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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

In het najaar zijn er gemeenteraadsverkierzingen.
Niet dat dat iets nieuws is... maar het zijn natuurlijk
wel de eerste verkiezingen waar we een
gemeenteraad voor Deinze kiezen.

opkomt.

We willen nu al publiciteit te maken voor een
intiatief van de beide gemeenten: vijf
inspiratiesessies over vijf verschillende thema’s:
Welzijn en Sociaal Beleid, Vrijetijdsbesteding,
Digitale
Uitdagingen,
Stadsen
plattelandsontwikkeling
en
Economische
Ontwikkelingen. Vijf sprekers zijn uitgenodigd,
afwisselend in de Klaproos te Landegem en het
Dienstencentrum Leiespiegel in Deinze. We
merken wel met spijt op dat alle sprekers mannen
zijn...

En dat geeft toch een ander gevoel. Waar staan de
gekende partijen voor nu ze gefusioneerd zijn met
hun Deinse broeders en zusters? Wat met de
nieuwe partijen?

Wij vragen het ons af en zoeken het uit! En we
geven meteen aan onze dorpsgenoten de kans om
het mee met ons uit te zoeken, want
zondagvoormiddag 2 september organiseren we
een politiek debat in de gemeentezaal. We zijn nog
wat aan het nadenken over de precieze formule,
maar zeker is al dat we van elke partij de voorzitter
en minstens één Hansbeekse kandidaat zullen
uitnodigen om zijn of haar visie te geven over het
te voeren beleid in
Deinze.

Alle
info
vind
je
terug
op
http://www.fusiedeinzenevele.be/inspiratiesessies
Let op, de eerste is ondertussen al voorbij... De
sprekers ogen alvast experten in hun domein.

Het
is
een
gelegenheid om de
kopstukken
uit
Deinze aan het
woord te laten en
op die manier onze
nieuwe
stadsgenoten te leren
kennen.

We houden in elk
geval de lijstvorming in de
gaten om te zien
wie er allemaal

Nieuwjaarsreceptie Borluutlaan (foto Freya Martens)
VLAKAF!
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NIEUWJAARSRECEPTIES

De Molenstraat verzamelde bijna voltallig aan het
perceel met de resten van Verplaetses molen op
zondag 21 januari. De receptie was hét moment
om na te denken over een nieuwe naam voor de
straat. Als een volleerd leraar aardrijkskunde
noteerde Wouter Deventer alle voorstellen op het
bord.
De gemeenschappelijke voorkeur ging uiteindelijk
naar:
Molensteenstraat,
Lijnzaadstraat,
Boomgaardstraat of Dorp Zuid. Die namen werden
ingediend bij de gemeente. (foto Rebecca Van
Wanseele)

VLAKAF!

Mario Van De Walle, Iris Quintyn, Delphine en
Maxime nodigden op 21 januari alle inwoners van
de Hammestraat en van Kouterken rond 11 uur bij
hun thuis uit voor een nieuwjaarsdrink. Velen
vonden dit een schitterend idee want er was een
talrijke opkomst. Meer dan 100 mensen begaven
zich rond het middaguur naar de Hammestraat 20
voor een drankje en een hapje. De 2 meest
gestelde vragen die middag waren: ‘wie zijt gij en
waar woont gij?’ waardoor gezichten een naam en
een adres kregen. Het was een heel gezellige en
plezante ontmoeting die voor sommigen tot ’s
avonds heeft geduurd. Wie neemt volgend jaar het
initiatief?! (Veerle Dhondt)
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DE ONGEKROONDE KONING VAN DE GEMEENTEN
Op 1 januari 2019 fuseren in Vlaanderen in totaal
vijftien gemeenten tot zeven gemeenten. Dat lijkt
ons vrij weinig?

Vanaf 1 januari 2019 wonen we officieel in de stad
Deinze - Het Land van Nevele. Een gemeente en
een stad worden definitief uit het register van het
Nationaal Instituut voor Statistiek geschrapt en
gaan samen verder als nieuwe stad.

Vijftien gemeenten die fuseren, is dat veel of
weinig, dat is moeilijk te zeggen. Het fusiedecreet
dat de regels bepaalt voor vrijwillige fusies van
gemeenten is pas goedgekeurd in juni 2016. Vanuit
de politiek waren hier ook geen grote verwachten
voor. Alles bijeen zijn vijftien gemeenten die
samengaan in zeven nieuwe op die korte termijn
misschien toch niet zo weinig. Vijf jaar geleden lag
niemand wakker van fusies, het was zelfs een
taboe, maar stilaan zijn de geesten gerijpt.

Er is al veel gezegd en geschreven over de fusie.
Vlakaf vond het interessant om samen te zitten met
iemand die met enige afstand, maar toch met
kennis van zaken, naar de fusie kan kijken.
We nodigden Dhr. Jan Leroy uit voor een interview.
Jan, oud-Deinzenaar en momenteel inwoner van
Aalter, is één van de vijf directieleden van de VVSG
(Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).
De VVSG verdedigt de belangen van lokale
besturen zoals gemeenten, OCMW’s of politiezones
en ondersteunt hun beleid.

Nu nog afwachten of de fusies een succes zullen
zijn. Zijn de nieuwe gemeenten effectief
bestuurskrachtiger? Een definitie geven van
bestuurskracht is misschien nog vrij eenvoudig: in
welke mate kan je als bestuur ingaan op de
uitdagingen in de samenleving en kan je de
politieke voornemens uitvoeren?
Maar hoe meet je bestuurskracht? Dit
hangt af van heel veel factoren: hoe
sterk is het ambtelijk en politiek
personeel, de locatie van de gemeente,
de financiële middelen, …
Sommige zaken heb je als gemeente
zelf niet in de hand, bv. gewestwegen
of waterwegen op het grondgebied, de
inkomens die mensen verdienen en
waarop ze dus belastingen betalen, …
Nederland kent op gemeentelijk niveau
al enkele decennia lang fusies of
‘herindelingen’. Uit wetenschappelijk
onderzoek daar blijkt dat een fusie de
werking van een gemeentelijke
overheid niet goedkoper maakt. Om
het met een lelijk woord te zeggen, het
overheidsbeslag (een maat voor de
overheidsuitgaven, red.) zal niet dalen
als gevolg van een fusie. Een grotere
gemeente zal door zijn omvang hoger
gekwalificeerd - en dus duurder -

VLAKAF!

3

maart 2018

DE ONGEKROONDE KONING VAN DE GEMEENTEN

personeel aantrekken. Als grotere gemeente zal je
ook dingen doen die je vroeger niet deed of kon
doen, bv. op het vlak van sociaal beleid, het
vrijetijdsaanbod of qua woonbeleid. Dat kost vaak
extra geld.

Bij gemeentelijke referenda zien we vaak dat ofwel
de opkomst te klein is om te kunnen tellen, ofwel
dat het antwoord op het voorstel negatief is.
Dan is de keuze van het bestuur blijkbaar snel
gemaakt.

De beslissing om te fuseren is heel snel
beklonken. Er waren infosessies, maar een
referendum of een raadpleging bij de bevolking
was er niet.

Tijdens de infosessies werd gezegd dat de colleges
en gemeenteraden van Nevele en Deinze
verkozen zijn en dus een mandaat hebben om te
beslissen. Terecht?

Een goed referendum of een goede
volksraadpleging organiseren is niet zo eenvoudig.
Om een ‘objectief’ resultaat te hebben, moet er
aan verschillende voorwaarden voldaan worden.
Wat ga je bv. vragen aan de bevolking: of ze voor of
tegen een geplande fusie zijn, of ga je hen ook
laten kiezen tussen de fusiepartners? En wat als
het ene gedeelte van de gemeente duidelijk met
een noordelijke buur in zee wil, en het andere deel
eerder de zuidelijke buur kiest?
VLAKAF!

Dat is deels een achterhaalde visie. Bij de
verkiezingen van 2012 was er van een mogelijke
fusie helemaal geen sprake, dus daarvoor hebben
de burgers aan de bestuurders niet echt een
mandaat gegeven. Bovendien is het achterhaald
om de betrokkenheid te beperken tot dat ene
moment om de zes jaar. Inspraak van de burgers
vindt meer en meer ingang, zoals in sommige
gemeenten waar wijk- of burgerbudgetten worden
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toegekend. In Gent zijn op die manier 17 projecten
geselecteerd die na een brede stemronde een
bepaald bedrag kregen toegekend. Anderzijds blijf
ik me afvragen of de beslissing over de fusie zelf
ruim met de bevolking bespreken een grote
meerwaarde heeft. Het gaat immers vooral om een
administratieve daad. Veel belangrijker is de
betrokkenheid bij de concrete uitwerking van de
fusie, zoals de keuze van de straatnamen, de
organisatie van de dienstverlening of de werking
van de nieuwe adviesraden.

Tja, de voorwaarden en het aanbod van de
Vlaamse Regering zijn pas duidelijk geworden
tijdens deze legislatuur. De financiële bonus via een
schuldovername is natuurlijk een heel mooie kans.
Het is bijlange niet zeker dat die overeind zal
blijven na de volgende Vlaamse verkiezingen. Het
is dus zeker niet verkeerd om nu de kans aan te
grijpen.
Wat dat betreft, kijk ik trouwens uit naar
gemeenten met fusieplannen voor 2025. Zullen de
politieke partijen daar iets over opnemen in hun
verkiezingsprogramma’s?

Maar waarom moest alles zo snel gaan?
Dat is wel duidelijk, ja. Een voorwaarde om van de
financiële bonus te genieten die verbonden is aan
de fusies, is dat de beslissing door de
gemeenteraad moest genomen zijn vóór 1 januari
2018. Voor de fusie Deinze-Nevele gaat het toch
om een schuldkwijtschelding van 20 miljoen euro.

Klinkt de stem van een grote gemeente ook
luider?
Dat is moeilijk aan te tonen, maar dat kan wel zo
zijn. Als Daniël Termont (burgemeester van Gent,
red.) naar Brussel belt, heeft hij binnen de vijf
minuten om het even welke minister aan de lijn,
hoewel zijn partij sp.a op dit ogenblik Vlaams en
federaal in de oppositie zit. Ik kan me voorstellen
dat de burgemeester van Horebeke, de kleinste
Oost-Vlaamse gemeente, daar iets meer moeite
moet voor doen.

Of er ook voor fusies na 2019 nog een
schuldovername zal zijn, weet niemand.
Een ander argument dat vaak naar voor komt is:
‘We willen zelf kiezen vooraleer iets verplicht
wordt’.

Het hebben van een sterkere stem hangt ook van
meerdere zaken af. Hoe sterk staan je lokale
bestuursleden? Wat is hun netwerk? En hoe groot
is de wil van de Vlaamse of federale overheid om te
luisteren?

Komt die er? De verplichte fusie?
Daar heb ik geen idee van. Het is niet zeker dat er
een verplichte fusieronde zal komen. En als die er
komt, zal dat dan volgens het model van de jaren
’70 zijn, waarbij de fusie vanop de Brusselse
tekentafel wordt opgelegd? Of zal men aan de
gemeenten de opdracht geven om er voor te
zorgen dat de gemeente tegen een bepaalde
datum minstens een bepaald aantal inwoners
heeft? Probleem bij de laatste optie is: wat met de
‘lelijke eendjes’ die niemand wil?

Vlaanderen heeft ook wel beloofd dat grote
gemeenten meer bevoegdheden zouden krijgen,
maar hiervan hebben we in de realiteit nog niet
veel gezien.
Sommige mensen vragen zich af of het niet beter
is om Nevele en zijn deelgemeenten opnieuw te
splitsen, om daarna aan te sluiten bij andere
gemeenten. bv. Nevele, Vosselare en Poesele bij
Deinze, maar Merendree bij Zomergem of
Lovendegem, Hansbeke bij Zomergem of Aalter, …

Ik vermoed dat de volgende regering opnieuw een
bonus zal geven bij vrijwillige fusies.
Bij de vorige verkiezingen was er geen enkele
partij die een standpunt heeft ingenomen over de
fusie. Is het dan wel fair om die fusie door te
voeren?
VLAKAF!
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een grote infomarkt over een bepaalde wijk. Aan
de andere kant zie je soms kleine gemeenten die
zeer ver van de bevolking staan. Ik geloof niet in
dorpsraden die van bovenaf georganiseerd
worden. Dergelijke dingen houden zichzelf op den
duur maar in stand. Een gemeentebestuur kan wel
een rol spelen door lokale initiatieven te
ondersteunen, bijv. rond specifieke onderwerpen.
In Hansbeke zijn er toch mensen die meedenken
rond de aanleg van het derde en vierde spoor? Je
kan als bestuur met die mensen in dialoog gaan.

Is een defusie mogelijk?
Technisch gezien is een defusie mogelijk, maar er
mogen geen extra gemeenten ontstaan.
Nu, een fusie is niet eenvoudig, maar een defusie is
nog veel moeilijker. Hoe verdeel je de gelden, het
patrimonium, het personeel, de schulden, … ? Je
kan je de vraag stellen wat de meerwaarde van een
defusie is. Wordt het dan niet allemaal heel duur?
Als je kijkt naar jezelf, hoeveel keer per jaar moet je
op de ‘gemeente’ zijn? Zal een fusie of defusie
ervoor zorgen dat je ergens anders zal winkelen,
ergens anders je sociaal en cultureel leven zal
uitbouwen, ergens anders zal sporten …?

Belangrijk om te weten is ook dat er geen
wettelijke bepalingen bestaan over de
vertegenwoordiging
in
het
nieuwe
gemeentebestuur. Het is dus niet zo dat Deinze en
Nevele elk een gegarandeerd aantal zetels in de
nieuwe gemeenteraad zullen mogelijk leveren. Die
verdeling wordt uitsluitend bepaald door de
verkiezingen op 14 oktober 2018.

Waarom mocht er niet nagedacht worden over
een nieuwe naam? Een Hansbekenaar
suggereerde zelfs Leiedonk, naar de Leie en het
Schipdonkkanaal dat in de nieuwe gemeente ligt.

Hoe moeten we die bonus van 500 euro per
inwoner inschatten? Voor Deinze en Nevele
samen 20 miljoen euro lijkt wel veel, maar is het
dat ook?

Een nieuwe naam was juridisch perfect mogelijk,
maar bij deze fusie is een stad betrokken. De
ervaring van de jaren ’70 leert dat het blijkbaar
toch wat moeilijker ligt om
de naam van een stad op te
geven. Wanneer twee of
meer
gelijkaardige
gemeenten fuseren, is het
kiezen van een nieuwe naam
toch
iets
eenvoudiger.
Bijvoorbeeld Pelt voor de
fusie van Neerpelt en
Overpelt lag voor de hand.
Zomergem, Waarschoot en
Lovendegem kozen voor
Lievegem.
Hoe kan men ervoor zorgen
dat de bewoners zich meer
betrokken voelen?

“In Hansbeke zijn er
toch mensen die
meedenken rond de
aanleg van het derde en
vierde spoor? Je kan als
bestuur met die mensen
in dialoog gaan.”

Deze fusiegemeente zit
meteen aan de hoogst
mogelijke toelage. De
Vlaamse
overheid
neemt een deel van de
schuld van fuserende
gemeenten over, maar
beperkt het bedrag tot
een maximum van 20
miljoen euro. Op die
uitstaande schuld moet
je als fusiegemeente
dus ook niet langer
intresten betalen. 20
miljoen vandaag, plus
de toekomstige intresten op die lening vormen
samen zeker een heel aanzienlijk bedrag en een
mooie bonus voor de fusiegemeente. Vraag is
natuurlijk of je die financiële ruimte gebruikt om
een “betere gemeente” te worden. Ik begrijp dat

Daar is geen vaste formule voor. Als je kijkt naar
een grote stad als Gent, dan zie je dat het bestuur
er toch in slaagt om heel dicht bij haar bevolking te
staan. Geregeld organiseert men er een wijkbeurs,
VLAKAF!
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een deel van het geld zal gebruikt worden voor een
belastingverlaging. Beslissingen voor 2018 zijn
zeker, die voor 2019 zijn een vraagteken. Alles
hangt af van het volgende bestuur. De politieke
partijen
kunnen
hun
eigen
intenties
communiceren, maar beslissingen voor 2019
kunnen nu nog niet genomen worden.

Welke voordelen kan een fusie nog opleveren?
Op het vlak van ruimtelijke ordening kan je zeker
een sterker beleid voeren als grotere gemeente.
Eén van de uitdagingen voor de toekomst in
Vlaanderen is omgaan met verdichting. Nu wil elke
gemeente bijkomende woningen, een KMO-zone,
enz. Daardoor krijg je een heel versnipperd
landschap. In een grotere gemeente kan je
verstandiger ruimtelijke beslissingen nemen.
Voorwaarde is dan wel dat een fusiegemeente
ruimtelijk gezien een min of meer logisch geheel
vormt.

De fusie belooft inderdaad een verlaging van
zowel de aanvullende personenbelasting als van
de gemeentelijke opcentiemen. wat moeten we
daarvan denken?
Daar moet ik toch een kanttekening bij maken. De
huidige bestuurders kunnen geen garanties geven
dat een belastingverlaging ook in een volgende
legislatuur wordt aangehouden. Eigenlijk moeten
de huidige verkozenen zeggen “Als het van mij
afhangt…”: ze kunnen beloftes uiteraard enkel
waarmaken als ze opnieuw verkozen worden, én
erin slagen rond dat voorstel een meerderheid in
de nieuwe gemeenteraad te krijgen en bovendien
nog kunnen aantonen dat ook met de
belastingverlaging het financiële evenwicht niet in
het gedrang komt.

We zijn nu midden februari, hoe moet het nu
verder?
Een fusie is een gigantische operatie die veel tijd
vraagt. De tijd ontbreekt om alles nog grondig en
goed uit te werken. Eind dit jaar zal niet alles
afgerond zijn. Ook in 2019 zal er verder moeten
gewerkt worden aan het samenvoegen van de
twee administraties en de organisatie van de
dienstverlening. En er zijn nog heel wat belangrijke
zaken rond de intercommunales die moeten
worden uitgeklaard. Energiedistributie (gas en
elektriciteit) gebeurt in Nevele via
Imewo, terwijl in Deinze Gaselwest
aan de slag is. Huisvuilophaling
gebeurt in beide gemeenten al door
IVM en ook de waterdistributie
gebeurt in beide door Farys (TMVWIMWV). Maar laat het duidelijk zijn,
er is nog veel werk aan de winkel!
Feit is dat Deinze en Nevele
ophouden te bestaan, en dat er een
nieuwe stad Deinze - Het Land van
Nevele, ontstaat.
We danken Jan Leroy voor zijn tijd
en de bereidheid om ons te woord
te staan.

VLAKAF!
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DEBAT IN ARSCENE

Cultuur in tijden van fusie

Leie Schelde nog startend is. Deinze werkt samen
met de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth,
Sint-Martens-Latem en Zulte. In eerste instantie
draaide het vooral rond erfgoed, nu is er ook het
magazine Polsslag om te communiceren over
lokale cultuuractiviteiten.

Op zondagvoormiddag 18 februari liep Arscene
aardig vol voor een debat, in het kader van het
achtjarig bestaan. Moderator Jan Hautekiet van
VRT mocht het panel voorstellen: Stéphanie
D’hose, adjunct-kabinetschef van minister van
Cultuur Sven Gatz, Mia Pynaert en Rutger De Reu,
cultuurschepenen van Nevele en Deinze, Rebecca
Van Rechem, coördinator van Comeet
Meetjesland, en David Vanhee, coördinator van
POLS.
Stéphanie D’hose beklemtoont dat er sinds 2014
meer geld voor cultuur naar het Gemeentefonds
gaat. Zo kan de gemeentelijke autonomie sterker
doorwegen voor het uitbouwen van culturele
centra, bibliotheken enz. Ze stelt vast dat dit goed
loopt.
Rebecca van Rechem geeft aan dat Comeet tien
jaar bestaat en interactie verzorgt tussen
heemkundige kringen, cultuurraden, culturele
centra, bibliotheken. Comeet heeft een digicoach
in dienst om bibliotheken te ondersteunen bij de
digitale uitleningen. Arscene is opgenomen in het
programmatorenoverleg binnen het Meetjesland.
Mia Pynaert benadrukt dat Nevele een kleine
gemeente is, met weinig personeel. Elke
deelgemeente heeft een ontmoetingscentrum, de
bibliotheek draait heel goed en de Klaproos
programmeert
al
ruim
tien
jaar
theatervoorstellingen. De samenwerking met
Comeet is zeer goed.
Rutger De Reu wil voor het cultuurbeleid goede
samenwerking, zoals een hybride motor: cultuur
mag niet op één plaats zitten maar moet gespreid
zijn in musea, bibliotheek, de concertzaal
Brielpoort… Een initiatief als Arscene is er wel niet
in Deinze. De bibliotheek in Deinze werkt ook goed
maar heeft een ander, eigen etiketteringssysteem.
Stephanie D’hose houdt een pleidooi voor het
Vlaamse systeem dat in de bib van Landegem al
gebruikt wordt, om automatisch te kunnen
inscannen en boeken vlotter uit te wisselen tussen
bibliotheken, wat in de toekomst meer zal
gebeuren.
David Vanhee geeft toe dat het Platform Omgeving
VLAKAF!

Jan Hautekiet leidt het debat snedig en vinnig.
Enkele elementen:
- Stéphanie D’hose geeft aan dat 30 km de
maximumafstand is om cultuur te gaan opsnuiven.
- In Deinze is er een parallel systeem met een
cultuurraad én een adviescomité voor het
Cultuurcentrum dat afhangt van het Autonoom
Gemeentebedrijf, mét onderlinge samenwerking.
- In 2020 komt er een nieuw decreet op het lokaal
cultuurbeleid. Momenteel zijn er Vlaamse
overgangsmaatregelen en binnenkort komen er
nieuwe subsidiereglementen. De provincies
“verdampen” al sinds eind 2017 en alle
bevoegdheid (en subsidiëring!) komt bij
Vlaanderen óf bij de steden en gemeenten te
liggen. Er zullen geen dubbele subsidies (lokaal én
bovenlokaal) meer zijn. Vlaanderen neemt wel
musea van “kleine” gemeenten over, bv. het
Raveelmuseum in Machelen-Zulte.
- In Vlaanderen zijn er slechts zeven
samenwerkingsverbanden zoals Comeet. Dit
kunnen er meer worden door samenwerkingen
tussen omliggende gemeenten, die niet
noodzakelijk aangrenzend moeten zijn.
- In Deinze kan er op termijn één cultuurraad
komen. Deinze wil niet één cultuurtempel maar in
elke deelgemeente cultuur.
- Er starten werktafels met de ambtenaren om de
fusie meer slagkracht te geven.
- Een stad met 17 deelgemeenten is een serieuze
schaalvergroting, maar toch zal er ingezet worden
op betere bestuurskracht.
- Nevele heeft een prima uitleendienst, beheerd
door een vrijwilliger (Majo of Marc Beirnaert, red.).
Dit moet zeker blijven.
Het publiek (ruim zestig mensen) kreeg daarna de
kans om vragen te stellen:
8
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- Iemand uit Gent ontleent boeken in Landegem,
zelfs beter dan De Krook in Gent (!), en wil dit
blijven doen met het Nevelse systeem.
- Een Vlakafredacteur vraagt zich af of een
samenwerking
met
Comeet
zoals
bij
fototentoonstelling en boek ‘Dubbelportretten’ in
de toekomst nog zal kunnen, of zal Pols nu moeten
helpen? Het antwoord was nevelig…
- Het gebrek aan vlot openbaar vervoer in de
Deinse regio wordt betreurd.
- Een ex-gebruiker van klaslokaal 1 van de vroegere
Hansbeekse jongensschool betreurt het verlies van
het lokaal. Jan Hautekiet stuurt aan op een
tooggesprek met schepen Pynaert.
- Een Hansbekenaar houdt een pleidooi om ook

minder grote namen te afficheren voor optredens.
- Een lid van het bestuur van Arscene hengelt naar
Vlaamse subsidies voor projecten in Arscene, nu de
provinciale subsidie wegvalt.
- Een koorleider betreurt het wegvallen van
provinciale toernooien voor koren en
toneelverenigingen.
Een boeiende cultuurvoormiddag, afgerond met
een drankje en een sandwich.

VOORUITBLIK
•Dinsdag 24 april om 19.30u: Hoe verdeel jij je
tijd? De combinatie werk, gezin, hobby’s is niet
altijd gemakkelijk. Riet Ory van Femma Nationaal
komt met ons nadenken over hoe we onze tijd
besteden en hoe we kunnen zorgen voor een
evenwichtige en kwaliteitsvolle combinatie.
Meer info: eleke.langeraert@telenet.be

Femma Hansbeke organiseert voor leden en nietleden:

•Maandag 7, 14 en 28 mei, maandag 4 en 18 juni
om 19.30u: Wandelen en buitenspel: we spelen
oude en nieuwe volksspelen of trekken onze
stapschoenen aan en verkennen onze eigen mooie
streek. Meer info: Linda Keirse 09 371 69 56

Dinsdag 13 en 20 maart en maandag 26 maart om
19.30u in de keuken van de gemeentezaal. Koken
op drukke werkdagen: maak een heel menu in 45
minuten. Meer info: greetconix@scarlet.be of bij
Linda Keirse 09 371 69 56

•Woensdag 16 mei om 19.30u in de gemeentezaal:
Creëer met bloemen: een feesttafel in kleur en
fleur. Meer info: r.vanlandtschoote@scarlet.be

Woensdag 18 april en woensdag 2 mei om 19u30
in de gemeentezaal: Basisfotografie: tips en tricks
voor het maken van mooie familie- en reisfoto’s.
In samenwerking met Fotoclub Klik. Meer info:
h.langeraert@gmail.com

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.

FLORE VERWAETERMEULEN

dat je opnieuw meer bijleert’, vertelt Flore. ‘Er
worden andere oefeningen gedaan, andere
accenten, …’
Na het uur tennistraining is er mogelijkheid om op
de club ook conditietraining te volgen.

Flore volgt de les met nog drie andere
tennisspeelsters. Momenteel drie zussen, waarvan
Flore met de jongste reeds vijf jaar samenspeelt.
‘De twee andere zussen zijn iets ouder, en ook
beter’, zegt Flore. ‘Maar dat is ook een voordeel, zo
ga je zelf ook beter trainen en spelen’. Met wie je
samenspeelt verschilt van seizoen tot seizoen. De
lessen bestaan uit oefeningen, (bv. de opslag
oefenen, slaan naar een specifieke zone, … ), een
wedstrijdje, dubbelspel, …

Deze keer gingen we op bezoek bij Flore
Verwaetermeulen. Flore is de dochter van Jan
Verwatermeulen en Nele Bucket, en de jongere zus
van Hanne. Flore wordt vijftien in juni, en ze staat
sinds haar negende bijna wekelijks op een
tennisplein.

Zomerkamp

In de zomervakantie tussen het derde en vierde
leerjaar volgde Flore, samen met haar vriendin
Anaïs, een tenniskamp in Aalter bij TC Tobias. Dit
was Flore heel goed bevallen, en daarom sloot ze
zich in september 2012 aan bij die club.
Ze startte toen met wekelijkse lessen. En
ondertussen heeft ze verschillende zomerkampen
achter de rug.

Al moeten we misschien zeggen dat de eerste
tennispartner van Flore het muurtje in de tuin
was.

Tennisles

Op zaterdag volgt Flore één uur tennisles. Toen ze
startte in het vierde leerjaar, begon ze met rode
ballen, dit zijn de zachte ballen. Daarmee worden
de eerste slagen aangeleerd: opslag, forehand,
backhand, … Vervolgens werden het iets hardere
ballen, oranje van kleur. Om dan uiteindelijk met
gele ballen te spelen.
Flore kreeg een paar jaar les van Stefanie.
Ondertussen is het Kimberly die de tennislessen
geeft. ‘Verandering van trainer zorgt er wel voor
VLAKAF!
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GOUDEN SCHIETSPOEL 2020
Ondertussen heeft Flore de meeste slagen onder
de knie. ‘Waar ik vooral nog aan kan werken, is de
versnelling bij de opslag’, vertelt ze.

zoveel. Op reis slaat ze wel eens balletje met haar
papa.

Flore had een periode problemen met de knie,
waardoor ze bijna moest stoppen met sporten.
Maar gelukkig heeft ze daar dankzij kine niet zoveel
last meer van en kan ze blijven spelen.

Tijdens het zomerseizoen vinden de lessen plaats
op de buitenterreinen. Het zomerseizoen loopt van
na de paasvakantie tot eind oktober, met
uitzondering van de zomervakantie. Dan zijn er
geen lessen.

Wedstrijden?

Op zaterdagnamiddag kan je Flore vinden bij de
scouts van Hansbeke. Dat is ook de reden waarom
Flore geen wedstrijden speelt.

Bij regenweer en tijdens het winterseizoen wordt
er binnen getraind. Het winterseizoen loopt van
november tot april.

Vanaf veertien jaar staan de interclubwedstrijden
gepland op zaterdagnamiddag vanaf 12.00 uur. En
aangezien de duur van tenniswedstrijden
onvoorspelbaar is, weet je niet wanneer je klaar
bent.

De tennisterreinen van TC Tobias bevinden zich
vlakbij de sporthal van Aalter.

Wanneer je je inschrijft in de club, dan ben je
verzekerd, kan je jezelf inschrijven voor lessen en
kan je gebruik maken van de terreinen. Er is ook
mogelijkheid om tenniskledij van de club te kopen.

Flore wil de scouts niet opgeven en kiest er dus
voor om niet deel te nemen aan wedstrijden.

Hobby

We bedanken Flore van harte om even tijd voor
ons te maken. Nog veel tennisgenot!

Flore ziet tennis echt als een hobby en een manier
om in beweging te blijven en de conditie te
onderhouden. Naast de lessen speelt ze niet

VLAKAF!
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ANSBEEKSE GEDACHTEN

DIRK KERKHOVE

Loat de ballaste los
Besef da elken dag
moar ene keer komt
Te woarme soepe
ui tonge kan
verbranden
Te dichte kijken
’t beeld vervormt
Ne spiegel uizelve
moar tuugt oasde
der veuren goat stoan
Uij eeste gedacht
meestal ’t beste es
Oneindigheid
een foabelke
Een reddingsboeie
Ui uuk afhankelijk
moakt
Een duive
losgeloaten
eest een toerke vliegt
en tons verdwijnt
‘t Zweet
ui druge achterloat
De wirkelijkheid
den druum
VLAKAF!

overstijgt
Da achter de pijne
de opluchtinghe volgt
Te veel open deuren
uurzoake zijn van den
trok
Het were moar kan
veranderen
oast woait
Te veel licht
uuk verblindend es
Elke vroage een
anwoord ee
In ne vingerhoed
gene liter past
Maar weet
dat niets onmeugelijk
es.
Oas get wilt en geluuft
elke wonde
mee de juste zalve
geneest
En geirne zien
een reize es
mee alleene een begin.
12
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STEPHANIE DOMMEKRAGT EN JERFY STEENBEKE

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 …
huisnummer 22 werd niet onteigend maar
uiteindelijk toch met de grond gelijk gemaakt door
de nieuwe eigenaars. Zowel de ligging van de
woning, aan de linker zijkant van het perceel, als
de algemene staat ervan, maakten een renovatie
niet echt zinvol. En zo verscheen er de afgelopen
jaren op het perceel van ruim 1700 vierkante
meter een volledig nieuwe landelijke woning. De
eigenaars en inwoners ervan zijn Stéphanie
Dommekragt en Jerfy Steenbeke.

Na een reeks verbouwingen in de vorige
Vlakafnummers, vonden wij het nog eens tijd om
een nieuwe woning in de kijker te zetten. Veel
bouwgrond is er niet meer te vinden in ons dorp.
Toch rijzen er hier en daar nog mooie nieuwe
woningen uit de grond. Vaak strak en modern.
Maar ook de landelijke stijl blijft erg in trek.

De Merendreestraat heeft de afgelopen jaren heel
wat bouw- en verbouwactiviteit gekend. Uiteraard
heeft dit alles te maken met de aanleg van het
derde en vierde spoor en de nieuwe parallelweg
die hiervoor enkele jaren geleden werd aangelegd.
Heel wat woningen werden onteigend.
Ve r s c h i l l e n d e
eigenaars
bouwden enkele
tientallen meter
dieper
een
nieuwe woning.
Ook heel wat
eigendommen,
die enkel een
stuk van hun
voortuin zagen
verdwijnen,
wisselden van
eigenaar
en
kregen een flinke
renovatiebeurt.
De woning waar
wij een bezoekje
brachten
is
gloednieuw. Het
oorspronkelijke
jagershuisje met
VLAKAF!

Ze waren er als de kippen bij

Toen Stéphanie en Jerfy het bordje ‘te koop’ zagen
verschijnen op het perceel ter hoogte van de
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dat ze deden op het stuk grond in de
Merendreestraat was overtuigend. Nog geen vijf
dagen nadat het lot te koop werd aangeboden,
tekenden Stéphanie en Jerfy het compromis.

Wie zijn ze, wat doen ze ?

De afgelopen jaren heeft Jerfy van zijn beroep
ook zijn hobby gemaakt. Hij werkt namelijk als
metser bij Bouwmeester De Clercq, die enkele
jaren geleden hun intrek hebben genomen in de
vroegere locatie van Garage Wille. Hij houdt van
voetbal, maar kan het helaas zelf niet meer
beoefenen. Hij scheurde enkele jaren geleden
zijn kruisbanden en mocht sindsdien ook een
kruis maken over zijn voetbalcarrière bij
Lotenhulle.

Van hun architect vernamen ze ondertussen dat ze
de vrijheid hadden om het bouwvallige jagershuis
dat er op stond af te breken en op een andere
plaats een gloednieuwe woning konden optrekken.
De stijl lag al vlug vast. Het zou een woning in
landelijke stijl worden. Ze gingen in zee met een
ervaren architect, Martin Van de Gehuchte uit
Bachte-Maria-Leerne. Hij tekende voor Stéphanie
en Jerfy de woning van hun dromen. De realisatie
ervan zou hij zowat volledig overlaten aan Jerfy
zelf.

Stéphanie werkt als boekhoudster bij Davo
Communications in St-Denijs-Westrem. Als
ontspanning vind je haar in de moestuin of op
wandel met hun hond Philine. Enkele keren per
week kan je haar al joggend aantreffen in
Hansbeke en omstreken.

Bloed, zweet maar geen tranen

Jerfy is metser van beroep en werkt bij een
aannemer. Je moet hem dus niet vertellen hoe je
een woning bouwt. Hij stak zelf de handen uit de
mouwen en deed het overgrote deel van het werk.
Hij kon hierbij niet alleen rekenen op een stel
goede stielmannen. Ook Stéphanie’s en Jerfy’s
ouders leverden elk hun bijdrage naar best

Merendreestraat 22, waren ze er als de kippen bij
om een bod te doen. Een stuk bouwgrond van
1700 vierkante meter is namelijk geen courant
goed meer in ons dorp, en dat nadat er al een deel
van was onteigend voor
de
nieuwe
Merendreestraat.
Bovendien
waren
Stéphanie en Jerfy, die
op dat moment nog niet
samen woonden, klaar
om zich te settelen. Bij
voorkeur in Hansbeke,
waar ze op dat moment
allebei woonden. Jerfy
groeide op in de
Borluutlaan. Stéphanie
woonde op dat moment
bij haar oma in de
Hammestraat.
Een
boogscheut van elkaar
maar oh zo ver als je
elkaar
graag
ziet
natuurlijk. De snelheid
en hoogte van het bod
VLAKAF!
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vermogen. De
vaders hielpen
bij
het
h a r d e r e
labeur.
De
moeders
zorgden voor
het op niveau
houden van
h
e
t
energiepeil
van
de
werkmannen
via
lekkere
spijs en drank,
naast het vele
opkuiswerk
dat ze regelmatig verrichtten. Maar ook een
metser heeft regelmatig eens gespecialieerde hulp
nodig bij het zetten van een huis. Voor het raamen andere schrijnwerk werkten ze samen met Jelle
Gaudissabois uit Hansbeke. Een naam waarop we
in andere artikels van ‘Ontroerend goed’ al eens
hoorden stoefen. Jelle leverde niet alleen puik
werk. Jerfy is hem bijzonder dankbaar omdat hij
heel wat gespecialiseerd materiaal kon gebruiken
van Jelle. Ook voor het leggen van de elektriciteit
en domotica, het plaatsen van de warmtepomp en
vloerverwarming, … konden ze samenwerken met
zelfstandigen uit de buurt die toelieten dat Jerfy
een groot deel van het werk voor zijn eigen
rekening nam. Behalve voor het plakwerk en het
gieten van de chape. Zoals bij quasi elke
nieuwbouw of verbouwing werd dit werk door
Jerfy volledig toevertrouwd aan een professional.

Een korte rondleiding …

Stéphanie en Jerfy kozen voor een ruime woning in
L-vorm. Aan de rechterzijde is een garage voorzien
waarlangs je via een multifunctionele ruimte naar
de keuken kan die zich achteraan rechts van hun
woning bevindt. In de multifunctionele ruimte
staan de nutsvoorzieningen, kan de was en de plas
gebeuren en hebben ze ook een douche voorzien.
Het gebeurt al eens dat een metser besmeurd
thuiskomt en best niet gans het huis door moet
voor een wasbeurt. De open, strakke en tegelijk
landelijke keuken loopt links over in hun ruime
leefruimte. Uiterst links, bevindt zich hun zithoek
met aan de voorzijde van hun woning een open
bureau. De schouw links wordt voorlopig nog niet
gebruikt maar is al klaar om later een open haard
van de nodige rookafvoer te voorzien.

Via een heel smaakvolle dubbele deur uit gietijzer
en glas kom je in de inkomhal met trap naar de
eerste verdieping. De woning is duidelijk
voorbereid op het vervullen van een kinderwens
met maar liefst 4 slaapkamers. Rechts achteraan
bevindt zich de slaapkamer van Stéphanie en Jerfy
met een inloopdressing. Achteraan heb je er een
prachtig zicht over de velden en bomen. Je kan niet
alleen naar het landschap kijken vanuit hun
slaapkamer. Je kan er zelfs in stappen. Ze bouwden
er namelijk een buitenterras met een houten

Als je een groot deel van het aannemerswerk in
eigen handen neemt, dan moet je natuurlijk wel
wat extra tijd voorzien vooraleer de woning
instapklaar is. Al viel dat bij Stéphanie en Jerfy best
wel mee. In maart 2015 begonnen ze aan hun
bouwproject. Sinds november 2017 komen ze er
elke dag thuis. Daartussen spendeerden ze zowat
elk weekend en elke verlofdag tussen de stenen,
de mortel, het hout, …

VLAKAF!
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balustrade. Het buitenterras doet tegelijk dienst als
overdekking voor het terras op het gelijkvloers ter
hoogte van hun keuken. Links van hun slaapkamer,
situeert zich een ruime en heel smaakvol
ingerichte badkamer. Verder links bevinden zich
nog eens twee slaapkamers. De vierde slaapkamer
situeert zich boven de garage.

structuur. Het hout wordt afgewisseld met blauwe
hardsteen, zoals het tafelblad van de keuken en de
keramische vloer in de rest van de
benedenverdieping. De muren zijn allemaal wit.
Voorlopig is dit nog het wit van de pleister. Het
verven staat nog op de planning. Voor de rest is de
woning helemaal af, inclusief de verlichting. Ze
lieten zelfs een aantal kasten en het bureau maken
in lichte eik. Ze passen hierdoor perfect binnen het
kader. Ze beklemtonen het typisch landelijke
karakter van de woning en creëren een warme en
rustgevende atmosfeer zonder in te boeten aan
functionaliteit en comfort.

Ruim, sfeervol en functioneel

Wanneer je rond en in de woning loopt, valt
meteen op dat Stéphanie en Jerfy heel consequent
geweest zijn bij de keuze van de materialen. Ze
gebruikten heel veel hout. Alle ramen zijn
vervaardigd uit tropisch hardhout. Ook het grote
half ronde raam dat meteen in het oog springt
wanneer je langs de voordeur binnen komt. Het
nodigt uit om je te vergapen aan het prachtige
uitzicht. Ook binnen werd heel veel gebruik
gemaakt van hout. De keuken, de deuren, de trap,
… allen zijn ze gemaakt uit lichte eik. Ook het
laminaat in de zitruimte heeft dezelfde kleur en

VLAKAF!

Ook voor buiten hebben ze nog een aantal plannen
in hun lade liggen. Ze hebben de oprit enkel
voorlopig verhard. Volgend jaar willen ze werk
maken van een carport met aangebouwde
tuinberging. Deze komen aan de linkerachterzijde
van hun woning. Daarna zullen ze de oprit
definitief aanleggen. Rond de bestemming van hun
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ruime tuin liggen er nog verschillende opties open.
Ze hebben wel al een stukje als moestuin
ingepalmd. Ze vinden het voorlopig een geslaagd
initiatief. Achteraan is een stuk van hun tuin
afgezet als weiland. Vroeger graasden daar enkele

schapen. Stéphanie en Jerfy zijn er voorlopig nog
niet uit of ze deze traditie willen verderzetten.
Voorlopig zijn ze zeer gelukkig met enkel Philine in
huis, hun bruine Labrador.

Solidariteitsactie SAMANA.

Vooreerst onze dank aan allen die onze actie vorig jaar steunden. Hansbeke sleepte heel wat
waardebonnen in de wacht! Daar zijn we uiteraard blij mee! Jammer als u niet in de prijzen viel maar toch
heel erg bedankt.

In februari en maart zullen de bestuursleden van SAMANA weer op pad gaan met loten. De opbrengst gaat
voor de helft naar de plaatselijke werking. Daarmee wordt geprobeerd chronisch zieken en
alleenstaanden heel wat activiteiten aan te bieden, gratis of aan een zo laag mogelijke prijs. Er wordt
gezorgd voor twee vormende namiddagen, een ontspanningsnamiddag, een paasfeest met koffietafel,
bedevaart naar Oostakker, halve-dagreis en de dag van de chronisch zieke mensen. Alle mantelzorgers
worden in de week van de mantelzorg bedacht met een attentie en aan alle thuisgebonden zieken wordt
in augustus een bloemetje aangeboden. Tenslotte krijgen alle leden een bezoekje rond Kerstmis en een
kerstgeschenk. Chronisch zieken, alleenstaanden en ouderen (+80) zijn bij ons van harte welkom! Er wordt
geen lidgeld betaald. SAMANA Hansbeke dankt u nu reeds voor uw milde steun!
De tombolauitslag wordt aan iedereen bezorgd die ons steunde.

Info en loten zijn ook beschikbaar bij Francine Maenhaut, Vaartstraat 24, Hansbeke en bij Marc en Anny
Haesaert-Schelstraete, Zandestraat 67, Hansbeke .
VLAKAF!
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KT NIET VERSAGEN

HET FUN… ERARIUM

en koele berekening feilloos op elkaar liet
aansluiten. Is het toeval dat de Hansbeekse acteurs
zo sterk waren? Zonder daarbij afbreuk te willen
doen aan de anderen: er werd over hele lijn heel
goed geacteerd. Enkel de rol van ‘moeder’ en van
‘Marina’ konden ons wat minder bekoren, maar
dat ligt aan het scenario en zeker niet aan de
acteerprestatie. Beide rollen leverden immers
betrekkelijk weinig bijdrage aan het verhaal, dus
als toneelspeler is er ook weinig uitdaging in te
vinden.
Het decor was deze keer eerder sober maar stijlvol
gehouden (hoe kan het ook anders, een
funerarium nodigt niet uit tot veel frivoliteit), net
zoals de kostumering. De voorstelling duurde niet
zo heel erg lang, vooral het deel na de pauze was
eerder aan de korte kant. Misschien had men een
klein beetje meer tijd mogen geven aan het ietwat
rommelige einde, maar dat is detailkritiek. Al bij al
een erg geslaagde voorstelling, geweldig goed
getimed en met sterk acteerwerk van de twaalf
acteurs. We kijken al uit naar de volgende
voorstelling.

KT Niet Versagen legde van 26
januari tot 3 februari beslag
op de gemeentezaal voor vijf
voorstellingen
van
Het
Fun…Erarium, een komedie
van Dilbekenaar Benny Baudewyns, knap
geregisseerd door Marc Houtekier. Wie zijn stuk
begint met een nummer van Bob Dylan (weze het
dan in de versie van Freek de Jonge), heeft bij de
verslaggever al meteen een streepje voor. Het al bij
al vrij macabere onderwerp -verkeersslachtoffers
die opgebaard liggen in een funerarium- belet niet
dat het een sterke en bij momenten erg grappige
voorstelling is geworden. Twee mooie hoofdrollen
waren weggelegd voor Yves Deneir en Stefanie
Clement (als voorzitter van de toneelvereniging
mag ze ongetwijfeld als eerste een rol kiezen…), die
als net binnengebrachte slachtoffers van het
verkeersongeval samen ontdekken dat ze toch wat
meer met elkaar gemeen hadden dan ze
aanvankelijk dachten.
Tijdens de eerste twee bedrijven werd knap
geacteerd door telkens twee acteurs. Dat kwam de
duidelijkheid van het spel zeker ten goede en
zorgde tegelijkertijd voor
een mooie opbouw van
de spanning en van het
verhaal. De vondst om
de overledenen te laten
praten en bewegen
naast de overlevenden,
werkte uitstekend op
toneel.
Met Hansbekenaar en
jong
talent
Aimé
Anthuenis als dokter
werd het helemaal een
plezante voorstelling.
Zijn korte maar hilarische
optreden was zeker één
van de hoogtepunten
van de avond, net zoals
het acteren van Nele
Union die lichte hysterie
VLAKAF!
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MEREL DAAGT HANS UIT
Oplossing opgave 6: Het
hellend
vlak
van
Ronquières

Reeks 2

C 1 2 3 5 8 13 21 34 D

Vraag: Wat komt er op de plaats van C en D?

Enig goed antwoord: 5400 ton.

water verplaatst.

Reeks 3

Het schip met zijn lading weegt
2000 ton en dat betekent dat
het geladen schip ook 2000 ton

E 4 9 16 25 36 49 66 81 F

Opmerking: In deze reeks is er één getal (gewild)
foutief gedrukt.
Vragen: Welk getal is dat en wat moet het zijn?
Wat komt er op de plaats van E en F?

Bij het binnenvaren vloeien dus 2000 ton water uit
de bak naar het benedenkanaal… dus… met of
zonder schip… steeds 5400 ton.

Veel succes en zoek het zeker niet te ver.

Er kwamen drie juiste antwoorden binnen van
Etienne (én Stephaan!) Martens, Christian De
Keuckelaere en Antoine Martens.

Toemaatjes:

Een paar droedels die voor iedereen graag
meegenomen zijn:

LEN DE
DG

Alle drie ontdekten ze dat je ‘meetsysteem’ ook
omgekeerd kan lezen (‘achterstevuerne’, een
palindroom, een spiegeling…)
En ROB-IN-HOOD of Robin Hood ontmaskerden ze
in de droedel als de legendarische knaap.

Met Antoine Martens spraken we af dat hij na vier
juiste oplossingen van opgaves het boek
‘Dubbelportretten’ krijgt. Hij heeft reeds twee
juiste inzendingen op de teller. Dat geldt natuurlijk
ook voor andere deelnemers die onze cd-single
‘Wij zijn het dorp’ van Derek en Johan Verminnen
al meer dan één keer in hun bezit hebben. De
onschuldige kinderhand duidde nu Etienne
Martens aan als winnaar.

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

Opgave 7: Getallenreeksen

Deze maal bied ik jullie drie ‘getallenreeksen’ aan
die vrij gemakkelijk oplosbaar zijn.
Elke reeks is enkelvoudig, m.a.w. per opgave zijn er
geen combinaties door elkaar gemengd.
Verder gaat het alleen om gehele getallen.

Vlakaf is natuurlijk gedrukt op
gerecycleerd en chloorvrij gebleekt
papier. Dit gebeurt in de werkplaats
voor aangepaste arbeid VZW
Nevelland.

Reeks 1

A 3 5 7 11 13 17 19 23 B

Vraag: Wat komt er op de plaats van A en B?

VLAKAF!
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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?

om veldwerk te verrichten om bepaalde resultaten
te verifiëren. Heel wat studenten werden
uitgestuurd, meestal naar Afrika en Azië om dit
werk te doen. Steeds kwamen ze terug met
spannende verhalen hoe ze hun tijd beleefd
hadden in het buitenland. Dit sprak me erg aan,
zodanig dat ik ook wel eens graag twee jaar in het
buitenland wou werken om nieuwe dingen te leren
en ervaringen op te doen. Als voorbereiding op wat
er in die landen, die toen nog derde wereld landen
genoemd werden, op jou kon afkomen,
organiseerde de Belgische Dienst voor
Ontwikkelingssamenwerking een aantal cursussen
verspreid over vier weekends. Daar kwam men al
iets
dichterbij
de
werkelijkheid
wat
"ontwikkelingssamenwerking en technische
bijstand" echt betekenden. Het was niet alleen om
zelf te leren en nieuwe ervaringen op te doen,
maar zeker ook om je kennis te delen, om de
leefomstandigheden van het grootste deel van de
bevolking te verbeteren, de armoede te bestrijden,
de democratische samenlevingen te bevorderen,
enz. Ondertussen zijn die twee jaar uitgelopen tot
achtentwintig jaar. In 1990 ben ik uit België
vertrokken.

Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!

Voor deze editie zetten we nog eens de
omgekeerde stap: we mochten kennismaken met
een Hansbekenaar die al vele jaren in het
buitenland woont.

Dirk Tietens woonde in zes verschillende landen,
en verblijft intussen al langer in het buitenland dan
in Hansbeke. Omdat Vlakaf geen reisbudget ter
beschikking heeft (jammer!), was Dirk zo
sympathiek om op onze vraag zijn levensverhaal
eens uit te schrijven en door te mailen. Het leest
als een trein!
Een leergierige én nieuwsgierige Hansbekenaar

Ik ben Dirk Tietens en zag in maart 1963 het
levenslicht in Maria Middelares. Ik ben de jongste
zoon van Philibert en Odette Tietens - Van Couter
en ben opgegroeid in Hansbeke, in de
Reibroekstraat. Van opleiding ben ik gegradueerde
in de topografie. Met dat diploma kan je landmeter
worden. In de tweede helft van de jaren tachtig
heb ik avondschool gevolgd in de richting
informatica toen het curriculum nog alles omvatte
wat men toentertijd met computers wou en kon
doen. Die gecombineerde kennis bracht mij in een
stroomversnelling van steeds meer uitdagende
jobs. Mijn laatste job in België was als technisch
assistent in een onderzoeksprogramma aan de
Rijksuniversiteit van Gent. Daar onderzocht men
hoe digitale satellietbeelden te gebruiken om
onder andere planten en bomen te herkennen
vanuit de ruimte en in welk volume en welke
gezondheidstoestand ze waren. Dit soort
onderzoek stond nog in zijn kinderschoenen en ik
kwam in een omgeving terecht waar het nodig was
VLAKAF!
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Van Hansbeke naar Lesotho – dat “eilandje” in
Zuid-Afrika

Mijn eerste opdracht was in Lesotho. De Vlaamse
Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
Technische Bijstand (VVOB) zocht naar iemand met
kennis van stedelijke ontwikkeling. Wegens de
verstedelijking van Afrika was, en nog steeds is, de
vraag naar ruimte en grond groot. Grond die niet
altijd beschikbaar is voor de exponentieel
aangroeiende stedelijke bevolking. VVOB was
betrokken bij een project van de overheid in
Lesotho om in elke districtshoofdstad een groot
perceel land te ontwikkelen. De politieke wil was er
en het land was beschikbaar gesteld door de
overheid.
Zoals
ik
begreep
uit
de
functieomschrijving lag het probleem bij de
omzetting van de stedelijke planning naar de
praktijk. In het bijzonder het uitzetten en opmeten
van de percelen grond en het opzetten van een
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betrouwbaar kadaster. Voorheen lag deze
bevoegdheid bij de koning en bij de traditionele
chefs van Lesotho. Nu wou de overheid de
landrechten waarborgen voor bewoning op
langere termijn. Met een document van het
kadaster kan men bijvoorbeeld eenvoudig een
lening afsluiten bij een bank als onderpand om
zijn/haar stukje grond te ontwikkelen. Ik had een
goeie verstandhouding met de Lesotho project
manager. Hij heeft het later trouwens tot
Commissioner of Lands en tot minister gebracht.
Na verloop van tijd kreeg ik twee assistenten uit de
koninklijke familie.

om te starten. Twee maanden later kwam mijn 100
kg niet-begeleide-bagage aan met, behalve meer
reservekledij, totaal overbodige zaken waaronder
een olielamp, een camping gasbrander, één pot,
twee stukjes zeep enz. Bij mijn vertrek had ik
namelijk niet verwacht hoe behulpzaam de lokale
bevolking en collega’s zouden zijn om
nieuwkomers zoals ik doorheen de dagdagelijkse
bekommernissen te loodsen en om je echt welkom
te voelen. Ook was het vreemd om voor de eerste
maal als enige blanke te zijn tussen de lokale
bevolking. Ik had zoiets als gezichtsblindheid, wat
soms tot hilarische toestanden kon leiden.
Iedereen leek precies zo erg op elkaar!

Hoe het leven was in Lesotho? Vóór mijn sollicitatie
bij VVOB kende ik Lesotho enkel als "klein land in
Zuidelijk Afrika" van in de kruiswoordraadsels.
Lesotho is volledig ingesloten door Zuid-Afrika en is
even groot als België (+/-30.000km²). Een vijfde
van de oppervlakte is platteland, de rest is
bergachtig met de Maloti Mountains en de
Drakenbergen tot over 4000 meter hoog. Het
was/is een droombestemming voor trekking- en
rugzaktoeristen, en voor de 4x4-verslaafden een
uitdaging om over de hoogste en slechtste wegen
van de wereld te rijden (nou ja). Eenmaal in de
bergen is er totaal geen lichtvervuiling en de
sterren
van
onze
melkweg kan men bij
nacht in al hun glorie
bekijken. Een echte
belevenis om in je
slaapzak onder de blote
hemel te slapen. In 1990
kon men niet even op
het internet gaan om iets
op te zoeken. De
levenstandaard
van
Lesotho was ook niet erg
bekend in België.

Europese liefde in het warme Afrika

Ik heb mijn vrouw Christine leren kennen in
Lesotho. Zij is oorspronkelijk van Oost-Duitsland.
Na de val van de muur greep ze de kans om in het
buitenland als arts in het centraal hospitaal van
Lesotho aan de slag te gaan. We zijn in 1996 om
zeven uur in de morgen burgerlijk gehuwd in
Lesotho om de lange rij huwelijksplechtigheden
van die dag vóór te zijn. We waren trouwens al aan
het aanschuiven van zes uur in de morgen. Het
geduldig aanschuiven is iets wat men leert in
Afrika.

Bij mijn uitreis was mijn
valies volgepakt met
relevante schoolboeken
en één enkele set
vervangkledij. Dat was
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rol in het tot stand brengen van de
vredesovereenkomst tussen de politieke
opponenten. Een van de overeenkomsten was dat
ook hoger onderwijs buiten de hoofdstad mogelijk
moest zijn. De Katholieke Kerk heeft die taak op
zich genomen en heeft sinds 1996 faculteiten in
Centraal (Beira, Chimoio, Quelimane, Tete) en
Noord Mozambique (Cuamba, Nampula, Pemba)
opgericht. De Oostenrijkse Ontwikkelingsdienst
(Horizont3000) was erg betrokken bij het verlenen
van technische bijstand aan de Universiteit. Als hun
ICT-coördinator was ik betrokken bij het oprichten
van de respectieve ICT-centra alsook de oprichting
van de IT faculteit in Pemba. De Universiteit staat
open voor vrouwen en mannen zonder
onderscheid van religie.

Van Lesotho naar Mozambique

In 1996 ben ik mijn vrouw gevolgd naar
Mozambique, een voormalige Portugese kolonie.
Ik kon aan de slag bij de Katholieke Universiteit als
ICT-coördinator en mijn vrouw als enige interniste
voor Centraal- en Noord-Mozambique. We
woonden in Beira (Provincie Sofala), de tweede
grootste stad van Mozambique. Maputo is de
hoofdstad. Mozambique heeft een kustlijn van
meer dan 2000 km. De gevolgen van de
burgeroorlog tussen Frelimo en Renamo waren
nog steeds alom vertegenwoordigd. De aidsepidemie woedde op volle toeren en medicatie
was nog niet beschikbaar. Er waren regelmatig
cholera-uitbraken en het laagliggend land van
Sofala was onderhevig aan de cyclonen,
overstromingen en droogte veroorzaakt door de
opwarming van de oceaan (El Niño effect).

De kinderen doorliepen de lagere school in
Mozambique en volgden onderwijs in het
Portugees en Engels. In 2007 beslisten we dat de
kinderen best het secundair onderwijs in Duitsland
zouden aanvangen. Christine heeft zich in Borken
(Duitsland) als internist aangesloten bij een
dokterspraktijk. De kinderen hadden het
aanvankelijk moeilijk om zich aan het strakke
Duitse onderwijsregime aan te passen. Ze maakten
snel nieuwe vrienden die hen de Duitse taal in een
mum van tijd bijbrachten.

Al deze toestanden vernietigen heel wat van het
naoorlogs herstelwerk en brengen Mozambique
nu terug in moeilijkheden en onderlinge conflicten.
Mozambique kan een paradijs zijn. Het heeft een
aangenaam klimaat (indien je van vochtige warmte
houdt). Het land is vruchtbaar, de bevolking is
oorlogsmoe en wil verandering. Mozambique is rijk
aan natuurlijke delfstoffen en laten we ook niet de
palmbomen langsheen de zandstranden vergeten
die een enorm toeristisch potentieel betekenen.
Tijdens de elf jaar verblijf in Mozambique werd ons
gezin uitgebreid met drie kinderen. Benjamin werd
in 1997 geboren in Mutare-Zimbabwe. In 1998
kwam mijn vrouw met een premature tweeling
naar huis. Beide meisjes werden door hun moeder
achtergelaten in het ziekenhuis en Caroline en
Sarah zijn nu onze geadopteerde dochters.

… en van Mozambique naar Ethiopië

In 2009 ging het naar Ethiopië. Ik was aangesteld
als hoofd van de Informatie en Communicatie
Technologie (ICT) van de Adama Universiteit in de
gelijknamige stad, 100 km ten zuiden van Addis
Ababa. De Duitse Onwikkelings Dienst (GIZ/CIM)
was nauw betrokken bij de uitbouw van het
universiteitswezen in Ethiopië. Ethiopië werd nooit
door de Europese machten gekoloniseerd. Ethiopië
heeft een eigen alfabet, kalender en
uuraanduiding. De officiële taal is het Amhaars, een
semitische taal; zoals het Hebreeuws en Arabisch.
De twee grootste religies zijn het christendom
(ethiopian orthodox en protestants) en de islam.
De verschillende religies leven in vrede samen, niet
zo de verschillende etnische groepen waaronder de
Oromo en Amhara, the Somali and Tigrayans die

Hoe was het leven in Mozambique? Indien je van
schelpdieren en vis houdt is dit de plek waar je
moet zijn: in alle variëteiten als ontbijt, middag- en
avondmaal en als tussendoortje. Heel wat
expatriates (gastarbeiders) waagden zich wekelijks
de weg op naar Zimbabwe via de Beira Corridor om
proviand op te slaan. De rijkeren hadden een
tweede verblijf in Mutare om hun weekends door
te brengen. De Katholieke Kerk had een centrale
VLAKAF!
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samen drie vierden van de bevolking uitmaken.
Ethiopië is een federale staat, maar interne
machtspolitiek en de waargenomen ongelijke
verdeling van de schaarse middelen, verzuren het
klimaat van onderlinge verdraagzaamheid. Na de
vondst van het oudste menselijk skelet, Lucy, wordt
nu aangenomen dat de mensheid ontstaan is in
Ethiopië. Wat vooral opvalt is het respect voor
oudere mensen. Een oudere komt eerst op de
sociale ladder. Het leven op de campus was niet
zonder gevaren. Hyenas lopen vrij rond. Soms
werden studenten aangevallen, wat dan aanleiding
gaf tot het elimineren van de dominantste dieren.

zonder rekening te houden met het welzijn van de
omliggende flora en fauna, kappen het woud. Door
het project ICMBio wil men een halt toeroepen aan
die wanpraktijken. Itaituba ligt praktisch op de
evenaar waarbij de luchtvochtigheid steeds boven
de 80% bedraagt. Van een sauna gesproken!
Wanneer men laag over het altijd groene
regenwoud vliegt, zien de nauw aaneensluitende
boomkruinen eruit als broccoli. Brazilië is het enige
land op het Zuid-Amerikaanse continent waar
Portugees gesproken wordt. Door mijn jaren in
Mozambique dacht ik dat ik mij vloeiend in het
Portugees kon verstaanbaar maken. Het gesproken
Braziliaans Portugees is echter een totaal ander
dialect dan het Portugees dat ik ken. Brazilië is een
voetballand. De weekends worden doorgebracht
om gemeenschappelijk naar een match op TV te
kijken en o-wee als men voor de verkeerde ploeg
supportert.

Ook Zuid-Amerika is geen onbekende meer

Twee jaar later werd ik naar Brazilië gestuurd via
dezelfde organisatie. Meer bepaald naar Itaituba,
een stadje gelegen in het hart van het Amazone
regenwoud. De sedimenten in de vallei van de
Tapajos Rivier zijn rijk aan goud en het woud telt
waardevolle houtsoorten. Met het gebruik van
satellietfoto’s en digitale technieken wou men
lokaliseren waar er illegale kaalslag plaatsvindt.
Voornamelijk veehouders zijn op zoek naar steeds
meer nieuwe weilanden. Ook houthandelaars, die
op een illegale manier geld willen verdienen door
enkel de meest waardevolle houtsoorten te rooien

VLAKAF!

En dan terug naar Afrika

De laatste 6 jaar werk ik als deputy van de
landmeter-generaal op de landmeetkundige dienst
van Namibië. Het kantoor van de landmetergeneraal speelt een belangrijke rol bij het
handhaven van de integriteit van de kadastrale
gegevens en zorgt er zo voor dat de vastgoedmarkt
beveiligd is. Namibië heeft
één van de best bewaarde
en betrouwbare kadastrale
archieven. De dienst staat
ook in voor het definiëren
en afbakenen van de
interne grenzen en de
nationale grenzen van
Namibië. Namibië staat
bekend
om
zijn
indrukwekkende fauna,
immense
woestijnen,
e x t r e m e
natuurverschijnselen en de
op een na grootste canyon
ter wereld. Ik woon in de
hoofdstad
Windhoek.
Namibië is een van de
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dunst bevolkte gebieden ter wereld, met twee
miljoen inwoners verspreid over een oppervlakte
van 30 maal België. Drie vierden van het akkerland
is in bezit van commerciële landbouwers die
slechts 0.2% van de populatie uitmaken. De
meerderheid van de bevolking leeft in de
Communal Lands (gemeenschappelijke gronden).
Op zijn zachtst gezegd is de land-situatie in
Namibia explosief te noemen. Sinds de
onafhankelijkheid van Namibië in 1990 poogt de
overheid via een willing seller/willing buyer
principe (gewillige verkoper, gewillige koper) de
situatie recht te trekken, waarbij commercieel land
beschikbaar gesteld wordt voor hervestiging van
de voorheen benadeelde bevolking. Dit is in
tegenstelling met het land reform programma van
Zimbabwe, waarbij de overheid beslag legt op alle
commerciële boerderijen, zonder compensatie,
met alle economische en sociale gevolgen voor het
land.

aanvulling vormen op het huidige formele systeem
van grondbezit.
Heimwee naar Hansbeke?

Soms wordt de vraag gesteld of ik ooit nog naar
België terugkeer en of ik Hansbeke mis. De vraag is
moeilijk te beantwoorden omdat ik niet weet wat
er in de volgende vijf jaar kan gebeuren. Namibië
biedt voldoende levenskwaliteit en arbeidsgenot
(nou ja) om het nog een aantal jaren uit te houden
waarna men plots op pensioen moet, maar dat lijkt
nog ver af. Schijnbaar telt Zuidelijk Afrika 8000
geregistreerde Belgen, waarvan slechts enkelen in
Namibië. Ik ben verliefd geworden op het land. Ik
heb ook een permanente verblijfsvergunning in
Namibië. Het leven in Namibië is ook minder
hectisch dan in België en Duitsland en het klimaat
is aangenamer. Ik kan me daar verstaanbaar maken
in het Engels, Duits en Afrikaans. Als buitenlander
kan ik me in mijn beroep neutraal opstellen
wanneer het nogmaals botst onder de
professionals in de verschillende taalgroepen.
Verwarming heeft men niet nodig. Als men
vergeten is om elektriciteit in de supermarkt te
kopen (prepaid meetsysteem) wordt de open
haard aangemaakt om snel een stukje vlees te
braden (barbecue-en) of potjiekos (in een
gietijzeren pot) te maken. In mijn vrije tijd probeer
ik zoveel mogelijk van het land en de omgeving te
genieten. Een weekend vrij voelt sowieso als een
kleine vakantie. Ik woon ook reeds langer in het
buitenland dan dat ik in België gewoond heb. Als
lid van Vlakaf en de Heemkundige Kring van het
Land van Nevele probeer ik toch bij te blijven over
het reilen en zeilen in de regio. En voor de laatste
nieuwtjes verbind ik me vlug met het internet.

Momenteel ben ik op verlof in Duitsland en bezoek
een deel van mijn ondertussen groot geworden
kinderen (21 en twee maal 19 jaar). De oudste
zoon (geboren in Zimbabwe) is sinds oktober 2017
voor een jaar in Australië op werkvakantie. Beide
geadopteerde dochters (geboren in Mozambique)
zitten nog op school.

Na mijn verlof keer ik terug naar Namibië als
nationale adviseur op het gebied van “flexibel”
grondbezit. Met de verstedelijking is de vraag naar
land groot. Vele mensen wonen in zogenaamde
informele nederzettingen. Het “Flexible Land
Tenure System (FLTS)” is een innovatief concept
om bewoners een landgebruik-zekerheid toe te
kennen in de informele nederzettingen in Namibië.
Het basisidee van het Flexible Land Tenuresysteem is om een land “eigendom/gebruik”
registratiesysteem op te zetten dat parallel loopt
en complementair is aan het huidige formele
systeem van eigendomsrecht. Het concept is
afgeleid van de behoefte van de overheid om
vervangbare alternatieve grondbezitopties te
creëren voor informele nederzettingen, die een
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En nee, er lopen geen leeuwen en andere wilde
dieren op straat. Of toch? Soms een verdwaald
luipaard of een cheetah of een gemsbok, of een
jackal. En bavianen ritsen ook al eens iets mee wat
er voor hen lekker uitziet.
We danken deze Hansbeekse wereldburger voor
zijn levensverhaal!
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ARSCENE

Zaterdag 28 april 2018 - Blue and Broke

Arscene

Kiss Me Twice

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

Keek je ook al uit naar de winter, gewoon in de
hoop dat je die ene dan kan vergeten? Wil je liever
naïef zijn dan alles te weten, goed beseffende dat
dit niet kan? Word je soms wakker terwijl het
ergens anders in de wereld vijf uur is? Het zijn maar
enkele songs van “Kiss Me Twice”, de eerste plaat
van Blue and Broke. Ondertussen hebben ze een
tweede langspeler ingeblikt, "Edward". Songs uit
beide albums zullen aan bod komen tijdens deze
live set. Rijk gearrangeerd, maar in de kern vijf
muzikanten die je willen meevoeren. Vijf
muzikanten met veel kilometers op de teller die
liever samen voor de ontroering en de glimlach
gaan dan voor een noot te veel.

zaterdag 17 maart 2018 - Where
the Poppies Blow
Songs of War

Gianni Marzo is een vaste gast van Arscene
geworden. Samen met een indrukwekkende live
band (collega’s uit Isbells, Marble Sounds,
Winterland, …) startte hij een project met
originele covers van oorlogssongs van Leonard
Cohen, PJ Harvey, Suzanne Vega, Wilco, Bob Dylan,
The The,...
zaterdag 31 maart 2018 - Quinteto Astor

Le coeur est voyageur

Lokaal verankerd concert met een hoog Vlakaf
gehalte, met dank aan Melissa Anthuenis op zang.

Wat als Brel niet naar Parijs, maar naar Buenos
Aires was afgereisd?
Quinteto Astor, de groep die al 15 jaar op de
Vlaamse tangokaart staat, meets Brel.

Zaterdag 26 mei 2018 - O Bain Marie
cd-voorstelling

Met hun nieuwe project ‘Het hart is een reiziger’,
brengt Quinteto tango-interpretaties van Brel,
Argentijnse klassiekers geworteld in le Plat Pays.

Een snuifje smoky soul, rauwe jazz-teentjes,
zeemzoeterige zuiderse reggae-look… Deze
vijfkoppige groep surft over verschillende stijlen
heen met een lyrische flow die het geheel als een
verhaaltje aan je presenteert.

Zaterdag 13 april 2018 - Martin Harley

Eind 2017 namen zij tussen oud en nieuw een EP
op in de sfeervolle ruimtes van Arscene, waar deze
ook aan het publiek wordt voorgesteld.

Sliding Guitar

De Welshe Martin Harley is een geweldig
getalenteerde bluesgitarist en singer-songwriter.
Hij rijgt lovende recensies aaneen, en wordt
beschouwd als één van de beste rootsmuzikanten.
Folk, blues en bluegrass op slidegitaar brachten
hem in het gezelschap van grote namen en in
legendarische Amerikaanse zalen. Zijn Europese
tournee passeert ook voor één optreden in België,
enkel en alleen in Hansbeke.

VLAKAF!

Meer info op www.arscene.be

Oproep:

Wie nomineert iemand voor de
Zjaloezigen Zjeraar 2018?
Bij een redactielid of via
redactie@vlakaf.be
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DE HEREN VAN NEVELE
Bij
de
aanvang
van
de
gemeenteraad van 30 januari
wenst voorzitter Hilde Langeraert
(sp.a) iedereen een inspirerend en
gezond jaar. Het laatste jaar van de
legislatuur wordt boeiend. Open
VLD raadslid Sofie D’hondt is verontschuldigd
wegens werkverplichtingen. Schepen Mia Pynaert
(sp.a) is eveneens verontschuldigd.

of de hulpverlening gewaarborgd blijft bij de
overstap en wordt gerustgesteld door de
burgemeester. Kristof De Schryver (N-VA) stelt dat
veiligheid prioritair is en professionalisering een
verbetering. Financieel blijven veel vraagtekens:
wat met de investeringen uit het verleden en hoe
zal de personeelskost verrekend worden.
Burgemeester Cornelis stelt dat de stad Gent de
personeelslast voor een groter deel op zich zal
nemen. De burgemeester merkt op dat er slechts
professionele brandweerlieden dienst zullen doen
als de post niet functioneert met vrijwilligers.
Raadslid De Schryver meent dat er een geleidelijke
overgang naar professionelen zal zijn. Raadslid
Dimitri Beyens (onafhankelijk) hoopt dat de
overgang naar zone Centrum vlotter zal verlopen
dan die destijds naar zone Meetjesland.

Burgemeester Johan Cornelis (CD&V) verduidelijkt
waarom het voor Nevele beter is deel uit te maken
van de hulpverleningszone Centrum in plaats van
te behoren tot de hulpverleningszone Meetjesland.
Optimale hulpverlening door de brandweer staat
of valt met korte aanrijtijden. Vroeger bedroeg
deze 12 minuten. Nu theoretisch 17 minuten en in
de praktijk 24 tot 28 minuten. Binnen de
hulpverleningszone Meetjesland moet het
personeelsbestand van de brandweerpost Nevele
afslanken van 41 manschappen naar 33
manschappen, ook al doet Nevele meer
interventies dan Zomergem. Toetreden tot de
hulpverleningszone Centrum is niet in een
avontuur stappen, hulpverlening is prioritair. De
post Nevele is strategisch belangrijk en wordt
opgewaardeerd. Er zal opnieuw hetzelfde aantal
manschappen komen en er komt een rechtzetting
voor het thans niet beschikbaar rollend materiaal.
Toetreden tot de zone Centrum is een doordachte
keuze met toekomst voor Nevele. De kostprijs
bedraagt nu 24 euro per inwoner. De minimaal te
voorziene professionalisering zal de kostprijs naar
38 euro per inwoner brengen.

Met unanimiteit wordt goedgekeurd dat Nevele op
31/12/2018 uit de hulpverleningszone Meetjesland
stapt en op 1/1/2019 deel zal uitmaken van de zone
Centrum.
Van Welzijnsband Meetjesland wordt de
statutenwijziging goedgekeurd, evenals de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2022 en er
wort kennisgenomen van het budget 2018.

Voorafgaand aan de goedkeuring van het gewijzigd
meerjarenplan 2014-2022 van het OCMW en de
kennisname van het budget 2018 en de 4de
budgetwijziging van 2017, geeft OCMW-voorzitter
en schepen Jan Pauwels (N-VA) toelichting. De
uitgaven en ontvangsten van het OCMW dalen
door het feit dat het woonzorgcentrum, het
dienstencentrum en de warme maaltijden niet
langer georganiseerd worden vanuit het OCMW
maar wel vanuit het Zorgbedrijf Meetjesland dat
vanaf 1 januari 2018 operationeel is. De sociale
dienst en het sociaal restaurant blijven onder het
OCMW. Maaltijden kosten 4,5 euro. Het sociaal
restaurant is nu acht maanden open en er komen
20 à 25 personen eten. Het sociaal restaurant
draait op vrijwilligers die zo via Welzijnsband een
zinvolle tijdsbesteding vinden. Op dit ogenblik zijn
het alleenstaanden die gebruik maken van het
restaurant, éénoudergezinnen hebben de weg nog
niet gevonden. De gemeentelijke toelage voor het
OCMW bedraagt 645.000 euro en is toegenomen.
Het OCMW ontwikkelt lokale initiatieven onder

NN-fractieleider John Caron sluit zich aan bij de
keuze om toe te treden tot zone Centrum omdat er
professioneler gewerkt wordt en omdat het een
garantie biedt op een degelijk veiligheidsbeleid. De
kostprijs is nog niet gekend. Tegenover
professionaliteit staat uiteraard een kostprijs. Het
is een tussenstap. Er komt een grotere fusie en het
vrijwilligersverhaal loopt op zijn einde. Op de
laatste zoneraad van de zone Meetjesland stemden
drie gemeenten om bij die zone te blijven, naast
drie burgemeesters die zich onthielden. Het is een
gemiste kans op een grotere fusie. De
burgemeester stelt gepleit te hebben voor een
Oost-Vlaamse zone. Raadslid Filip Vervaeke vraagt
VLAKAF!
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meer voor de opvang van asielzoekers. Er werd een
woning aangekocht op de Markt en het eigendom
aan de Blasiusdriesstraat wordt gerenoveerd. Het
Zorgbedrijf zal op termijn voor gevolg hebben dat
er minder kosten zijn door gezamenlijke aankoop
en door een gedaalde personeelskost. Het
personeel dat nieuw in dienst komt bij het
Zorgbedrijf (contractueel) heeft niet hetzelfde
statuut als het personeel dat reeds in dienst was
(statutair). Filip Vervaeke (NN) vraagt wanneer het
Zorgbedrijf break-even zal draaien. Schepen
Pauwels stelt dat de oorspronkelijke bedoeling was
dat dit na 5 jaar zou zijn. Evenwel zijn alle politieke
partijen overeen gekomen dat er geen termijn
moet gesteld worden. De personeelskost zal dalen
door uitgroei van statutair personeel. Hij vermoedt
dat het 10 jaar zal duren vooraleer het Zorgbedrijf
zonder dotatie vanuit de verschillende OCMW’s (en
dus gemeenten) zal kunnen bestaan. Filip Vervaeke
merkt op dat op 1 januari 2019 de fusie DeinzeNevele van start gaat. Deinze maakt geen deel uit
van het Zorgbedrijf maar de fusie zal wel moeten
bijdragen in het Zorgbedrijf. Jan Pauwels stelt dat
er tegen eind dit jaar meer duidelijkheid zal zijn
over verschillende items en kosten.

de Kleine Heirenthoek wordt niet unaniem
goedgekeurd. Voorzitter Langeraert stelt dat asfalt
niet goed is voor de doorlaatbaarheid en ingaat
tegen de betonstop. Er zijn andere mogelijkheden
om een weg goed bruikbaar te maken. Hilde
Langeraert en Luk De Gheest (sp.a) stemmen
tegen.

In de varia vraagt raadslid De Schryver aan schepen
Bertin (onafhankelijk) wanneer het proefproject
van asverschuiving in Landegem geëvalueerd
wordt. Freddy Bertin stelt dat er in het algemeen te
snel gereden wordt en dat dus structurele
maatregelen moeten genomen worden. Hij stelt
voor het probleem aan te kaarten in de adviesraad
voor mobiliteit. Jan Pauwels meent dat de
verkeersdensiteit in de woonkernen te hoog is en
stekt voor Vaart Links door te trekken tot aan de
brug om zo verkeer uit de kernen te houden.
Voorzitter Langeraert merkt op dat nieuwe wegen
meer verkeer aanzuigen. Dimitri Beyens stel dat
snelheidsremmers nodig zijn maar dat de
veiligheid van de fietsers moet in acht genomen
worden.
Kristof De Schryver merkt op dat in Nevele geen
wegwijzers staan naar Bed & Breakfasts of
restaurants en dat hij dergelijke borden wel ziet in
andere gemeenten die toerisme promoten.
Schepen Bertin antwoordt dat in de stuurgroep
afgesproken is de signalisatie tot een minimum te
beperkten maar dat niets belemmert dat raadslid
De Schryver een voorstel indient.

De belastingen op woningen die geïnventariseerd
zijn als ongeschikt of onbewoonbaar worden
gewijzigd. Raadslid De Schryver stelt dat zoveel
mogelijk huizen moeten bewoond worden en
vraagt hoe leegstand vastgesteld wordt. De
gemeente zou bemiddelend moeten optreden. De
belasting op de tweede verblijven wordt
opgetrokken omdat dit anders een middel is om de
leegstandsbelasting te ontwijken.

Kristof De Schryver merkt nog op dat het digitaal
reserveren van een gemeentelijke zaal niet
gebruiksvriendelijk verloopt.

Niettegenstaande het Feestcomité Merendree de
bewijsstukken over 2016 te laat voorlegde, wordt
de toelage voor 2017 toch uitbetaald.

Gemeenteraad 27 februari

De gewijzigde overeenkomst met Proximus over de
installatie in de Stationsstraat wordt goedgekeurd.

Voorzitter Hilde Langeraert (sp.a) wil de
raadszitting tijdig starten en deelt even vóór 20 uur
mee dat schepen Mia Pynaert en raadslid Luk De
Gheest, beiden sp.a, verontschuldigd zijn wegens
ziekte.

Het aantal jobstudenten wordt verhoogd. Het
reglement op het hengelen op de IJsput wordt
gewijzigd waardoor het visseizoen voortaan eindigt
op 20 november en er niet individueel mag
gehengeld worden tijdens een clubwedstrijd.

Tog nie in tzelfde
beddeke ziek?

Het door Fernand Neerman (CD&V) toegevoegd
agendapunt over de asfaltering van een zijweg van
VLAKAF!
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Schepen Jan Pauwels (NV-A) geeft toelichting over
het meerjarenplan 2017-2020, het budget 2017 en
het budget 2018 van het Zorgbedrijf Meetjesland.
Daarbij wordt herhaald wat in vorige
gemeenteraad uiteengezet werd, namelijk dat de
autofinancieringsmarge van het Zorgbedrijf 0 (nul)
is aangezien het gefinancierd wordt door
gemeentelijke dotaties via de OCMW’s van Nevele,
Evergem en Maldegem. De dotaties zullen dalen
maar exacte cijfers kunnen niet gegeven worden.
In Nevele gebeuren volgende investeringen:
inrichten van de zolder tot kleedkamers voor het
personeel en de installatie van een nieuwe keuken
met een capaciteit van 300 maaltijden per dag. Het
is de bedoeling om betaalbare en toegankelijke
zorg te bieden. Er worden diensten aan huis
geleverd (dienstenchequebedrijf) aan die burgers
die dit het meeste nodig hebben. Mensen moeten
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven, dan naar een
serviceflat gaan en ten slotte opgenomen worden
in een woonzorgcentrum. In Nevele worden enkel
mensen opgenomen met een C of D profiel.
Fractieleider John Caron stelt dat Nieuw Nevele de
oprichting van het Zorgbedrijf steeds gesteund
heeft, dat dit een fusie avant la lettre is, het
samenwerken van openbare diensten en het goed
besteden van overheidsgelden. Hij merkt op dat
het Zorgbedrijf wellicht een andere wending zou
gekend hebben indien het fusieverhaal vroeger
gekend was en dat Deinze kritisch staat tegenover
het Zorgbedrijf. Er zullen fondsen moeten geleverd
worden maar er is geen inspraak geweest. Jan
Pauwels zegt dat het een engagement is van de
gemeente Nevele tot 2046 en dat alle contracten
moeten overgenomen worden bij de fusie en dat
er wel gevoeligheden zullen zijn. In het Zorgbedrijf
kan er veel korter op de bal gespeeld worden
aangezien de directie beslist en er niet moet
gewacht worden op een vergadering van het vast
bureau of de raad van het OCMW. Het is een
loslaten van sommige taken. In de raad van
bestuur zit van iedere deelnemende gemeente de
schepen van sociale zaken, een lid van de
meerderheid en een lid van de oppositie (zonder
stemrecht). Schepen Pauwels stelt dat het een
delicate
oefening
zal
worden
tussen
Woonzorgcentrum (Deinze) en Zorgbedrijf, onder
ander voor het opnamebeleid. Raadslid Caron zegt
VLAKAF!
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De statutenwijziging van de Regionale Jeugddienst
Meetjesland wordt goedgekeurd. Schepen Gunnar
Claeys (CD&V) antwoordt raadslid Caron dat
Nevele nog gebonden is tot 2020 en dat hij niet
weet wat daarna zal gebeuren: Deinze maakt geen
deel uit van deze projectvereniging. In de rand van
dit punt merkt Hilde Langeraert op dat Nevele ook
nog deel uitmaakt van Woonwijzer, Comeet en
Regionale landschapsraad waarin Deinze ook niet
participeert.
Vanaf 1 augustus mag de gemeente over één
financieel directeur beschikken voor gemeente én
OCMW. Fernand Neerman (CD&V) heeft dit
bijgevoegd agendapunt ingediend dat het
opstellen van de functie en de oproep tot
kandidaatstelling inhoudt. Iedereen gaat akkoord.

In de varia merkt voorzitter Langeraert op dat niet
ieder raadslid zijn i-pad bij heeft, zoals eerder
gevraagd. Dit moet wel op de volgende
gemeenteraad, zodat digitaal kan gestemd worden.

Open VLD raadslid Sofie D’hondt vraagt hoelang de
containerklassen in Landegem zullen blijven staan.
Schepen Ann Lambrecht (CD&V) legt uit dat de
containerklassen nodig zijn wegens plaatsgebrek,
ook voor de kinderopvang. Burgemeester Johan
Cornelis antwoordt dat de containers een tijdelijke
oplossing zijn tot de nieuwbouw gerealiseerd is.
Sofie D’hondt vraagt of de nieuwbouw wel zeker
zal gerealiseerd worden aangezien in Deinze geen
gemeentelijk onderwijs ingericht wordt. De
burgemeester verzekert dat het een voorziene
uitgave betreft en dat alle voorziene uitgaven
uitgevoerd worden.

John Caron vindt het niet kunnen dat door de
schepen van leefmilieu aan inwoners van Wilde
meegedeeld wordt dat zij maar moeten
verwarmen met pellets of mazout omdat zij niet
kunnen aansluiten op een aardgasleiding. Hij
meent dat de vraag van de inwoners minstens een
onderzoek door de gemeente waard is en het
antwoord van de schepen niet strookt met de
beleidskeuzes van de gemeente die zelfs voor CNGvoertuigen kiest. Hij heeft navraag gedaan bij
Eandis maar nog geen antwoord bekomen.
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Burgemeester Cornelis zegt dat in de vooravond
antwoord gekomen is en deelt mee dat sedert het
energiedecreet van 2015 geen gasleidingen meer
gelegd worden voor algemeen nut maar wel op
kosten van de aanvrager. Er moet dus eigenlijk
nagegaan worden hoeveel de aanleg in zijn
totaliteit kost en hoeveel aangelanden zouden
aansluiten om aan de betrokken inwoners te
kunnen meedelen wat hun individuele kost zal zijn,
vooraleer tot een definitief besluit kan gekomen
worden. Schepen Freddy Bertin merkt nog op dat
in het jaar voorafgaand aan de fusie geen nieuwe
subsidies mogen ingevoerd worden en dat in
Deinze geen subsidie toegekend wordt in
buitengebieden. Johan Cornelis merkt op dat de
langetermijnvisie van de overheid niet altijd
gasinstallaties zijn; er zijn nog andere
verwarmingsstromen.

kunnen met respect voor de verschillende
standpunten. Voorzitter Langeraert zal het vast
bureau samenroepen om te kijken hoe dit kan
georganiseerd worden. Schepen Lambrecht stelt
dat er besprekingen zijn met de bevoegde
schepeen en ambtenaren. Hilde Langeraert
weerlegt dat dit niet hetzelfde is als een
gemeenteraad. John Caron vult aan “dit huis
optimaal gebruikten zolang het er nog is”.

Dimitri Beyens vraagt welke regel gehanteerd
wordt voor het aanbrengen van affiches in de
sporthal aangezien er steeds affiches hangen van
Deinze en Aalter. Schepen Lambrecht zegt:
sportgerelateerd – Nevele.

Raadslid Anny De Roo (N-VA) vraagt of er een
akkoord kan gesloten worden om bij de komende
verkiezingen enkel gebruik te maken van de
officiële aanplakborden en geen borden te
plaatsen op privé-eigendom. Burgemeester
Cornelis vraagt of N-VA dan ook geen gebruik zal
maken
van
de
grote
commerciële
publiciteitsborden. Voorzitter Langeraert merkt op
dat er moet overeengekomen worden met Deinze.
Kristof De Schryver (N-VA) meent dat een
gentlemans agreement voldoende is. Johan
Cornelis zegt dat er in de loop van de week een
bijeenkomst is van de partijvoorzitters.

Raadslid Caron vraagt de voorzitter om initiatief te
nemen zodat de gemeenteraad van Nevele een
beleid kan uitstippelen over huishoudelijk
reglement, onderwijs (in Deinze is enkel de
academie ingericht door de stad), containerpark.
Dit zijn een aantal gevoelige en interessante
beleidsthema’s waarvoor een kader moet
ontwikkeld worden waar de Nevelenaars beter van
worden. Dit moet door de gemeenteraadsleden

De vrouwelijke service club FiftyOne Ladies Club De Leie
organiseert jaarlijks een succesvol
feest en brunch ten voordele van
hun sociale doelen. Onder het
voorzitterschap van mevr. Kristin
Mattheeuws werd 2017 dan ook
feestelijk afgesloten met een
cheque-overhandiging voor maar
liefst een totaal bedrag van 12.500
euro.
De projecten K Platform, vzw
Empathy, Fonds Emilie Leus,
project Eritrea en Vierklaver waren
super gelukkig met elk 2.500 euro.
Ze danken alle sponsors en
medewerkers die hiertoe hun
steentje hebben bijgedragen."
VLAKAF!
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INTERVIEW INFRABEL

In de wandelgangen van Hansbeke (wat een
eufemisme is voor “aan de toog”), horen we allerlei
geruchten over een spoedige start van de werken
voor de aanleg van het derde en vierde spoor en
een rondweg in Hansbeke. Wij van Vlakaf
distantiëren ons uiteraard van alle fake media en
brengen
alleen
maar
gecheckte
en
gedubbelcheckte informatie.

ingeleid, is nog geen uitspraak gevallen.

Daarom namen we contact op met de
woordvoerster van Infrabel, Charlotte Verbeke, die
ons al eerder te woord stond.

Op 18 december besliste het schepencollege
principieel akkoord te gaan met scenario 1 van
Infrabel: “het afschaffen van de overweg + te alle
tijde voorzien van een alternatief (eventueel
gedeeltelijke rondweg tot aan de rotonde)”. Dat
gebeurde nadat het college met Infrabel had
samengezeten. (Terzijde, het zou de gemeente
sieren om de bevolking te informeren over de
beslissing die toen genomen is). De aanleg van
derde en vierde spoor was immers in een
stroomversnelling gekomen en men wil vermijden
dat de doortocht van Hansbeke volledig wordt
afgesloten voor het wegverkeer.

Begin mei 2017 vond ‘Studio Hansbeke’ plaats,
waarbij de studiebureaus Artgineering en H+N+S
samen met inwoners zochten naar een goeie
inpassing van de rondweg en de twee bijkomende
sporen.
Stroomversnelling

Wat voorafging…
Nog even een korte opfrissing van ons geheugen :
in juli 2016 werd de eerste vergunning van Infrabel
vernietigd. Kort daarop (december 2017) diende
Infrabel een tweede keer een aanvraag voor
stedenbouwkundige vergunning in, die daarop
werd
verleend
door
de
gewestelijk
stedenbouwkundig ambtenaar. Opnieuw werd
tegen deze vergunning beroep aangetekend door
enkele Hansbekenaren. In die beroepsprocedure,
die bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd

Infrabel had diezelfde maand namelijk bekend

Impressie van Hansbekedorp met tunnel
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gemaakt dat er, naast de geplande investeringen
van 4,3 miljard euro in de periode 2017 - 2020, nog
bijkomend 1,15 miljard euro zou worden
geïnvesteerd van 2018 tot 2031. Van die 1,15
miljard is 500 miljoen voorbehouden voor (o.a.) de
aanleg van derde en vierde spoor tussen Gent en
Brugge.

autoverkeer zich nog op een veilige manier kan
verplaatsen.’
Behoort het afsluiten van de overweg, voordat de
tunnel is aangelegd, tot de mogelijkheden?
Verbeke: ‘Wij zoeken samen met AWV en de
gemeente naar een constructieve oplossing. Het is
momenteel niet de bedoeling om voor een
dergelijke piste te kiezen.’

Doen ze het of doen ze het niet?
Het Schepencollege gaat dus akkoord met een
gedeeltelijke aanleg van de rondweg, meer
bepaald tot aan het rondpunt ter hoogte van de
Begijnhoflaan. Op het terrein zien we echter dat
het volledige traject met paaltjes is uitgezet,… Wat
wordt het nu?

Wordt door Infrabel overwogen om (een deel
van) de rondweg aan te leggen, voordat de Raad
voor Vergunningsbetwistingen een uitspraak
doet?
Verbeke: ‘Infrabel wenst uiteraard zo snel mogelijk
de overweg af te schaffen. Samen met AWV en de
gemeente streeft Infrabel naar de realisatie van de
volledige rondweg. Alle mogelijke pistes worden
daartoe bekeken.’

De vraag is of Infrabel effectief bereid is om de
aanleg van de rondweg te starten, los van het feit
dat hun vergunning dreigt te worden vernietigd.
Charlotte
Verbeke:
‘De
Raad
voor
Vergunningsbetwisting is een onafhankelijk
orgaan, dat zichzelf organiseert. Op de vraag
wanneer de vergunning toegekend of vernietigd
wordt, dienen wij u dan ook het antwoord schuldig
te blijven.

Kloppen de geruchten dat hiermee al dit jaar zou
gestart worden?
Verbeke: ‘Infrabel werkt het bestek af dit jaar en
lanceert ook de aanbestedingsprocedure. De start
der werken is niet voorzien in 2018.
Voorbereidende werken, zoals het noodzakelijk
verplaatsen van nutsleidingen zullen eventueel dit
jaar al aanvangen.’

De federale overheid heeft beslist bijkomende
middelen vrij te maken voor de investering in
spoor-capaciteitsuitbreiding. Het derde en vierde
spoor tussen Gent en Brugge is een belangrijk
project hierin. Ook voor Vlaanderen is dit een
prioriteit.

Overweegt Infrabel om een aangepast ontwerp
uit te werken voor de tunnel en rondweg, dat
tegemoet komt aan de bezwaren van de indieners
van het beroep ?

Een overweg over vier sporen is om
veiligheidsredenen niet aanvaardbaar. De overweg
in Hansbeke zal dus ook moeten verdwijnen. Dit is
trouwens de enige nog resterende overweg op het
baanvak Leuven – Brugge. Infrabel onderzoekt
momenteel de mogelijke alternatieven om hieraan
een oplossing te bieden.’

Verbeke: ‘Zowel Infrabel, AWV als de gemeente
blijven achter de uitvoering van de volledige
rondweg staan zoals voorzien in de bouwaanvraag.’
Bedankt voor de toelichting!

Welke zijn die “mogelijke alternatieven”?
Verbeke: ‘Infrabel bekijkt op welke manier de
aanleg van het derde en vierde spoor in Hansbeke
realiseerbaar is en bekijkt eveneens hoe
VLAKAF!
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Refter wordt kinderrestaurant

In de vorige Vlakaf
verwezen we naar de
visietekst van onze school. Hieruit komen
volgende kernzinnen:
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.
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

Met deze visietekst in gedachten gingen we graag
aan de slag met een voorstel van de leerlingenraad.

Eind december formuleerden ze het idee om de
eetzaal – de traditionele refter – een facelift te
geven, kindvriendelijker te maken en de
organisatie grondig te wijzigen. Aanleiding was het
ongenoegen bij vele kinderen over de middag.

Met een uitgetekend grondplan trokken de
leerlingen
van
de
leeringenraad,
als
vertegenwoordigers van alle leerlingen, naar het
overleg met de middagmoekes. Na het bespreken
en verdedigen van de plannen kwamen volgende
voorstellen op tafel: een herschikking van de
ruimte, tafelkleedjes en een kleine versiering van
de eetzaal om alles wat op te smukken, vrije keuze
wanneer kinderen komen eten, met vrienden aan
tafel mogen, niet langer dan nodig in de eetzaal
blijven en zelf verantwoordelijk voor het opruimen
van de tafels.
Mooie voorstellen die we uiteindelijk niet zomaar
in de wind sloegen en een kans wilden geven.
Enige voorwaarde.... de kinderen waren
verantwoordelijk om hun plan zelf op poten te
zetten. Vanuit de school werd een budget
vrijgemaakt en samen met een verantwoordelijke
juf en een middagmoeke konden de leerlingen aan
VLAKAF!
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Kort nieuws

de slag.

Na de krokusvakantie konden we van start gaan in
ons nieuwe kinderrestaurant. Het resultaat oogt
mooi, de kinderen zijn enthousiast en.... ons doel
lijkt op korte termijn bereikt. Het middagmaal
verloopt rustiger voor kinderen en personeel,
kinderen hebben meer tijd om te spelen en te
onstpannen, het opruimen na het middagmaal
gaat sneller en de zelfstandigheid van de kinderen
neemt toe.

•Vanaf 12 maart starten de inschrijvingen voor het
schooljaar 2018-2019. Dit kan steeds na afspraak!

•Op 24 maart organiseert de ouderraad de
jaarlijkse kinderdisco. Ondertussen is er voor de
ouders ruimte in ons praatcafé. Iedereen is
uiteraard welkom.

•Ook dit jaar organiseren we een inzamelactie
kledij en textiel. Herbruikbare kledij en textiel
hoeven dus niet in de container. Verzamel ze nu al
en breng ze tijdens de ophaalweek van 16 tot 20
april naar school.

Een mooi en geslaagd initiatief van de
leerlingenraad dat ons ertoe aanzet om ze in een
volgende Vlakaf eens voor te stellen.

•Op 16 juni organiseren we voor de vierde maal
‘Hansbeke Park’. We toveren het ‘park’ van
Hansbeke om in een plaats waar lekker eten en
amusement voor jong en oud centraal staan. Ook
dit jaar wordt het een gevarieerd programma.
Noteer alvast de datum om ons een bezoekje te
brengen.

Interesse om te adverteren (en hiermee de
schoolwerking te steunen) in onze professionele
folder die bedeeld wordt in alle huizen in
Hansbeke? Neem gerust contact op met de school.
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MARIA QUINTYN

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.
Thuis hadden we een bloeiende kruidenierszaak
waar naast de kruidenierswaren ook fruit en
groenten te koop waren. Rechtover onze winkel
was een winkel met hetzelfde aanbod en verderop
in de straat waren er nog kruideniers. Het was de
tijd dat er geen grootwarenhuizen bestonden. Een
zalige tijd met veel cafés en winkels. We hadden
een heel goede winkel met een ruim aanbod aan
Waeslandiaproducten. Bij die producten kreeg de
klant bonnetjes en zo’n spaaractie was een prima
promotie. Mijn ouders hebben tien jaar van de
winkel geleefd met hun groot gezin van acht
kinderen, en nooit problemen gekend.

Op een winderige februarimorgen fietsen we tegen
de zon in langs de Oude Brugse Heirweg:
Karmenhoekstraat, Reibroekstraat, Kapellenstraat,
Donkerstraat. Aan nummer 5 van de laatste straat
houden we halt. Maria zit aan het raam in haar
zetel met wel tien orchideeën op de vensterbank.

Geboren in de Aalterse Stationsstraat

Op 16 december 1937 werd ik geboren in de
Statiestraat van Aalter. Het was een wat
ingewikkeld gezin omdat zowel mijn vader Cyriel
Quintyn als mijn moeder Laura De Meyer op jonge
leeftijd weduwnaar en weduwe geworden waren.
Zo had ik twee oudere halfbroers, Roger Cocquyt,
die ondertussen ook al gestorven is. Mijn vader
kreeg eerst ook een zoon, Maurice, in het eerste
huwelijk. In het nieuwe huwelijk werden André, die
er niet meer is, ikzelf en nog een duo jongens en
meisjes geboren: Willy en Irené, Rosine en Yvonne.

Na schooltijd valt er te werken

Ik ging naar school tot mijn 14 jaar. Na het achtste
leerjaar bleef ik thuis om mee te helpen in het
huishouden en de winkel. We hadden als een van
de eersten een telefoon. Als mensen een bestelling
voor de winkel
deden, bracht ik
die aan huis met
mijn fiets. De
broers
waren
m i n d e r
ingeschakeld in de
winkel omdat zij
uit werken gingen
en mijn twee
jongere zussen
zaten
op
pensionaat in SintDenijs-Westrem.
Het was thuis te
druk.
Voor hobby’s had
ik niet veel tijd,
van
een
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beleven.

Godelieve kwam in contact met een jongen uit
Merendree op een van die feesten, en hij had ook
nog een buurjongen… Noël Heirbrant was zijn
naam en het klikte tussen ons.

Hansbeke, tussen Merendree en Aalter

We trouwden op 7 juli 1962 en gingen eerst
gedurende vijf jaar in Merendree wonen. In die
periode ging ik werken bij dokter Geirnaert op de
Kortrijksesteenweg in Gent. Ik ging er met de trein
en te voet naartoe. Ik ben gestopt met werken toen
ik in verwachting was van Luc, die geboren werd op
30 maart ’63.
Op 1 mei 1967 kwamen we naar Hansbeke wonen.
We bouwden hier een tweewoonst naast Romain
Dobbelaere en Gaby Schoutteet. Onze huizen
waren de eerste van deze straat, die toen nog een
boereslag was. De Cardijnwijk was er nog niet, we
zaten hier tussen de koeien.

Luc groeide op en huwde met Martine De
Vogelaere op zijn verjaardag in 1984. Vanaf dan
ging ik nu en dan mee met Noël in de vrachtwagen
naar het buitenland. We zijn meerdere keren in
Barcelona geweest en de verste trip was naar
Madrid. Toen Luc en Martine in 1990 hun dochter
Valerie kregen, bood ik zelf aan om voor haar te
zorgen toen ze zes weken oud was. Zo zouden ze
beiden kunnen blijven werken. Ze hadden het mij
niet durven vragen omdat ze wisten dat ik graag
meereed met de camion. Ik vond het echter een
belangrijke opdracht om voor mijn kleinkind te
zorgen en heb het heel graag gedaan.

jeugdbeweging heb ik precies nooit gehoord. Ik
ging wel samen met een vriendin Godelieve
Lambrecht met de fiets naar Vlaamse kermissen en
feesten in de wijde omgeving. Zoals je in Hansbeke
het feest van het Rode Kruis in de hof van het
kasteel had, zo viel er in elk dorp wel iets te

“Onze huizen waren de
eerste van de straat, die
toen nog een boereslag
was. De Cardijnwijk was
er nog niet, we zaten hier
tussen de koeien.”
VLAKAF!

Een noodlottig ongeval

Ik ging elke donderdag naar mijn ouders in Aalter
om daar wat te helpen. Ik reed er naartoe met een
bromfiets. Op een morgen, ongeveer 25 jaar
geleden, was het heel slecht weer. Noël raadde me
aan om met de trein te gaan. Op weg naar het
station, aan de loskaai langs de Zandestraat, werd
ik in de halve duisternis aangereden door een
automobilist die mij niet opgemerkt had. Ik was
zeer zwaar gekwetst en van het ongeluk herinner ik
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Cannoot werd ik secretaris van het Zandecomité. ’s
Namiddags was er een kaarting voor de ouderen,
met koffie en rozijnenbrood, ’s avonds een bal met
veel ambiance. Er kwam een massa volk. Nu ga ik
alleen nog naar de activiteiten van Samana en van
de gehandicaptenwerking. Verre reizen in de
vakantie hebben Noël en ik niet veel gedaan, enkel
eens met Arscene Martens en Noëlla De Schryver
naar Granada en Andalousië in Spanje.

Ik ben nu veel dagen thuis en alles is wat rustiger
geworden. Ik lees heel veel boeken. Om de
veertien dagen brengt Luc me op woensdag een
voorraad uit de bibliotheek. Vroeger keek ik meer
naar televisie, vooral naar films, maar nu lees ik
meer.
We wensen Maria nog vele jaren samen met Noël
en beloven binnen drie jaar terug te komen voor
een interview met “haar kerstekind”.

mij niets meer. Ik ben erdoor gesparteld maar heb
er blijvende letsels aan overgehouden. Er was een
hele lange revalidatie in het ziekenhuis en in die
periode is de tweejarige Valerie een tijd naar de
kinderopvang moeten gaan. Van zodra ik het weer
aankon mocht ze terug bij mij komen. Onze
vroegere buurman Arscene Martens bracht ze dan
mee van school. Noël heeft veel taken moeten
overnemen, maar ik sla me er wel door. We krijgen
heel veel hulp van onze schoondochter Martine.

Een beetje meer rust

Vroeger deed ik actief mee met de activiteiten van
K.A.V., nu Femma. Het jaarlijkse carnavalfeest was
een hoogtepunt. Hier op Zande wisselden we veel
verkleedkleren uit. Nu Simone De Jaeger er niet
meer is, Godelieve Van de Moortele, Laurène
Bockaert en anderen het bestuur verlieten, heb ik
mijn lidmaatschap niet meer verlengd. Het was wel
een mooie tijd, evenals de jaarlijkse Zandekermis
waar ik meehielp bij de organisatie. Na Marcel
VLAKAF!
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PERSONALIA
Nieuwe inwoners

Gestorven

Freddy Gevaert, weduwnaar van
Maria De Weirdt (+ 2015),
Cardijnlaan 2, ° Dikkelvenne, 30
april 1946, †UZ Gent, 2 februari
Walt De Brabandere, zoon van
Hendrik en Sybille Van Helleputte, Reibroekstraat
12, ° Gent, 28 juni 1998, †Landegem, 4 februari
Angèle De Meyer, weduwe van Hubert Arens
(†1949) en van Raymond Neyrinck (†1995),
voorheen Vaartstraat 18, ° Hansbeke, 28 december
1926, †WZC Ter Leenen Nevele, 28 februari

Katharina
Fauconnier,
Hansbekedorp 90
Sil Gheysens, Hansbekedorp 91

Geboren

Leon Willaert, zoon van Bert en Sanne
Boelaert, Rostraat 9, op 6 februari.

TAMTAM

KBC Landegem.
Proficiat Mieke! Heel veel mensen, oud en jong ,
met en zonder handicap appreciëren je
persoonlijke aanpak, je stoel om even uit te rusten
en je aan huis levering! Je werd niet voor niets
Zjaloezigen Zjeraar 2016.

Toegankelijkheidsprijs Gemeente Nevele

In 2018 reikte de Gemeente Nevele een prijs uit
aan handelszaken van de gemeente die het meest
toegankelijk zijn.
Met ‘toegankelijk’ bedoelt men enerzijds fysieke
toegankelijkheid bv. drempels of brede deuren
voor rolstoelen of
buggy’s. Maar ook
openheid en vriendelijkheid naar klanten
werd in rekening
gebracht.
Een delegatie uit de
adviesraad
voor
personen met een
beperking stelde een
jury samen en bezocht
alle handelszaken uit
Nevele.
Warenhuis Okay uit
Landegem ontving de
eerste prijs (250 euro) .
Miekes Superetje uit
Hansbeke werd eervol
tweede,
op een
gedeelde plaats met
VLAKAF!
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WIE BEN IK UIT H.?
er beurtelings ook op.

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’!

Ja en voor da te ziene meugde inderdoad niet mee
ui'wen kop in de grond leupne. Da dweilne zal
zekers wel iets met de propreteit van zijn
aphotekerij te moaken hèn.
Een onschuldige kinderhand zorgde ervoor dat bij
Mieke Van de Velde de cd-single ‘Wij zijn het dorp’
van Derek en Johan Verminnen kan laten klinken in
de Palestraat.

OPGAVE 17 / OPLOSSING

De eerste tip was deze keer blijkbaar heel duidelijk.
Een tweede tip over het juiste uur aflezen, koorts
meten en pillen slikken was niet meer nodig. Mieke
Van de Velde, Eddy Lossy, Norette Van Ooteghem,
Etienne Martens, Jan Spegelaere en Wouter
Deventer
herkenden
onmiddellijk
‘onze
sympathieke apotheker Bart Baeyens’, zoals een
medebewoonster van de Kapellenstraat hem
benoemt. Zelf spreekt ze van de Xxxxxxstraat
omwille van de nakende naamswijziging. Etienne
(Stefan) Martens stuurde zijn oplossing in ’t
Ansbeeks door:

OPGAVE 18 / TIP 1

‘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!’

Beste redactie,

Een tijtse gelejen dadde hulder van mij
nog iets gehoord hebben zeker?

Ik méne de oplossing te weten voor
d'opgave nr. 17 van mijne loatst
gekregene Vlakaf van januari.

Als ik me niet vergis moet dadde
verzekers onzen apotheker Bart
Baeyens zijn, de zeune van den Willy
die prefesser was aan den Unief in Gent,
en euk de zeune van zijn moedre Rita De
Sutter
De stiele heeft hij overgenomen van zijn
moedre een aantal joaren geléén,
vandaar uldren tip: soms zegt men dat
een stiel overgaat van ..... enz.!
En de zuste temperatuur is ook nie
moeilijk, want dat ès altijd afleesbaar
op de paal met da groen kruisse op,
beetse wachten soms want 't ure komt
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TANTE LEENS KOOKPUNT

GEVULDE PORTOBELLO MET ERWTENPUREE
Vegetarich menu: de portobello is een grote
kastanjechampignon
met
een
hoge
voedingswaarde en ideaal als vleesvervanger.

Ingred
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e
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Werkwijze

Schil en kook de aardappelen, doe een paar lepels
water in een steelpan en laat daarin de
fijngesneden ui, look en pepertje al roerend garen.

Verwijder de stelen uit de champignons, wrijf de
champignons in met olijfolie en grill ze aan beide
kanten in de oven.

Blancheer de erwten en maak een smeuïge puree
met de erwten, aardappelen, de boter, melk en het
uienmengsel. Voeg er de kaas en peterselie aan
toe, breng op smaak met peper en zout.
Vul de champignons met de puree en zet een vijftal
minuten onder de grill.

Serveer met een salade van jonge spinazie en
tomaat.
Smakelijk!
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HET ALZIEND OOG

Precies niet veel te doen in Ansbeke

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, Dirk Kerkhove, 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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