk gezegd verwacht ik dat we
hier nog vrij goed zullen scoren, want behalve
tijdens de spits is dit nog een vrij rustige straat.’

Er was geen dozijn verkeersinfarcten elke dag,
omdat de ene richting niet door een enkele tot een
handvol geparkeerde wagens gedwongen werd te
wachten om de andere richting door te laten. En
deze rotsituatie dan nog gecombineerd met die
andere rotsituatie: die van een overweg die
nutteloos gesloten blijft tot de reizigers uitgestapt
zijn en de trein verder rijdt, alzo ook een infarct van
voetgangers (inclusief reizigers) fietsers en
chauffeurs veroorzakende.

Elke dag, duizend (?) mensen nopen tot sukkelen,
tijdverlies en risico's eigen aan files en velen op één
plaats.

Bedankt en houd ons op de hoogte in september!

En nu, nadat de Heren besloten hebben tot een
omleidingsweg ("rondweg") omheen de dorpskern,
nu gaan ze de parkeerplaatsen verwijderen die ze
eerst zelf lieten schilderen alzo decennia lang
hinder veroorzakende voor eenieder die door het
dorp wilde.
De Heren waren indertijd het mobiele deel van het
volk meer van nut geweest door niks te doen.
Want zelfs 0 is beter dan een negatief nut.
Groeten,
De Clercq Patrick
Kapellenstraat (in memoriam) 43.

VLAKAF!
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DIRK KERKHOVE

Binst dat de stroate ligt te beven
van de woarmte
peisek over oe dat allemoale
in de toekomste zal zijn.
Nieve perrons
nen rondweg
moar uuk
nog meer stampende
en stinkende marsjandiezen
die bij nacht en ontij goan passeren.
Moar ja oast moar goed es veur
d'economie.
Tegenwoordig moe alle
menselijkheid
doar veuren wijken.
Ik hope uit 't diepst van mijn herte
dat ons durp
onze oase
kan overleven.
Deur ziek te zijn ek nui zelve
ondervonden
en tee ùmij gepakt
oe dan gebuurs hier veur malander
zurgen.
We meugen da nie kwijt geroaken.
Leefboar en beter
schune woorden
moar gemakkelijker gezeit dan
gedoan
tes nie mee wa kasseien,
nen buum en een petanqueboane
dan ze den ansbeekse muur
goe goan moaken.
Gelukkig komt er een tunnelke
mee ne liftkoker
moar woarschijnlijk zonder lifte,
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spijtig veur d'ouwere menschen
en degene die nie zu goed te pute
zijn.
En tes woar
gelijk dat nuij es kant uuk nie
meer
teveel otoos
en grute camions
of eigentlijk beter gezeit
teveel zotte sjofeurs
die peizen dat 't durp een
koersboane es
en veurbij roazen opgejoagd gelijk
kiekens.
Ge zoet soms schui zijn om over te
steken
of mee de velo te rijen.
En de kinders tons.
Nen rondweg zal misschiens elpen
moar uuk wa opvoedinge
veur die zerelupers
dan ze were respect krijgen
veur malkoar en de beweuners
Leren da geduld
soms een schune goave es
zoe uuk al veel elpen.
Allé 'k hope op 't beste
en wensse ulder in afwachtinge
allemoale nen schune zomer.
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GASTON LEERS
Geboren in Ronsele

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.

Ik ben geboren op 17 januari 1937 in Ronsele en
vierde dus mijn 80ste verjaardag op een speciale
dag: 17/01/17. Mijn vader Raymond Leers was
afkomstig van Oedelem en woonde daar eerst met
zijn vrouw, Camilla Dobbelaere, op een boerderij.
Ze hadden reeds twee kinderen, Marie-José en
Urbain, toen ze verhuisden naar Ronsele. In de
Hoekstraat te Ronsele werden nog vier kinderen
geboren: Agnes, Maria, ikzelf en Rosa. Een zijstraat
van de Hoekstraat werd naar mijn vader genoemd:
de Raymond Leersstraat. Dit gebeurde om hem te
eren voor wat er tijdens de tweede wereldoorlog
gebeurde. Vader werkte mee in het verzet tegen de
Duitsers, samen met zijn broer en nog andere
leeftijdsgenoten. Ze moeten overgedragen zijn
want ze werden opgepakt door de Gestapo en naar
de Dossinkazerne in Mechelen vervoerd. Daar
werden ze gescheiden van de Joden die naar de
vernietigingskampen moesten. Vader en zijn
lotgenoten werden naar een kamp in Duitsland
gezonden. Dat was Flossenbürg bij de Tsjechische
grens. Hij moest er hard werken op een boerderij
en kende heel veel ontbering. Toen de geallieerden
in opmars waren, werden alle gevangenen
verplicht tot een dodenmars. Dagen aan een stuk
moesten ze met vier naast elkaar stappen, met
weinig of geen eten. De Duitse SS-ers joegen hen
op en schoten wie niet kon volgen dood. De
Canadezen hadden de lijken maar te volgen om de
resterende groep gevangenen te bevrijden. De SSers hadden snel burgerkleren aangetrokken en
konden zich uit de voeten maken. Vader had heel
goed voor een jongen uit Ursel gezorgd en in feite
zijn leven gered. Zelf was hij totaal ondervoed en
hij stierf na de bevrijding in het ziekenhuis van
Cham, dichtbij Regensburg in Beieren. Hij werd
begraven aan de kerk van Ronsele bij de
gesneuvelde soldaten. Mijn broer Urbain heeft de
boerderij nog een tijdje verder gezet, maar
uiteindelijk hebben we het landbouwbedrijf
opgegeven.

Op een zomerse juninamiddag rijden we naar WZC
Ter Leenen in Nevele. Gaston sukkelt een tijdje met
zijn gezondheid en komt niet zo veel meer in zijn
woning, Voordestraat 1. Dochter Marie-Jo had de
afspraak geregeld en staat ons op te wachten aan
kamer 39.

VLAKAF!

23

juli 2018

TACHTIGERS
Een wisselend schoolresultaat

Met telefoon en telegram door het land

Ik liep school in de jongensschool van Ronsele.
Daarna trok ik naar het Sint-Vincentiuscollege in de
Zuidmoerstraat te Eeklo. Ik was er intern en kwam
om de veertien dagen naar huis, met mijn valies op
het bagagerek van mijn fiets. Dat werd geen
succesverhaal en mijn moeder stuurde mij naar de
normaalschool in Oostakker. Mijn oudere zus
Maria studeerde ook voor onderwijzeres en bracht
het tot directrice van de school in Oostwinkel. Ik
schopte het zover niet en ging een stage doen bij
deurwaarder Deene uit Gent. Die was tijdens de
oorlog naar Engeland gevlucht, was zelfs bij het
Engelse leger geweest en werd na de oorlog
deurwaarder. Hij had iemand nodig als getuige bij
inbeslagnames of bij het opstellen van een
schuldvordering. Hij vond me geschikt voor dat
werk en misschien was het de bedoeling om bij
hem de stiel te leren. Zover is het echter niet
gekomen.

VLAKAF!

Rond 1960 kon ik beginnen bij de Regie voor
Telefoon en Telegrafie. Eerst op het kantoor in
Aalter, later in Gent, Brussel, Waregem en nog
andere plaatsen. Ik heb een kruistocht voor
telefoon en telegrammen door Vlaanderen
gehouden. Ik reed met een 2-PK, een geitje in de
volksmond, om telegrammen aan huis te bestellen.
In Waregem zaten we met drie man op een
kantoor en moesten we vooral uitrukken naar de
vele bedrijven die daar in de buurt gevestigd zijn.
RTT werd Belgacom en is nu Proximus. Toen de
computers hun intrede deden, moest iedereen op
bijscholing gaan. Lange tijd heb ik overal collega’s
vervangen die zo’n opleiding gingen volgen. Ik heb
gewerkt tot ik zestig jaar was en ging toen op
pensioen.

Van Hammestraat naar Voordestraat

Ik leerde Angèle Martens uit Hansbeke kennen. Zij
was de dochter van Jozef Martens, die een broer
was van Gust Martens en Esther Martens. Ik
herinner me dat we in 1958 naar de
Wereldtentoonstelling gingen in Brussel. Op 19
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september 1962 zijn we getrouwd in Hansbeke.
We gingen wonen in de buurt van de familie
Martens, die aan de vaart bedrijvig was en is met
meel en paarden. Bij het binnenkomen van de
Hammestraat stond
ons
huis
ter
linkerzijde. In 1963
werd onze dochter
Marie-Jo
geboren
maar overleed ook
mijn schoonvader.

Chi Cuong. Hij begon in Gent een nieuw leven en
werd eigenaar van het restaurant De drie Biggetjes.
De zaak is jammer genoeg gesloten omwille van
zijn ziekte. Hij is wel het bewijs van het feit dat
vluchtelingen het ver kunnen
brengen in het leven.

“Ik heb een kruistocht
voor telefoon en
telegrammen door
Vlaanderen gehouden.”

In 1964-65 bouwden
we
een
nieuwe
dubbelwoonst aan het
begin
van
de
Voordestraat. Daar was meer ruimte voor mijn
schoonmoeder samen met mijn schoonzus Anaïs
Martens aan de ene kant en ons gezin aan de
andere zijde van het huis. Hier werd in 1966 onze
zoon Johan geboren. Terwijl ik uit ging werken
zorgde Angèle voor de kinderen en voor mijn
inwonende moeder Camilla Dobbelaere, die stilaan
wegdeemsterde. Zij stierf in 1970. De kinderen
werden groter en gingen hun eigen weg. Johan
huwde met Lieve D’haenens, van-de-garage zoals
de mensen dat zo zeggen, en ging in Bellem wonen.
Ze hebben twee dochters, Paulien en Karen. MarieJo huwde met een Vietnamese bootvluchteling, Ly
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Angèle stierf in 1999 op
zestigjarige leeftijd. Sindsdien
is het stiller rond mij
geworden. Gelukkig zorgen de
kinderen goed voor mij.

Reizen en andere hobby’s

Ik heb altijd graag met de fiets
gereden. Niet met zo’n snelle
koersfiets in een volledige uitrusting, zoals je dat
nu bij veel mensen ziet. Nee, een gewone fiets,
waarmee ik een toerke in de omgeving deed of ’s
zondags naar de voetbal in de Karmenhoek reed.
Als jonge gast ben ik nog veel naar motorcrosses
gaan kijken. Ik had zelf ook een moto en dan reden
we met een paar vrienden na afloop van de
officiële wedstrijd een paar rondjes op het
parcours. Zalige tijd! Mijn vrouw was daar wel niet
zo’n voorstander van… Evenmin van mijn fervente
rokersgewoonte. Die heb ik ook onder zachte druk
moeten opgeven.

Met Angèle ging ik dikwijls op reis, naar zee, naar
de Ardennen en ook naar het buitenland. Als
werknemer van Belgacom kon ik reserveren aan
een gunstige prijs voor hotels en vakantiehuizen. In
het begin namen we mijn moeder mee naar zee,
later zijn we met de kinderen naar Frankrijk,
Oostenrijk, Duitsland, Engeland en andere
Europese landen geweest. Tijdens die Europese
reizen ging mijn moeder een tijdje in een opvang.
Mijn dochter Marie-Jo heeft die reismicrobe zeker
van mij geërfd, ze ziet ook graag een stukje van de
wereld. Mijn verste reis ging naar de Verenigde
Staten, samen met mijn goede vriend Roland Gryp.
Roland was ook van Zomergem, zijn vrouw
Christiane Bauwens was een goede vriendin van
Angèle en Roland en ik zijn in dezelfde periode hier
in Hansbeke beland.
25
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Na de dood van Angèle leerde ik een vriendin
kennen, Gratienne De Coster, een weduwe uit het
Gentse. Samen zijn we een paar keer op reis
geweest naar Praag, Trier, Schotland, een Noorse
cruise, en vele weekends naar de Belgische kust .
Sinds ik niet meer met de auto rijd komt Gratienne
wekelijks eens langs met de trein of wordt ze
gebracht door schoondochter Lieve.

moeten aansluiten op de Vaartstraat, achter de
grote elektriciteitscabine. Ik heb horen zeggen dat
er al opmetingen waren in de jaren dertig, toen ik
amper geboren was. We zijn nu tachtig jaar verder.
Zal het er ooit van komen?

Ik denk dikwijls aan de veranderingen in
Hansbeke… Vlak bij mijn woning zou de rondweg
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ARSCENE
Arscene

zaterdag 15 september - Neeka & Tom Theuns

Tijdens de zomer sluit Arscene zijn
deuren.
Vanaf
september
herneemt de programmatie van
het 9de seizoen.

Met Neeka deelt Tom Theuns een gezamelijke
passie voor Engelse gitaarfolk uit de jaren 60 en 70.
Ze spelen, zingen en vertellen het repertoire van
o.a. The Pentangle, Incredible String Band, Martin
Carthy, Nick Drake maar ook van de renaissancecomponist John Dowland. Een avond verfijnde,
melancholische en soms ook grappige Engelse folk.

Beside the Sea

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

zaterdag 1 september - Emre Gültekin &
BrahmaKhyapa
Baul meets Saz

De in België geboren zanger en saz-speler Emre
Gültekin leerde muziek via z’n vader. Het repertoire
van Emre focust vooral op liederen van de Asik,
barden uit Anatolië die met hun gezangen van dorp
tot dorp trekken.

Meer info op www.arscene.be

Vorig jaar ontmoette Emre het Indische duo
BrahmaKhyapa,
een
koppel
uitstekende
muzikanten die de traditie van de Baul muziek
verderzetten. Deze Bengaalse (Oost-Indische)
sacrale muziek is geïnspireerd op het Hindoeïsme,
Boeddhisme, de Islam, yoga en Tantra.

VLAKAF!
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Op de gemeenteraad van 29 mei
verontschuldigt
voorzitter
Langeraert de schepenen Mia
Pynaert en Marleen Vanlerberghe
en raadslid Nadia Sucaet.

dat de realisatiegraad gestegen is met 2%. Er was
eerder vooropgesteld niet te budgetteren wat niet
gerealiseerd kan worden. Schepen Bertin merkt op
dat de administratie vanaf de tweede helft van
2017 heel zwaar in beslag genomen wordt met de
voorbereiding van de fusie en dat de voorbereiding
van dossiers een beetje achter gebleven is. John
Caron vraagt zich af of het houden van commissies
in plaats van werkgroepen de raadslieden zou
aanzetten om actiever deel te nemen aan het
beleid. Raadslid Dimitri Beyens vindt het een
schande dat raadsleden wel naar commissies
komen en niet naar werkgroepen (n.v.d.r.
commissie levert zitpenning op – werkgroep is
onbezoldigd). Voorzitter Langeraert vraagt dat
tijdig verwittigd zou worden. Algemeen directeur
Joke Mertens deelt mee dat er voorafgaand aan de
budgetwijziging geen bijeenkomst van de
werkgroep financiën georganiseerd wordt.

NN-fractieleider
John
Caron
feliciteert
burgemeester Johan Cornelis met de geboorte van
zijn kleinzoon en wenst schepen Pynaert een vlot
herstel.

De raadsleden verlenen unaniem gunstig advies
over de jaarrekeningen 2017 van de zes
kerkfabrieken. Naar aanleiding van dit punt op de
dagorde merkt raadslid Caron op dat de
herbestemming van de kerken van de fusiestad een
grote uitdaging vormt voor de volgende
beleidsploeg. In Nevele bestaat een kerkenplan, in
Deinze nog niet. Hij stelt dat verschillende kerken
herbestemmen geen evidentie is. In zijn
hoedanigheid van directeur nodigt hij de
beleidsploeg uit naar de gerenoveerde kapel van
Sint-Hendriks waar met respect voor het religieus
erfgoed een moderne herbestemming werd
gerealiseerd met return naar de gemeenschap.
Burgemeester Johan Cornelis vindt het een goede
suggestie en deelt mee dat in de werkgroep
overeen gekomen is dat een inventaris zal worden
opgemaakt waarbij elk element zal gewaardeerd
worden.

Vanaf 1 januari 2019 zal voor huwelijken op een
zaterdag een retributie van 150 euro gelden. Zo
worden de tarieven in Deinze en Nevele
gelijkgeschakeld. Burgemeester Cornelis deelt mee
dat de pasgehuwden een bon van 50 euro zullen
krijgen.
De gemeentelijke vertegenwoordigers voor de
vergaderingen van TMVW, Imewo, IVM, IMWV en
Zefier worden vastgelegd.
In de varia wordt meegedeeld dat een
raadscommissie zal vastgelegd worden in verband
met de fusiedossiers.

De gemeenteraad neemt kennis van de
intentieverklaring van de nieuwe gemeenten
Deinze en Lievegem om vanaf 1 januari 2019 te
behoren tot de hulpverleningszone Centrum. John
Caron deelt mee niet verrast te zijn Hij meent dat
de andere leden van de zone Meetjesland ook
beter zouden inzien dat die zone te klein is en
denkt dat voor het einde van de maand nog andere
gemeenten zullen opteren voor de zone Centrum.

Raadslid
Fernand
Neerman
vindt
de
verkeerslichten in de Vosselarestraat niet eerlijk
voor de weggebruiker. Niet hij die te snel rijdt moet
stoppen aan het rode licht maar wel de bestuurder
die erna komt. En ’s nachts die verkeerslichten
laten werken is de mensen pesten. Schepen Bertin
is verbouwereerd om dergelijke uitspraak te horen
van een raadslid van de meerderheid. De
verkeerslichten kaderen in de uitvoering van het
beleidsplan. Raadslid Neerman meent dat moet
toegegeven worden dat het een mislukking is.

Schepen
Freddy
Bertin
vindt
het
betreurenswaardig dat de werkgroep financiën,
bijeengekomen
voorafgaand
aan
deze
gemeenteraad, ter bespreking van de jaarrekening
2017 slechts door één raadslid bijgewoond werd,
terwijl daar twee personeelsleden voor
geëngageerd worden. Raadslid Filip Vervaeke
verontschuldigt zich, de raadscommissie viel na de
Sinksenkermis en dat was niet goed. Hij stelt vast
VLAKAF!

John Caron deelt mee dat hij goed nieuws heeft: hij
is geen kandidaat voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
Burgemeester
Cornelis weet niet of dat goed nieuws is, hij vindt
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de tussenkomsten van raadslid Caron inhoudelijk
sterk. Raadslid Luk De Gheest zegt: als het hem
gelukkig maakt moet het kunnen.

fusie. Raadslid Caron vraagt om in dialoog te
treden met de bewoners en te pauzeren. Dimitri
Beyens is verheugd met dit voorstel. Het
amendement wordt verworpen door de
meerderheid. Filip Vervaeke vraagt de motivatie.
De burgemeester zegt dat niet over één nacht ijs
gegaan is en de bezorgdheid van de bewoners van
het Veldeken te kennen. Alle historisch gegroeide
verwarring wordt voor eens en altijd weggewerkt
op verzoek van de hulpverleners. Raadslid
Vervaeke stelt dat nergens bewijs geleverd
wordt dat de hulpverleners vragende partij zijn.
Raadslid Eric Vanhuffel verwijst naar “Ten
Bosse” in Deinze dat een gelijksoortige structuur
heeft als het Veldeken en waaraan niet getornd
wordt. Na de stemming verlaten de aanwezige
bewoners van het Veldeken de raadszaal.

De zitting van 26 juni is voltallig.

De 24 punten van de dagorde worden met de varia
in ijltempo afgewerkt. De openbare zitting eindigt
om 20.50 uur.

Rap gedoin?
tWois voetbal
zeekre?

Ondertussen is de financieel directeur
aangekomen. De budgetwijziging wordt
toegelicht. De budgetwijziging heeft vroeger plaats
dan gewoonlijk omwille van de fusie. Deze
wijziging omvat o.m. het inschrijven van het
resultaat van 2017 en de overdracht van
investeringskredieten. Voor nieuwe zaken werd
afgestemd met Deinze. Er is geen stijging van het
investeringsbudget en de autofinancieringsmarge
daalt niet. Er zullen voor het jaar 2018 geen nieuwe
leningen nodig zijn. De gemeente ontvangt 55 000
euro meer uit de personenbelasting dan geraamd
werd. De gemeente Nevele zal één vierde van de
kosten van het fusiefeest dragen (ongeveer 18 750
euro). De aanstelling van de financieel directeur
heeft geen invloed op de gemeentelijke uitgaven
want wordt volledig gecompenseerd door het
wegvallen van de gemeentelijke bijdrage aan het
OCMW voor de diensten van deze directeur. De
wijziging van de uitbating van het recyclagepark
heeft ook geen invloed want het loon dat vroeger
betaald werd aan het gemeentepersoneel wordt
vervangen door een bijdrage aan IVM. Volgende
investeringen gebeuren: kunstgrasveld LS
Merendree (zie hiervoor), subsidie aan TC Eleven
voor padelterrein (20.000 euro), aankoop lichte
vrachtwagen op gas (68 000 euro), aankoop grond
te Poesele voor recreatie en groene long (25 000
euro). Open VLD raadslid Sofie D’hondt vraagt wat
er zal gebeuren met de gemeentelijke
infrastructuur aan de Heirenthoek te Landegem nu

Zonder enige commentaar wordt onder meer
kennis genomen van of wordt unaniem
goedgekeurd: de budgetwijzigingen van de
kerkfabrieken en de gewijzigde meerjarenplannen
2014-2019 van de kerkfabrieken Merendree en
Nevele, inventaris en overdrachten ingevolge
defusie van de LoWaZoNe, beheersplan
Philomenakapel, nazicht jaarrekening 2017
Welzijnsband, investeringssubsidie voor LS
Merendree ten belope van 415 000 euro.
Meer animo was er bij de definitieve vaststelling
van de straatnaamwijzigingen. Alle straatnamen uit
het pakket worden goedgekeurd (n.v.d.r. voor
Hansbeke zoals beschreven in vorige Vlakaf),
behalve de Nevelse markt die voer voor discussie
is. John Caron dient een amendement in over de
wijziging van “Markt” te Nevele naar “Neveledorp”.
Tijdens de motivatie vraagt raadslid Els Baert om
even te stoppen want de meerderheid wil
hetzelfde amendement indienen. Het voorstel om
niet “Neveledorp” te behouden maar wel
“Nevelemarkt” wordt unaniem aangenomen. John
Caron stelt verder dat een eerdere poging om het
“Veldeken” van naam te laten veranderen werd
geparkeerd omdat er geen draagvlak was. Ook nu
is er geen reden om de naam te wijzigen, de
naamswijziging vindt niet haar oorsprong in de
VLAKAF!
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alle activiteiten van LS Merendree op de terreinen
aan de Hansbekestraat zullen doorgaan. De
burgemeester antwoordt dat nog geen definitieve
beslissing is over de exacte aanwending maar dat
wel vaststaat dat de site ter beschikking komt van
de jeugd. Schepen Bertin merkt op dat er ook een
slipway komt voor de pleziervaart aan
Landegembrug. Er is een akkoord met W&Z. Het
beheer en de controle zal gebeuren door de
yachtclub van Drongen aangezien de yachtclub van
Deinze niet geïnteresseerd was. NN-raadslid Sofie
D’hondt vraagt wat de return is voor de
kansarmen voor de investeringen die door de
gemeente
gedaan
worden
in
de
sportinfrastructuur. Schepen Jan Pauwels zegt dat
kansarmen die willen deelnemen aan sport en
cultuur subsidie kunnen krijgen van Vlaanderen,
dat de budgetten altijd op zijn voor het einde van
het jaar, dus dat de kansarmen deze wel kennen.
Schepen Ann Lambrecht zegt dat de gemeente al
veel subsidie geeft. John Caron stelt nog eens
duidelijk: de gemeente investeert gelden in
infrastructuur voor sportclubs. Wat doen deze
clubs voor de burger? Voorzitter Langeraert
suggereert één en ander te verankeren in het
subsidiereglement. De burgemeester zegt ook dat
kunstgras voor LS Merendree de enige optie is om
de gemeentelijke site in Landegem vrij te krijgen.
Eerst was gedacht om een bijkomend terrein aan
te leggen naast het bestaande terrein aan de
Hansbekestraat maar de eigenaarsstructuur van de
naastliggende grond laat dit niet toe
niettegenstaande het feit dat het GRUP aangepast
is. Verder zijn voor 2019 nog volgende
investeringen voorzien: LED verlichting in de
gemeenteschool Nevele (150 000 euro) en naast
de bestaande te renoveren zaal in Hansbeke een
nieuwe zaal (850 000 euro). Deze komt aan de kant
van de Melkerijstraat. Deze investeringen leggen
geen hypotheek op het budget want er is
overheveling van het krediet voorzien voor het
cultuurhuis en een verkoop van 2 bouwgronden
gepland. Wat er precies met het cultuurhuis zal
gebeuren is nog niet bepaald, een voorstel is
opdelen in twee delen, deels publiek toegankelijk
park en deels woning met tuin om te verkopen.
Open VLD raadslid D’hondt vraagt wanneer de
plannen kunnen gezien worden. De burgemeester
VLAKAF!

denkt dat het kan.

Raadslid Kristof De Schryver merkt in de varia op
dat op het fusiefeest verschillende mensen
aanwezig waren die eerst tegen de fusie waren en
ervaart dit als een positief gegeven.
Dimitri Beyens vraagt naar het collegestandpunt
betreffende de
aanvraag van Storm om
windmolens te plaatsen in Landegem. Schepen
Bertin zegt dat het negatief advies in juli door een
advocaat zal verdedigd worden bij de provincie.
Op de vraag van de voorzitter of er nog
variapunten zijn zegt John Caron dat er geen
publiek meer is.

Aan het einde van beide gemeenteraden wordt in
besloten zitting het fusiedossier besproken. In de
gemeenteraad van juni wordt een adjunct
financieel directeur aangesteld (Maarten Vanden
Berghe), de weddeschaal van de financieel
directeur vastgelegd, de naamlijst goedgekeurd
van het personeel van de Lowazone dat de zone
moet verlaten ingevolge de uitstap van de
gemeente Nevele en de modelovereenkomst
goedgekeurd voor het ter beschikking stellen van
ondersteunend gemeentepersoneel aan het
zorgbedrijf Meetjesland.

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

NIET VERSAGEN
KT NIET VERSAGEN
JONGEREN
speelt: GHETTO van
JOSHUA SOBOL

gevoelens die daarmee gepaard gaan: hoop, angst,
liefde,….
Het stuk is volledig gebaseerd op waar gebeurde
feiten.
Spelen mee: Emiel Lips, Marie Hélène Wittoek,
Hanne De Loof, Maarten Vandersteene, Nora
Gevaert, Jenay Bollaert, Elty Laseur, Ante Laseur,
Joren De Brabander, Jelinka Dhondt, Britt Martens,
Okaj Karaca, Julie Devos, Lander Debaets, Sien
Danneels, Tilly Logier, Kiara Van Ooteghem, Arthur
De Boever, Jenne Verleyen, Jonathan Steenbrugge,
Jolien Bultinck, Zaïna De Vreese, Janne Deventer,
Jurre Verleyen, Loïc Huys en Zoë Duprez.

Het 2de en 3de weekend
(7-8-9 en 14-15) van
september neemt de jeugd van toneelvereniging
Niet Versagen de gemeentezaal nog maar eens
over. 26 jongeren zullen er vol enthousiasme
GHETTO spelen, geschreven door Joshua Sobol en
geregisseerd door Peter Staelens.
Ghetto is een aangrijpend stuk over de ervaringen
van de bewoners in het ghetto van Vilnius
(Litouwen) tijdens de Nazibezetting in WO II. Het
verhaal focust op een SS officier, Kittel, en het
hoofd van de Joodse politie, veiligheidsagent Gens.
Gens wil zo veel mogelijk Joden laten overleven
door middel van allerlei constructies, zoals het
samenbrengen van een groep Joodse acteurs en
muzikanten, onder erbarmelijke omstandigheden.
Joshua Sobol belicht daarbij de menselijke en
onmenselijke kant van de bezetting, met alle

Gemeentezaal Hansbeke
vrijdag 7, zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 15
september 2018 om 20.00 uur
zondag 9 september 2018 om 15.00 uur
Kaarten: 9 € / (-16j) 7 €
Reservatie:
www.nietversagen.be
info@nietversagen.be

Sfeerbeeld jongerentoneel vorig jaar
VLAKAF!
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SPORHA
Turnen

Hannah Logier (2004) turnt bij Sportac Deinze
trampoline B-niveau. Ze behaalde het afgelopen
seizoen volgende resultaten bij de meisjes 14
jarigen trampoline.
B-niveau:
Provinciaal kampioen Oost-Vlaanderen
Derde op Vlaams kampioenschap
Tweede op Belgisch kampioenschap
Ze springt eveneens synchroon met haar
clubgenoot bij de 15+-jarigen, hierrbij werden ze
tweede op een open kampioenschap en vijfde
zowel op het Vlaams als op het Belgisch
kampioenschap.

Wielrennen

Bram Van Renterghem behaalde enkele mooie
ereplaatsen de afgelopen maanden. Zeven keer
behaalde hij een toptien plaats. In Grammene,
Boekhoute en Ardooie werd hij zelfs vijfde.
Voor eigen publiek (op Hansbekekermis) werd hij
zesde.

Hannah Logier op het hoogste podium

Sfeerbeeld ‘koers’ te Hansbeke

VLAKAF!
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MEREL DAAGT HANS UIT
Oplossing opgave 9:
Waterplant drijft op het
water

Opgave 10: Zon, aarde, maan

Aanleiding van deze opgave is het regelmatig
terugkerend
natuurverschijnsel
‘maansverduistering’. Op vrijdag 27 juli 2018 is er een
totale maanverduistering vanaf 21.30 uur tot en
met 23.18 uur (onze tijd). Spijtig genoeg voor de
Belgische waarnemer komt de maan slechts op om
21.18 uur zodat de verduistering laag boven de
horizon te zien is, als de bewolking mee wil
tenminste. Toch even kijken vanaf 22.20 uur.

1 Elke dag verdubbelt de
oppervlakte
van
elke
waterplant op de vijver.
Wanneer ze “geplant” zijn
speelt geen rol. Op dag 8 bedekken ze reeds één
vierde van de vijver. Op dag 9 wordt dat reeds de
helft en op dag 10 is de volledige vijver bedekt. Het
enig goede antwoord: op de 10de dag.

Nu de opgave.

2 De totaalsom is 4 x € 5,28 = € 21,12. Dat is een
palindroom, maar dan in cijfers.

“Wat wij zien en waarnemen is niet altijd de
werkelijkheid”
- Wij zien de zon en ook de maan rond de aarde
draaien van links naar rechts (terug die
bewolking…)
- In werkelijkheid draait de aarde rond de zon en
draait de maan wel rond de aarde maar van rechts
naar links
- Wij voelen aan alsof de aarde stilstaat maar in
werkelijkheid maakt de aarde één rondje per dag.
Mijn zes vragen: Hoeveel procent van het
maanoppervlak wordt door de zon verlicht bij:
1.Nieuwe maan (wij zien de maan dan niet)
2.Eerste kwartier (wij zien de rechtse kant verlicht)
3.Volle maan (wij zien een totaal verlichte schijf)
4.Laatste kwartier (wij zien de linkse kant verlicht)
5.Zonsverduistering (een zeldzaam fenomeen!)
6.Maansverduistering (zie o.a. 27 juli a.s.)
Opmerking: alleen antwoorden met 0%, 25 %, 50%,
75% of 100%.

3 Luc moet dus € (20 + 5) – 21,12 = € 3,88
terugkrijgen met zo weinig mogelijk muntstukken.
Dat is dan: € 2 + 1 + 0,50 + 0,20 + 0,10 + 0,05 + 0,02
+ 0,01. Dat zijn dus 8 muntstukken, nl. 1 muntstuk
van elk van de 8 bestaande soorten muntstukken.
Tijdens de kermisbarbecue van ’t Verzetje bogen
Robert De Blaere en echtgenote Monique De
Ruyck uit Merelbeke zich samen met de
redactiesecretaris over de ingezonden antwoorden
van Freddy Michiels, Vincent Martroye, Antoine
Martens en René Laroy. Alle beantwoordden ze de
drie onderdelen correct. Vincent Martroye maakte
een leuke opmerking bij deel 3: “Eenvoudiger zou
zijn als hij zelf 12 cent extra gaf, om dan 2 stukken
van 2 euro terug te krijgen.”

Toen kwam de onschuldige kinderhand van Minne
Brusselman langs en zij trok opnieuw het
antwoordformulier van Antoine Martens. De
geluksvogel werd ter plekke tussen zijn saté en zijn
worst gefeliciteerd door Robert. Vier keer vond
Antoine de juiste oplossing van dit spel. Hij krijgt
zoals beloofd het boek ‘Dubbelportretten’
gesigneerd door Koen Degroote. Vanaf nu speelt
hij verder mee voor de eer en is het eens aan
anderen om beloond te worden voor de juiste
oplossing. Proficiat aan alle inzenders trouwens!

VLAKAF!

Veel succes en zoek het terug niet te ver.
TOEMAATJE

Een steenrijke Chinees houdt zodanig van de zon
dat hij een huis wil laten bouwen met zowel de
voorgevel, de achtergevel, de linker- en de
rechterzijgevel naar het zuiden gericht. Waar moet
die alleenstaande, vierkante woning dan gebouwd
worden?
Antwoord op de zes vragen per e-mail naar
vlakaf@telenet.be of in de brievenbus van het
redactiesecretariaat in de Karmenhoek.
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NIEUWS UIT DE SCHOOL
In de vorige Vlakaf stond de
leerlingenraad in de kijker.
Vandaag zetten we juf Ingrid
en haar vierde leerjaar in de
kijker. Zij vielen eind mei in de
prijzen op een wedstrijd van de provincie OostVlaanderen met hun klasproject ‘HANSBEKE 100
JAAR GELEDEN IN DE GROOTE OORLOG’.

In het begin van de oorlog kwamen vluchtelingen
uit de streek van Mechelen. Nadien vluchtten ook
Hansbekenaren naar omliggende gemeenten. Op
het einde van de oorlog kwamen er vluchtelingen
uit de Westhoek.

Enkele jaren geleden, in 2014, werd de gemeente
Nevele betrokken bij een project rond Erfgoed. Het
derde en vierde leerjaar werkte toen een
poëzieroute uit. De Heemkundige kring ‘Land van
Nevele’ kwam uitleg geven over de straatnamen en
gebouwen. De vereniging ‘Oud-Hansbeke’ bezit
ook veel info maar die kon ik op dat moment niet
echt gebruiken.

Willy en Marc kwamen in de klas langs om te
vertellen over Hansbeke, 100 jaar geleden. Het
voorbije weekend was net een overleden persoon
gevonden langs de E40 in Aalter: een vluchteling
die om een onbekende reden in de graskant was
terechtgekomen.

Ik kon dus aan de slag in de klas voor de uitwerking
van het project. Dit kwam allemaal aan bod:

•Uiteenzetting van Willy en Marc van OudHansbeke

We laten juf Ingrid dan ook graag aan het woord.

Met foto’s kregen we een beeld van de
belangrijkste straten van Hansbeke. Zo konden de
leerlingen zich een beeld vormen van het uitzicht
van de gemeente. Veel foto’s dienden als
propagandamateriaal van de bezetters. Willy en
Marc lieten ons zien dat je aan de gezichten van de
mensen kon zien dat ze niet altijd opgezet waren
met die geposeerde tafereeltjes. Ze maakten een
selectie van aanplakbiljetten om aan de kinderen
uit te leggen hoe het leven van de mensen zuur
werd gemaakt door allerlei regels. De mensen
snakten naar vrede.

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog 100 jaar geleden, wilde ik iets extra
doen. Dit schooljaar gaan we met de klas op
schoolreis naar Diksmuide. De herdenkingsdatum
van 100 jaar Wapenstilstand valt echter volgend
schooljaar en dan zitten de leerlingen al in het
vijfde leerjaar.
Ik moest dus op zoek naar een nieuwe invalshoek.
Vertrekken vanuit Hansbeke en onderzoeken hoe
het hier exact 100 jaar geleden (1917) was, leek me
wel een optie. Drie jaar oorlog zou zeker zijn
sporen nagelaten hebben.

•Bezoek aan het oorlogsmonument
In april 1924 werd het monument geplaatst aan de
zuidingang van de kerk, na de heropbouw van de
toren en de herstellingswerken aan de kerk.

Ik contacteerde Willy Quintyn en Marc Van
Ooteghem van Oud-Hansbeke.

•Wero: vluchtelingen nu en vroeger (werkbundel)
Achtergrond bij vluchtelingen, emigreren…

Het jaar 1917 bleek echter geen spectaculair jaar:
de grote gevechten vonden vooral plaats in 1918.
Willy en Marc hadden wel veel informatie
verzameld over de ‘bevelen’ van de bezetter en
hoe die het leven van de gewone mens
voortdurend op de proef stelden: oplijsting van de
beschikbare slaapplaatsen in de huizen, de
mogelijke paardenstandplaatsen, boeren die
dieren moesten afstaan, de armoede… Dat jaar
kwamen er ook weer vluchtelingen aan. Het thema
‘vluchtelingen’ werd het aanknopingspunt met de
actualiteit.
VLAKAF!

•Muzische verwerking: klaprozen schilderen met
ecoline
Schilderactiviteit: werken met vorm en kleur

•Taal: vredesgedicht
Groepswerk na uiteenzetting over de kenmerken
van een gedicht.

Uit de gedichten werd uiteindelijke een klasgedicht
gedestileerd.
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•Wiskunde: groepswerk
Wiskundige opdrachten formeren aan de hand van
het cijfermateriaal uit het boek en die oplossen:
gemiddelde berekenen, grafiek opstellen

voorstelling rond Wereldoorlog I.

De prijsuitreiking was heel spannend. Uit alle
inzendingen werden dit jaar negen klassen
genomineerd. We eindigden als derde en kregen
hiervoor een geldprijs van vijfhonderd euro. De
jury vond de link met verschillende vakken, de link
met de actualiteit en de volledigheid van het
project zeer positief. Men gaf bovendien aan dat de
onderwerpen die behandeld worden in het project,
goed gekozen zijn. Een receptie sloot de
voormiddag af.

•Tegen 11 november werden de kaartjes (tekst en
gedicht )uitgedeeld aan leerkrachten op school,
familie, mensen uit de buurt…
•Schoolreis naar Diksmuide: bezoek aan de
IJzertoren en de Dodengang.

Oost-Vlaamse scholen kunnen deelnemen aan een
wedstrijd voor klasprojecten rond de Eerste
Wereldoorlog. Omdat ons klasproject toch wel
aansluit
bij
de
drie
aspecten
van
herinneringeducatie die de provincie vooropstelt,
heb ik een aanvraag ingediend.

Het
geld
zal
gebruikt
worden
voor
herinneringseducatie (boeken, uitstappen…) voor
dit jaar en de volgende schooljaren.
We genoten van het project en de bijhorende
erkenning.

De nominatie was wel een verrassing en een
geschenk op zich: uitgenodigd worden in de
gebouwen van de provincie en kunnen genieten
van ‘De Kletsmajoor’, een muzikale interactieve

VLAKAF!

Ingrid Van Hoorde
Juf 4de leerjaar
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TANTE LEENS KOOKPUNT

EMPANADA MET TONIJN
Ingred

Vorige maand heb ik samen met 4 vrienden de
“Camino Primitivo” gestapt in het noorden van
Spanje. Overal waar er iets te koop was om te eten
kwam je de empanada tegen en wat waren we blij,
het is lekker en het vult de maag zodat we weer
verder konden.

160 m

8 eetle

Werkwijze

Ondertussen maken we de vulling. Verwarm wat
olijfolie in een pan en bak de ui met de look glazig,
doe er de paprika bij en daarna de tomaten.
Laat wat inkoken. Voeg vervolgens de kruiden,
suiker en de tonijn toe, meng alles goed, het mag
niet te nat zijn. Als laatste de hardgekookte eieren.
Laat alles wat afkoelen.
Verwarm de oven op 200°C.

Neem de deeg uit de ijskast en verdeel in twee
helften die je zo dun mogelijk uitrolt op bakpapier,
de één iets groter dan de andere.
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Leg de grootste op de ovenplaat en
strijk er de vulling op, leg nu de andere
erop en druk de zijkanten aan, plooi de
onderste over de bovenste. Je kan
eventueel bovenop nog versieringen
maken met de restjes. Bestrijk met het
losgeklopt ei en bak de empanada 30
min.

Kan als snack, aperitiefhapje of met een
slaatje als volwaardige maaltijd gegeten
worden. De tonijn kan vervangen
worden door kip, gehakt of wat je maar
wil.
Smakelijk!

VLAKAF!

loem

l lauw

1 ei

Zout

Zeef de bloem in een kom en meng met het water,
het ei, zout en de olijfolie. Kneed het deeg goed
door tot het soepel en elastisch is. Dek af met
plastiek folie en laat het een half uur in de ijskast
rusten.

iënten

500 g
b
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vulling

HANSBEKE KERMIS

VLAKAF!
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WEDSTRIJD

WIE BEN IK UIT H.?
Gelijkluidend maar niet identiek geschreven… net
zoals mijn familienaam lichtjes anders geschreven
is als mijn historische naamgenoot.’

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’!
Na tip 2 kwamen geen nieuwe antwoorden binnen,
zelfs van de betrokkene nog niet!?

PERSONALIA

Hugo Schaeck blijft dus op een eenzame hoogte
staan. Met tip 3 zullen hem ongetwijfeld anderen
vervoegen, wat dit spelletje betreft.

Geboren

OPGAVE 18 / TIP 1

Finn Brasseur, zoon van Gilles en Evi
Waeghe, Hammestraat 27, op 12 april

‘Mijn naam verwijst naar een historische figuur die
naar het schijnt ooit vanuit zijn ver buitenland de
noordergrens van Hansbeke verkend heeft. Ik kan
ook nog vertellen dat ik als eerste geïnterviewd
werd in een nieuwe rubriek van Vlakaf. Wie over
een goed archief van de dorpskrant beschikt, kan
mij nu ook na één tip vinden. Dat noem ik nu eens
een uitdaging aan alle lezers!’
OPGAVE 18 / TIP 2

‘Mijn historische naamgenoot was verslaafd aan de
macht, net zoals zijn huidige opvolger in dat
wereldrijk. Verslavingen kunnen heel nefast zijn,
daar kan ik uit eerste hand over getuigen. Mijn
echtgenote heeft een verslaving achter de rug en
daar kon de Nevelse bevolking een paar maanden
geleden getuige van zijn. Hopelijk gaat deze tip niet
in rook op.’
OPGAVE 18 / TIP 3

‘Mijn persoonlijke verslaving heeft meer met het
milieu te maken. Hoe het Nevelse milieubeheer na
de fusie met Deinze zal evolueren, vraag ik mij af.
Na de fusie zal ik wel mijn adres mogen behouden.
Mijn straat is dan ook één van de langste van
Hansbeke, met heel veel huizen. Alhoewel, de
eerste nummers zijn een paar jaar geleden met de
grond gelijk gemaakt. De inwoners van Deinze in
een gelijkluidende straat krijgen een nieuw adres.
VLAKAF!

38

juli 2018

SCHOOLFEEST

VLAKAF!
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HET ALZIEND OOG

Nieuwe Weitingbrug: fietsers op eigen risico!

Redactieadres: Frank Langeraert, Karmenhoekstraat 7
Redactie: Miguel Berteloot, Frank Langeraert, Koen Persyn, Bram Temmerman en Zjeraar
Werkten mee: Alain Balcaen, Robert De Blaere, Dirk Kerkhove, Marleen Van Ooteghem en Friet
Verthriest
E-mailadres: redactie@vlakaf.be
Website: www.vlakaf.be
Oplage: 900 exemplaren (verschijnt tweemaandelijks)
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