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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Het Masterplan Hansbeke

5.
Er moet naar uniformiteit gestreefd worden
in het dorpsmeubilair (vuilnisbakken, banken, …),
dat ‘ingetogen’ en ‘modern’ moet zijn.

Net zoals grote steden of havengebieden, hebben
wij er nu ook eentje: een MASTERPLAN! Een
masterplan legt de grote lijnen vast, de details
moeten later uitgewerkt worden.

6.
De geluidsschermen zouden ‘groen’ (dus
‘begroeid’) moeten zijn om niet al te veel te
vloeken met de omgeving.

Heel vrijwillig is dat masterplan er niet gekomen:
de gemeente werd van het Vlaams agentschap
Onroerend Erfgoed verplicht om een beheersplan
op te stellen als voorwaarde voor het afleveren van
de bouwvergunning van de infrastructuurweren
(tunnel/ring). Daarop heeft de gemeente besloten
om niet enkel het beschermde dorpszicht in het
beheersplan te steken, maar ook de
stationsomgeving en de dorpsstraat tot aan
Philomena-kapel. Dit is dus het Masterplan
Hansbeke geworden.

In het 128 bladzijden tellende rapport staat er
uiteraard nog meer, en dat willen we graag in
volgende Vlakaf met jullie overlopen.

Onze eerste-voorzichtige-conclusie is er een van
gemengde gevoelens: goed dat er een plan is, maar
er is zeker geen sprake van een ‘visie’ op concrete
heikele punten zoals wat er zal gebeuren met het
cultuurhuis, met de oude jongensschool, de
leegstaande huizen in de dorpsstraat, de nieuwe
voetgangerstunnel onder de sporen, …. Bovendien
stellen wij ons de vraag: wat is er gebeurd met de
ideeën en voorstellen die door de een aantal
betrokken bewoners geformuleerd werden tijdens
de workshops van “Studio Hansbeke” in mei 2017.

Wat zijn de grote conclusies uit dit Masterplan?

1.
De dorpsstraat wordt in kasseien
aangelegd, de voetpaden verdwijnen en er komen
twee comfortstroken die vlot fietsen mogelijk
maken.
2.
De parking voor het cultuurhuis verdwijnt,
het muurtje wordt afgebroken en dit wordt een
groenzone die geïntegreerd wordt in het dorp en
aansluit bij het huidige dorpsplein.
3.
De tuin van het cultuurhuis moet
groenzone blijven met recreatieve doeleinden.

4.
Het aantal parkeerplaatsen in het dorp
wordt drastisch beperkt (oa verdwijnen van de
parking voor het cultuurhuis). De parkeerplaatsen
worden verschoven naar de rand van het dorp
(Nevelestraat, Merendreestraat, Melkerijstraat).
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Boven: foto van het optreden van Blue and Broke in Arscène, met Melissa Anthuenis als zangeres
(foto’s Michael Götze).
Onder: sfeerbeeld van de kasseienklassieker in de Rostraat.
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VAN OUDE NAAR NIEUWE STRATEN
Door de fusie van Nevele met Deinze veranderen er
44 straatnamen, 19 in Deinze en 25 in Nevele. Een
deel van die wijzigingen was al in bespreking van
vóór de fusieplannen om de veiligheidsdiensten en
de postverdeling overzichtelijker te maken: straten
die doorsneden zijn door E40 of spoorweg, de
wirwar van het Nevels Veldeken, enz. Dat dit soms
tot commotie leidt, mochten onze politiekers
ondervinden. Commotie kan misschien wel
vermeden worden door de bevolking meer te
betrekken.

afgerond. Op de gemeenteraad van juni worden de
nieuwe straatnamen ter goedkeuring voorgelegd.
Om te weten hoe het verliep met de Hansbeekse
wijzigingen fietsten we langs bij betrokken
inwoners.

Van Driesstraat naar Ostijnstraat
De Driesstraat kent ocharme vier huizen. We
contacteerden ongeveer de helft van de bevolking:
Marina Van Loocke en kleindochter Annelies
Botterman. Zij betrekken sinds kort de nieuwe
dubbelwoonst, respectievelijk nummer 1 en 2.
Marina diende zelf een voorstel in. Zij stelde
‘Wandelstraat’ voor omdat zij ziet dat er veel
wandelaars passeren langs haar woning. Toch

Wat de dubbele straatnamen in Nevele en Deinze
betreft, werd een degelijk systeem bedacht om uit
te maken op welke plaats de naam moest
veranderen: er gebeurde een weging waarin
rekening gehouden werd met vier elementen: per
adres (1 punt), per inwoner (0,5 punt), per
onderneming (1 punt) en per vestiging (1 punt).
Door die weging uit te voeren mocht bijvoorbeeld
de Hansbeekse Reibroekstraat blijven bestaan en
sneuvelde de Petegemse Rijbroekstraat. Vier
zijstraten van onze Reibroekstraat hadden helaas
minder geluk… De voorzitter van de
gemeenteraad stelde voor aan de beide
burgemeesters om de bewoners van de straten
een voorstel voor een nieuwe naam te laten doen.
Zij vond dat niet enkel en alleen de Heemkundige
Kringen of de cultuurraden moesten betrokken
worden. De bewoners kregen inderdaad de kans
om voorstellen te doen tegen 1 februari.
Sam Blok, de man die op het gemeentehuis bezig
is met het geografisch informatiesysteem, gaf ons
wat cijfers. In de helft van de gevallen is er
gekozen voor één van de voorstellen van de
bewoners, soms wel met een kleine aanpassing
van de schrijfwijze. In 30% van de straten waren er
geen suggesties of voldeden de suggesties niet op
technisch vlak. Lees: té lange namen kunnen niet
op een straatnaambord b.v. In 20% van de
gevallen heeft de straatnamenwerkgroep gekozen
voor een beter voorstel dan de gedane suggesties.
Op het moment dat we dit artikel schrijven, wordt
het openbaar onderzoek van 26 maart tot 25 april
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wordt er hier door sommige auto’s heel snel
gereden. Een naambordje ‘Wandelstraat’ zou
misschien een aanzet zijn om het hier wat rustiger
te houden. We bedenken erbij dat de straat
misschien uitsluitend voor landbouwvoertuigen en
plaatselijk verkeer zou kunnen voorbehouden
worden. Nu is het een smalle sluipweg naar de open afrit van de autostrade.

Nieuwland was een priester, botanicus en
scheikundige (1878-1936) die synthetisch rubber in
de V.S. uitvond. Hij werd geboren in Reibroekstraat
84 en heeft een standbeeld op de hoek van de
dorpsstraat en Melkerijstraat. Uit goed ingelichte
bron hebben we vernomen dat deze naam zou
voorbehouden worden voor de aan te leggen
rondweg.

Marina en Annelies vroegen aan de gemeente naar
de betekenis van Ostijnstraat en ze kregen als
antwoord dat het de naam is die op een kaart van
1700 vermeld is. Albert Martens heeft inderdaad in
zijn boek ‘Hansbeke in 1700’ de kaart van Joos De
Deken besproken en vermeldt het Ostijnstraatje als
een veldweg die de viersprong te Daele verbindt
met de Reibroekstraat.

Jan vindt het voorstel dat nu geafficheerd wordt
niet zo’n mooie naam: een grote mere, wat is dat?
Volgens Jan zullen oudere mensen gewoon
Kapellenstraat blijven zeggen.
We staken ons licht op bij Hugo Schaeck,
ondervoorzitter van de Heemkundige Kring. Hij is
een felle voorstander van deze historische naam,

Wellicht is Ostijn of Ostyn een familienaam van
iemand die er ooit woonde. Misschien moet een
familiekundige eens onderzoeken of een verre
voorvader van de zanger van Absynthe Minded,
Bert Ostyn, ooit in Hansbeke woonde. Hun
vroegere violist, Renaud Ghilbert woonde
alleszins in de Reibroekstraat, maar het een heeft
vast niets met het ander te maken!
We vroegen ook aan oud-bewoner op dezelfde
plek, Willy De Groote uit de Nevelse Ijsbeerlaan,
of hij nog herinneringen aan een oude naam voor
de straat heeft. Hij sprak spontaan over
‘Smokkelstraatje’ en dat had met oorlog, boter en
boerderij te maken.

Van Kapellenstraat naar Grote Merestraat
Er kwamen 23 suggesties van 15 burgers binnen.
Een groepsfoto organiseren zagen we niet goed
zitten en bij wijze van steekproef haalden we Jan
Spegelare voor de lens. Hij stelde ‘Twee
Kapellenstraat’ voor omdat de straat (ongeveer!)
twee kapellen verbindt van Zande- naar
Reibroekstraat. Toen beslist werd de huidige
Kapellenstraat te ontdubbelen, maakte zijn
voorstel geen kans. Echtgenote Marleen Van
Ooteghem diende ‘Julius Nieuwlandstraat’ in, net
zoals andere bewoners van de straat. Julius
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maar dan wel geschreven als Grotemerestraat.
‘Groote meere’ wordt tweemaal vermeld, in 1443
en 1444 en ligt op de ‘Lijskens akker’. Dat is een
verkleinwoord voor Alice of Elisabeth. Die akker
bevond zich grosso modo rond de hoeve waar nu
Raf Walgraeve woont. Een akker veronderstelt
steeds vruchtbare, eerder droge grond. Een meer
(waterplas) is dus uitgesloten. Maar een
meer/mere kan ook een grenspaal betekenen!
Grote Mere wil dus zeggen: of een stuk grond bij
een grote grenspaal, of een groot stuk grond bij
een gewone grenspaal. Een latere naam voor die
herenhoeve was trouwens "De Meren". Nu is het
adres Nevelestraat 38, vroeger Rho 3. En nog een
pittig detail: toen vroegere bewoner van de Meren,
landbouwer René Martens, op pensioen ging, liet
hij in 1938 het huis van Hugo bouwen, in de
volksmond "Het Villaatje". Dat staat op een hoek
van de Nevelestraat met de huidige
Kapellenstraat. In dezelfde volksmond de
Vierweegse.

heirweg
over
de
Karmenhoekstraat,
Reibroekstraat, Kapellenstraat, Donkerstraat en
Merendreestraat (of Overbroekkouterslag?). Veel
blijft hier dus niet meer van over, hooguit een paar
honderd meter van de totale lengte van bijna vier
km. Mina meent dat voor het oostelijk deel even
goed Gentse Heirweg kon gekozen zijn. Ze voegt er
lachend aan toe dat ze op korte tijd twee keer
zullen verhuizen: van de Kapellenstraat in Nevele
naar de Brugse Heirweg in Deinze en kort nadien
naar een assistentiewoning in Aalter. Guido hoopt
dat de gemeente de bevolking goed zal informeren
over de betekenis van de nieuwe straatnamen,
want niet iedereen is veel met geschiedenis bezig.

Van Kapellenstraat naar Brugse Heirweg
We moeten toegeven, ons Schepencollege is
vooruitziend in deze materie. Men is van plan de
Kapellenstraat te knippen ter hoogte van de
rondweg, als die er komt. Daarom krijgt het deel
van aan de voetweg naast de woning van Guido
Van der Vennet en Hermina Van Diest tot
Zandekapel, een aparte naam.
Hier kwamen geen suggesties binnen van de
bewoners, alleen de suggestie om de volledige
Kapellenstraat Brugse Heirweg te noemen. Het
blijft dus beperkt tot de huisnummers 1 tot 23.
Guido is oud-directeur van de Hansbeekse
basisschool en was jarenlang hoofdredacteur van
de eerste Vlakaf-reeks (dec. 1971 – dec. 1987).
Guido diende geen voorstel in omdat ze
binnenkort verhuizen en liever de keuze lieten aan
de “blijvers”... Hij dacht wel aan Brugse Heirweg
omdat dit volgens Albert Martens de meest
zuidelijke van drie verbindingen tussen Gent en
Brugge was. Op Hansbeeks grondgebied liep de
VLAKAF!
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Van Molenstraat naar Molensteenstraat
Voor deze naamswijziging belden we aan bij Willy
Quintyn, voorzitter van Oud-Hansbeke en
aanwezig op de stichtingsvergadering van de
Heemkundige Kring Het Land van Nevele in 1970.
Willy was er ook bij op de nieuwjaarsreceptie van
de Molenstraat op zondag 21 januari jl. Toen
schreef Wouter Deventer alle voorstellen van de
bewoners op een krijtbord. Vier werden er het
meest
gekozen:
Molensteenstraat,
Boomgaardstraat, Lijnzaadstraat en Dorp-Zuid.
Dezelfde avond zette Willy een voorstel op papier
om te bezorgen aan de gemeente. Hij gaf prioriteit
aan Molensteenstraat, waar de meeste bewoners
voorstander van waren. Omdat er toch ook wel
gevreesd werd dat de gelijkenis met Molenstraat te

groot zou bevonden worden, werd de tweede
keuze Boomgaardstraat er aan toegevoegd. Hier
was vroeger een ruime boomgaard van de familie
Van Der Plaetse. Er liep een slag met als verharding
sintels, waarlangs de eerste huizen gebouwd
werden. De betonweg kwam later. Willy en
Mariette Van Couter bouwden in 1964. De resten
van de molen zijn nog zichtbaar op het onbebouwd
perceel naast hun moestuin.
Dat het er dik zit aan te komen dat het
Molensteenstraat als naam wordt, stemt Willy
gelukkig. Het is een eer voor de Vlakafredactie die
zich ingezet heeft om de molenstenen op te graven
en te verwerken in een monument.
En Willy heeft ook nog een toegang tot de
Ommegangstraat…

VLAKAF!
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Van Ommegangstraat naar Ter Weide
De Molenstraat hield een volksraadpleging op de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, Stefaan Imant
bezocht alle vijftien huizen van de
Ommegangstraat met een dossier om Stroomken
voor te stellen. Hij kreeg foto’s van Willy Quintyn
van café Het Stroomken, gesloopt in 1989, en van
de aardeweg met graskant, die de straat vroeger
was. Alle bewoners tekenden het voorstel. Het
was wel een koude douche toen bleek dat er een
Stroomkensstraat in Wontergem bestaat. Dat
werd vrij laat meegedeeld en er waren maar twee
dagen meer om een nieuw voorstel in te dienen.
Stefaan ging nog eens samenzitten met architect
Sven Van Ooteghem en stelde dan Weidestraat
voor. Dat werd in overleg met Sam Blok nog
veranderd in Ter Weide. Naast de boomgaard met
molen van de familie Van Der Plaetse lagen
weiden tot tegen de Grote Beek. Hier werden de
huizen gebouwd. Stefaan en echtgenote Miriam
Van Parys bouwden hun woning in 1988-89.
Straten kunnen van naam veranderen, maar ook
van uitzicht.
Gesteld dat er een fusie zou gekomen zijn met
Lievegem (Lovendegem, Waarschoot en
Zomergem) dan was er misschien een probleem
met de naam van onze Rostraat, want Zomergem
heeft ook een Rostraat. De naam blijft dus bewaard
door de fusie met Deinze, maar het uitzicht?....

Kostnzer gieen Gerard Van
der Plaetsestraat tussn
steekn, tons zeit iedereen
‘Zjeraar zijn stroitje’

VLAKAF!
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KASSEI IN DE KIKKERPOEL

Bert: ‘Officieel zijn wij als bewoner pas op de
hoogte gesteld van het gemeentelijk initiatief toen
de bekende gele affiches verschenen. We zijn naar
het gemeentehuis in Nevele getrokken om de
plannen in te kijken. Op zich vinden we het positief
dat men de straat fietsvriendelijker wil maken, dat
is onmiskenbaar een verbetering. Maar het
ontwerp dat voorlag, kon echt wel stukken beter.’

Onder wielerfans heeft de Rostraat een serieuze
reputatie opgebouwd. Op gespecialiseerde
websites staat deze Hansbeekse straat immers
genoteerd als een pittige kasseistrook, de
voorjaarsklassiekers waardig. Onlangs nam de
gemeente initiatief om deze straat integraal te
heraanleggen en startte een openbaar onderzoek
voor de omgevingsvergunning (de vroegere
stedenbouwkundige vergunning). De bewoners
hadden echter wel een aantal bedenkingen en
dienden een bezwaarschrift in. We spraken af met
mede-initiatiefnemers Bert Willaert en Jan
Langeraert.

Wat zijn jullie belangrijkste bezwaren?

Jan: ‘In het voorstel verdwijnen twee derde van de
kasseien, aan beide kanten van de weg voorziet
men 1,75 m asfalt, net zoals op de kruispunten, die
volledig geasfalteerd worden. Het ontwerp wordt
voorgesteld als veiliger voor de fietser, terwijl wij
denken dat die asfaltstrook automobilisten zal
uitnodigen om veel sneller te rijden. Er zou slechts
een middenstrook van amper 1,5 m kasseien
overblijven.

Bert: ‘Tijdens het buurtfeest in augustus 2017 en
de nieuwjaarsreceptie waren er al geruchten dat
de straat opnieuw zou worden aangelegd. Het was
wel opvallend dat de meeste bewoners trots zijn
op hun straat en deze historische kasseibaan weten
te appreciëren. Eén van onze speelse activiteiten
stond trouwens in het teken van de kasseien, nl.
kasseiwerpen.’ (Een foto daarvan verscheen in
Vlakaf, red.).

Ook het historische karakter van deze straat, die al
minstens 150 jaar bestaat, zou grotendeels
verloren gaan.’

Bert: ‘Ons derde bezwaar is dat er niet goed is
nagedacht over de afwatering, terwijl dat nu bij
hevige regen al een probleem vormt. Momenteel
kan water nog deels infiltreren tussen de kasseien
in de kantstroken, maar met een asfaltstrook
zonder systeem voor afwatering zou het water in
de kantstrook blijven staan, met grote plassen
voor de opritten van de mensen tot gevolg. Er is
immers niet overal een langsgracht en de bermen
liggen op sommige plaatsen hoger dan de rand
van de weg.’

Jan: ‘De “Gouden Kassei” werd trouwens
gewonnen door ene Bert Willaert…’

Wat hebben jullie vervolgens gedaan?

Bert: ‘Net voor de paasvakantie zijn we bij
iedereen in de straat langs geweest, met een
beknopte uitleg waarom we niet akkoord zijn met
het voorliggende ontwerp. We hadden ook zelf
een beeldsimulatie gemaakt van de “nieuwe”
situatie. Veel buren hebben daarop het bezwaar
mee ondertekend of hebben in eigen naam een
bezwaar ingediend.’
Jan: ‘We hebben steeds benadrukt dat we niet a
VLAKAF!
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priori tegen de heraanleg zijn. We vinden vooral
dat er beter nagedacht moet worden over het
ontwerp. Het feit dat we zoveel steun hebben
gekregen van de bewoners, geeft toch aan dat er
wel één en ander beter kon aan het ontwerp.
Tijdens onze rondgang hebben we trouwens af en
toe de keuzes van de gemeente moeten
verdedigen, bijv. als het gaat over kostprijs of
technische beperkingen.’

smaller aan te leggen. Het is me nog niet duidelijk
of men vasthoudt aan het gebruik van asfalt of als
er voor betonstroken zal gekozen worden. Dat
laatste draagt alvast mijn voorkeur weg.’

Jan: ‘De gemeente gaat zelfs een stap verder en wil
eerst riolering aanleggen. Logisch lijkt me om dat
vóór en niet na de heraanleg van de straat te doen.
We kijken alvast uit naar het nieuwe ontwerp!’.

“Eerst een nieuw ontwerp in overleg
met de buurt”

Bert: ‘Net daarom is het jammer dat er niemand
van de gemeente is geweest om met de bewoners
te praten. Eigenlijk zou er op voorhand moeten
gepolst worden om te weten waar de buurt
behoefte aan heeft. Daarnaast kan de gemeente
ook bepaalde keuzes verdedigen. Dat kan een
ontwerp en gedragenheid bij de buurt alleen maar
ten goede komen.’

Hiernaast kan je lezen dat de gemeente het
dossier voor de heraanleg heeft ingetrokken. Wat
er precies beslist is, waarom en welke stappen er
volgen, vroegen we aan burgemeester Johan
Cornelis, ook bevoegd voor Openbare Werken.
Johan Cornelis: ’In de eerste plaats was het de
bedoeling om het fietscomfort in de Rostraat te
verbeteren, maar we hebben vastgesteld dat er in
de bezwaren gegronde redenen werden
aangehaald. Wellicht hebben we één en ander
verkeerd ingeschat. De vraag om ook riolering te
voorzien is zeker terecht, dus daar houden we
rekening mee. Het College heeft daarom beslist
om de heraanleg van de Rostraat uit het grote
dossier voor de heraanleg van een tiental straten
in Nevele te halen.
We gaan nu terug naar de tekentafel om een
volledig nieuw ontwerp te maken, waarbij we ook
riolering zullen voorzien. Er wordt ook een
subsidiedossier bij rioolbeheerder AquaRio
(Farys-TMVW, red.) ingediend. Gevolg is wel dat
we voor een veel langere weg vertrokken zijn. De
heraanleg wordt hierdoor voor vijf tot tien jaar
uitgesteld.
Er zal rekening gehouden worden met de
bezwaren en we zoeken een compromis, dus we
zitten zeker nog samen met de mensen uit de
buurt. De keuze tussen asfalt en beton voor de
fietscomfortstroken zal evengoed onderwerp van
de studie uitmaken. In de oorspronkelijke ideeën
zou de kasseistrook trouwens een stuk breder
zijn, maar dat bleek in de praktijk heel moeilijk.’

Jullie hebben zich niet alleen beperkt tot het
indienen van een bezwaar.

Bert: ‘Dat klopt. De heraanleg van de Rostraat zat
al in een aanbesteding van de gemeente vervat,
dus de bal was al aan het rollen. We wilden ons
standpunt daarom wat ruimer onder de aandacht
brengen, en iets ludiek organiseren. En omdat we
midden in het wielerseizoen zaten, hebben we op
15 april een kasseikoers georganiseerd, onze eigen
Parijs - Ro-baix als het ware.’
Jan: ‘De Grote Prijs Rudy Dhaenens is trouwens
nog door de Rostraat gepasseerd, net omwille van
deze kasseistrook. We hebben ex-winnaar van die
wedstrijd, voormalig wereldkampioen en winnaar
van een zilveren Olympische medaille Filip
Meirhaeghe (die Hansbeke goed kent, red.) ook
uitgenodigd en hij was meteen enthousiast, maar
hij zat helaas in Italië.’
Hoe moet het nu verder?

Bert: ‘Nadat we onze bezwaren hebben ingediend
-met een kassei in geschenkverpakking- heeft het
college van burgemeester en schepenen beslist om
de lopende vergunningsaanvraag in te trekken. Ik
lees daarin dat men inziet dat het ontwerp voor
verbetering vatbaar is. In elk geval werd beslist om
de zogenaamde “comfortstrook” voor de fietsers
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.

LAURA BROEKAERT

De dames trainen op maandagavond. De
wedstrijden zijn op vrijdagavond of uitzonderlijk op
zondagvoormiddag.

De ploeg stond dit seizoen onder leiding van
trainer Filip Ebo. Het was zijn laatste seizoen, en
dat is in schoonheid kunnen eindigen. De dames
zijn namelijk kampioen geworden in hun reeks. Het
is echter nog niet zeker of ze over kunnen gaan
naar 2de provinciale. Er zijn drie reeksen in 3de
provinciale: de A-reeks, de B-reeks (met Poesele)
en de C-reeks. En er zijn slechts 2 ploegen die
kunnen overgaan naar 2de provinciale. ‘Er zijn nog
testmatchen in mei’, vertelt Laura.

Op vrijdag 16 maart 2018 werd Laura Broekaert op
een gala-avond in het ICC te Gent verkozen tot
beste voetbalspeelster in 3de provinciale B. Laura
is de dochter van Mieke Peltijn en Peter Broekaert,
en zus van Simon.

Hun grootste concurrenten dit seizoen waren
Merelbeke en Drongen. ‘De eerste twee

Bij zo’n prestatie kan Vlakaf niet achterblijven
zonder interview…

Gestart in Hansbeke

Als klein meisje begon Laura te voetballen bij de
duiveltjes van VVE Hansbeke. Ze speelde er met
veel plezier tussen de jongens tot haar twaalf jaar.
‘In dat laatste jaar zaten we zelfs met zes meisjes
in de ploeg’, vertelt Laura. Maar omdat er te
weinig spelers waren, konden ze geen ploeg meer
vormen. Laura is dan vijf jaar gestopt met
voetballen.
De voetbalmicrobe is echter nooit weggegaan.

F.C. Poesele

In 2015 is Laura opnieuw gestart met spelen en
koos ze voor de damesploeg van F. C. Poesele, die
in 3de provinciale B speelt. Laura deed een
testtraining waarna ze zich al meteen liet
inschrijven. ‘Het is dichtbij en ik voelde me
onmiddellijk goed bij de ploeg’, zegt Laura. Ook
het bestuur van Poesele zag dat het goed was en
vroeg al snel om in te schrijven.

Laura speelt zelf het liefst centraal, met veel
ruimte. Maar afgelopen seizoen speelde ze vooral
linksvoor of in de spits, wat er natuurlijk voor
zorgde dat ze de weg naar het doel goed vond.

VLAKAF!
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GOUDEN SCHIETSPOEL 2020
wedstrijden speelden we tegen deze ploegen en
verloren we telkens, dus voor de moraal van de
ploeg was dat niet goed. Maar daarna hebben we
alle wedstrijden gewonnen’, zegt Laura. Soms was
het niveauverschil wel heel groot. ‘Tegen
Geraardsbergen wonnen we met 24-0’, vertelt
Laura.

verloren had: groot feest dus na de wedstrijd.

Voor de laatste match op Watervliet had de
voorzitter een bus geregeld voor de speelsters en
de supporters. Er waren cava en hapjes. En na de
match was er een kampioenenfeestje in de kantine
van Poesele. De dames zijn er zelfs blijven slapen
en de volgende ochtend hadden supporter-mama’s
gezorgd voor ontbijt!

De jongste speelster van de ploeg is 17 jaar, de
oudste 30. Naast Laura is er nog een speelster uit
Hansbeke, namelijk Paulien De Waele.

3de provinciale?

Zoals eerder geschreven, volgen er in mei
testmatchen tussen de kampioenen uit 3de

En zoals we horen van Laura, is er een opperbeste
sfeer in de ploeg. ‘Baby’s on fire’ van Die Antwoord
zorgt steeds voor ambiance in de
kleedkamer.
Vanaf volgend seizoen zullen de
dames getraind worden door
Robby Perdaen, die dit seizoen de
U 11 meisjes van K.A.A. Gent
Ladies trainde.

‘We zijn nu met achttien
speelsters, maar een paar extra
speelsters zou leuk zijn’, zegt Laura.

Supporters

De ploeg heeft ook een vast
supportersclubje van mama’s van
de speelsters, waaronder ook
Laura’s mama, Mieke! De fanclub
heeft zelfs hun eigen T-shirt.

Bij een belangrijke match wordt er
een evenement gemaakt op
facebook, zodat iedereen weet
waar en wanneer de match
plaatsvindt.

De voorlaatste match tegen Aalter
-wat al een beladen wedstrijd iskonden de dames thuis kampioen
spelen. Daarvoor moest Drongen
gelijk spelen of verliezen tegen
Latem. Bij die match had Poesele
een ‘informant’ gepositioneerd.
De dames wonnen … en de
informant liet weten dat Drongen
VLAKAF!
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GOUDEN SCHIETSPOEL 2020
provinciale. Die wedstrijden zullen uitsluitsel geven
wie over mag gaan naar 2de provinciale.

gala. Als supporter van K.A.A. Gent een unieke
ervaring voor Laura.

Poesele moet nog spelen tegen Hamme-Zogge en
tegen Erembodegem.

Laura won de Golden Palace Ball, wat wil zeggen
dat de tien trainers uit haar reeks haar het meest
hebben aangeduid als beste speelster. Een hele
prestatie!

‘Niet overgaan naar 2de provinciale zou toch wel
een ontgoocheling zijn’, geeft Laura toe.

Toekomst

Na die wedstrijden ligt het even stil tot eind juli.
Dan beginnen de trainingen opnieuw, en in
augustus nemen we deel aan de Hofman Cup (de
beker van Oost-Vlaanderen).

Laura heeft gekozen om volgend seizoen bij
Poesele te blijven, ook al kreeg ze vragen om over
te stappen naar Merelbeke, Waarschoot,… Maar
voorlopig voelt ze zich supergoed bij Poesele. Dat
wil niet zeggen dat Laura geen ambitie heeft. zelfs
al zouden er zich ploegen uit veel hogere reeksen
aanbieden met een mooi voorstel, dan zou de
twijfel om weg te gaan bij FC Poesele nog steeds
heel groot zijn.. Misschien zien we haar nog bij de
Red Flames?

Begin september start dan het nieuwe seizoen.

Golden Palace Ball

Zoals sommigen misschien wel al gezien hebben in
Het Laatste Nieuws, werd Laura dit seizoen
verkozen tot beste speelster in haar reeks, 3de
provinciale B. De tien trainers uit de reeks moesten
vijf speelsters nomineren. Daarvan werd de top 3
uitgenodigd voor het gala in het ICC te Gent.

Laura zit in haar 2de jaar Kiné aan de UGent. Ze
hoopt om ook via haar studie in de sportwereld te
kunnen werken.

Vooraf werden al enkele opnames gemaakt in de
Ghelamco Arena door het productiehuis van Karl
Vannieuwkerke, die dan werden vertoond op het

VLAKAF!

We bedanken Laura voor het interview en we
wensen haar (en de dames van F.C. Poesele) een
overgang naar 2de provinciale!
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MARLEEN VAN OOTEGHEM EN JAN SPEGELAERE

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 …
twee woningen oorspronkelijk één wooneenheid
vormden. Beneden was het woongedeelte. Boven
was er een naaiatelier. In 1937 werd de woning in
twee gesplitst en apart verkocht.

Deze keer bieden we jullie twee verbouwingen aan
voor de prijs van één. Al zullen de verbouwers dit
wellicht anders begrijpen en niet helemaal akkoord
gaan ... Marleen Van Ooteghem en Jan Spegelaere
boden ons de gelegenheid om de verbouwing van
twee woningen in de kijker te zetten. Omdat ze de
woningen verhuren – zelf wonen ze in de
Kapellestraat 38 – spraken we op een mooie
lenteavond samen met Marleen af met één van
hun huurders van de woningen in de
Reibroekstraat 21, 23-0201 en 23. Jawel, drie op
een rij. Ondertussen werden er in de twee
aanpalende
rijwoningen
namelijk
drie
wooneenheden gecreëerd. Het verkennen van het
verbouwde onroerend
goed nam dus iets meer
tijd in beslag dan
gewoonlijk voor onze
redactie. Al is dat niets
vergeleken met de
inspanningen
die
Marleen en Jan er de
afgelopen jaren in
staken …

Marleen en Jan kochten de woningen niet samen.
In 1996 kochten ze eerst nummer 21. De meest
linkse woning, letterlijk dan. Op dat ogenblik was
nummer 23 van Marleen haar ouders, die de
woning toen verhuurden.

Marleen en Jan startten meteen met de
verbouwing van hun nieuwe aanwinst. Aan de
linkerkant creëerden ze een garage en staken ze
een poort, iets wat ze nu niet meer zouden doen.

Nummer 21

De
exacte
datum
waarop de woningen in
de Reibroekstraat 21 en
23 werden gebouwd,
kennen Marleen en Jan
niet. Ze gokken dat het
rond 1925 moet zijn
geweest. Wat ze wel
zeker weten is dat de
VLAKAF!
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Maar in die periode was een garage nog altijd een
belangrijke troef. Ze offerden hiervoor ‘de
voorplaats’ op en dienden ook de trap naar de
eerste verdieping, die tussen de voor- en
achterplaats liep, om te draaien. Dat was sneller
gezegd dan gedaan. Er waren twee deuren naast
elkaar, één voordeur en één deur van een gang die
naar de tuin leidde. Ze onderbraken die en
installeerden er een toilet. De rest van de
leefruimte achteraan bleef min of meer intact, al
werd de woning wel compleet geïsoleerd van aan
de binnenkant, werden alle nutsvoorzieningen
herlegd en werd ze herplakt. Ook de open keuken,
links achteraan in de woning, werd vernieuwd. Het
mazoutvuur maakte plaats voor een houtkachel,
terwijl er voor de hoofdverwarming werd
overgeschakeld op elektriciteit. En alle ramen en
deuren werden vervangen.

Verder kregen de deuren overal een vers laagje
verf. Ook deze van de 3 slaapkamers op de
bovenste verdieping. Er werd ook een badkamer
geinstalleerd die onlangs werd vernieuwd.
Het resultaat is een heel functionele rijwoning,
met alles erop en eraan, in keurige staat. Sam, de
jongste zoon van Marleen en Jan, heeft er
ondertussen zijn intrek genomen.

Nummer 23

In tussentijd verhuisden de ouders van Marleen
naar het nummer 23. Ze woonden ervoor in de
Karmenhoek. De woning in de Reibroekstraat is
dichter bij het dorp en daardoor makkelijker
bereikbaar. Dit was vooral van belang voor
Marleen haar vader, die op dat moment ziek was.
In 2006 kwam het huis terug leeg te staan. De
moeder van Marleen verhuisde toen naar het
rusthuis. Op dat moment kochten Marleen en Jan
de woning over. Ze begonnen meteen aan de
verbouwing ervan. Dat was erg nodig. Het
regenwater liep er op bepaalde plaatsen binnen
omdat de vloeren niet hoog genoeg lagen. Maar

Het hardste labeur leverden ze bij het afbreken van
de verschillende koterijen aan de achterzijde van
de woning. De vorige eigenaar werkte in een
betoncentrale en dat zullen Marleen en Jan
geweten hebben …
VLAKAF!

14

mei 2018

ONTROEREND GOED
blanke houten deuren geven de
binnenruimte van het nummer 23 extra
warmte en authenticiteit. Beneden heb je
naast de zithoek vooraan, een open
keuken en eetkamer achteraan die
uitkijken op de tuin. Daarachter bevindt
zich nog een wasruimte. Boven waren er
na de eerste fase van de verbouwing 3
slaapkamers en een badkamer. Om ook
langs de buitenzijde de hernieuwde
eenheid van de twee woningen te
accentueren, kreeg de buitengevel een
verse laag verf. De kleur viel wat roziger
uit dan bedoeld. Ondertussen kreeg de
gevel al een nieuwe kleur na de laatste
fase van de renovatie. Maar de meeste
Hansbekenaren herinneren zich beslist
nog wel de vorige tint …

1+1=3

De
laatste
fase
van
de
verbouwingswerken vatten Marleen en
Jan aan in 2011. Aan het isoleren van het
dak waren ze nog niet eerder toe
gekomen. Alleen dakpannen scheidden
de zolder van de sterrenhemel. De
aankomende pensionering van Marleen
leek een goed moment om nog eens
stevig de handen uit de mouwen te
steken. Maar het bleef niet bij isoleren
alleen. Helemaal niet. Ze bouwden er een
volwaardige derde wooneenheid. Om de
ruimte open te trekken en van daglicht te
voorzien, lieten ze zowel vooraan als
achteraan een kapel bouwen over bijna de ganse
breedte van de twee woningen. Er kwam een
ruime, L-vormige leefruimte met open keuken die
zich aan de straatkant bevindt. Daarnaast zijn er
twee mooie slaapkamers, een badkamer, een
berging en een apart toilet. Meer heeft een jong
gezin niet nodig. Zeker niet als alles gloednieuw is.
Machteld en Pieter-Jan dachten daar ook zo over.
Zij zijn sinds kort de huurders van nummer 230201.

het bleef niet bij het ophogen van de vloeren. De
woning
werd
volledig
gestript,
de
nutsvoorzieningen werden herlegd, de muren
werden geïsoleerd, het gasvuur met gastank buiten
werden vervangen door elektrische verwarming …
Hetzelfde verhaal dus als bij het nummer 21. De
mooie, originele vloeren werden behouden of
opnieuw gelegd. Ze trokken ook enkele lessen uit
hun vorige verbouwing. Een garage kwam er deze
keer niet. Het zou ook zonde geweest zijn van de
gezellige zitruimte vooraan, met zicht op de
kerktoren. De binnendeuren werden gebeitst. De
VLAKAF!

Naar een dakappartement moet natuurlijk wel een
15

mei 2018

ONTROEREND GOED
trap lopen. Liefst ook met een
rechtstreekse toegang. De traphal
bouwden Marleen aan Jan tussen de
twee woningen. Oorspronkelijk had je
een derde deur tussen nummer 21 en 23
waarachter een gangpad tot in de tuin
liep. Ter hoogte van deze deur is nu een
nis die links toegang biedt tot het
dakappartement en rechts tot het
nummer 23. Achter de derde deur ligt
het overblijvende gedeelte van het
gangpad. Deze ruimte doet nu dienst als
fietsenstalling die zowel voor de
bewoners van het dakappartement als
door de huurders van het nummer 23
kan worden gebruikt. Voor de traphal
zelf, ‘stalen’ ze een stukje benedenhal en
de derde kamer van het nummer 23.

VLAKAF!
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Extra stukje pensioen

zijn, dan signaleren ze die onmiddellijk. En gezien
Marleen en Jan vlakbij wonen, weten ze ook dat ze
snel zullen geholpen worden.

In 2015 zat hun verbouwing er finaal op. Bijna
twintig jaar na de start ervan.

Marleen en Jan zijn fier op het eindresultaat. Eerst
en vooral omdat ze twee woningen wisten te
‘herenigen’ die 70 jaar hun eigen weg op gegaan
waren. Daarnaast zijn ze er ook wel fier op dat ze
erin geslaagd zijn om een extra wooneenheid te
creëren voor ons dorp.

Naast hun zoon Sam, wonen er twee jonge
koppeltjes die hun weg naar Hansbeke hebben
gevonden, en hier, zoals zovelen, misschien ook
nooit meer zullen weg willen. Jan en Marleen zijn
heel tevreden over hun huurders. Als er problemen

Wie zijn ze, wat doen ze ?

Marleen en Jan zijn beiden op rust. Maar rustig
gaat het er daarom niet aan toe in de
Kapellenstraat 38. Of net wel, want ze houden
beiden van reizen en zijn dus regelmatig eens
het huis uit. Of op één of ander evenement of
receptie in ons dorp.

Marleen kennen de Vlakaflezers allemaal als
schrijver van de rubriek ‘Tante Leens Kookpunt’.
Beroepshalve startte Marleen in de
textielsector. Ze schoolde zich nog voor haar
dertigste om tot kok en werkte eerst in
verschillende restaurants. Daarna werkte ze tot
aan haar pensioen voor Belgocatering, waar ze
dagelijks de catering verzorgde voor Thomas
Cook.
Jan heeft zijn ganse loopbaan doorgebracht bij
de RTT, later Belgacom, nu Proximus. Hij
doorliep er heel wat verschillende functies en
ervaringen waar hij met een goed gevoel op
terug kijkt. Jan is vrijwilliger bij de thuismatchen
van Club Brugge en is er ook stadiongids. Verder
houdt hij ook van tuinieren.
Hun twee zonen zijn ondertussen de deur uit.
Sam, 28, woont dus in Hansbeke. Tim woont
samen met zijn vrouw en hun dochtertje in
Landegem. De zonen hebben plaats gemaakt
voor de hond Reizo, waarmee we Marleen
regelmatig haar wandeling zien maken. Naast
wandelen, houdt Marleen ook van zwemmen …
en van koken natuurlijk!

VLAKAF!
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LEZERSBRIEF

VOORUITBLIK

Onze bib is 164 jaar oud!

In het katern’ cultuur’ van de infokrant van maart
2018, zag ik dat het 70-jarig bestaan van de
bibliotheek gevierd wordt. ‘... onze bib ....’, zoals in
het artikel verder fier vermeld wordt.
Benieuwd naar die geschiedenis, begon ik te lezen.
Tot mijn verbazing zag ik dat hier enkel de
geschiedenis van de bibliotheek van Landegem
vermeld wordt. Geen woord over de bibliotheek
van Hansbeke, Nevele of deze van andere
deelgemeentes. Ik vroeg me dan ook af waarom
‘onze bib’ verengd wordt tot de bibliotheek van
Landegem. Sinds wanneer is ‘onze bib’ niet de
bibliotheek van Nevele? Deze Nevelse bibliotheek
is ontstaan uit de fusie van de bibliotheken van de
deelgemeenten, maar toevallig (?) in Landegem
gevestigd.
Als Hansbekenaar voel ik me tekort gedaan.
Waarom lees ik niets over de rijke geschiedenis van
de bibliotheek van Hansbeke, die nota bene al
ontstaan is in 1854 (1)- dus 164 jaar geleden?
Waarom geen postuum eerbetoon aan Meester
Leenknecht?
Sinds wanneer maakt ‘mijn bibliotheek’ geen deel
meer uit van ‘onze bib’? Heeft ‘mijn bib’ dan heel
haar verleden en afkomst moeten afzweren, op het
moment dat ze opgeslorpt werd door ‘onze bib’? Is
het dat wat er gebeurt bij fusies: de mooie, kleine
pareltjes worden opgeslorpt en zo snel mogelijk
vergeten? Dan staat ‘onze gemeente’ er mooi voor,
de stadsfusie indachtig zijnde .....

Femma Hansbeke organiseert voor leden en niet
leden:
• Maandag 7, 14 en 28 mei, maandag 4 en 18 juni
om 19u30. 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 en
Greet Conix 0488 75 16 26
• Woensdag 16 mei. Om 19u30 in de
gemeentezaal. Creëer met bloemen: een feesttafel
in
kleur
en
fleur.
Meer
info:
r.vanlandtschoote@scarlet.be
• Donderdagen 24 mei en 7 juni, dinsdag 12 juni,
donderdag 21 juni. Naaien met rekbare stoffen.
Meer info: Linda Keirse 09 371 69 56
• Donderdag 14 juni. Eetbare planten- en
tuinwandeling met stadsecoloog Geert Heyneman.
Meer info: Eleke Langeraert 0477 76 02 38
• Dessertbuffet op de kermisbarbecue zondag 24
juni vanaf 13 uur

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

(1)De oudste teksten maken al melding van het
oprichten van een bibliotheek in Hansbeke in 1854,
met Charles Van Ronselé als bibliothecaris, en dit
onder het wakend oog van de pastoor destijds.
Deze moest erop toezien dat er ‘schoone en nuttige
boeken’ aangeboden werden (om zo van leer te
trekken tegen de ‘zedeloze en slechte geschriften’
die toentertijd ook al furore maakten.)
Wie meer wil lezen over de rijke geschiedenis van
‘mijn bib’: zie Vlakaf van juli 1998 – p9-10. Een
prachtig artikel van Albert Martens Zaliger.

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

Nele Union
VLAKAF!
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MEREL DAAGT HANS UIT
Oplossing opgave
Getallenreeksen

8:

Snelgroeiende waterplanten…

* Zolang je de planten in hun pot laat en in een
droge donkere ruimte bewaart (b.v. een gesloten
kartonnen doos) zullen de plantjes niet of
nauwelijks groeien.

Reeks 1

A 3 5 7 11 13 17 19 23 B

Reeks 2

Het zijn allemaal priemgetallen
(alleen deelbaar door 1 en door
zichzelf). Dus A = 2 en B = 29

* Van zodra je de plantjes in een vijver plaatst en
laat genieten van het zonlicht, zullen ze elke dag
verdubbelen in oppervlakte.
Hij koopt vier (4) plantjes, veilig opgeborgen in hun
doosje.

C 1 2 3 5 8 13 21 34 D

Op dag 1 plant hij twee waterplanten in zijn vijver,
één aan de noordzijde en één aan de zuidzijde.

Elk getal is de som van de twee vorige getallen. Dus
C = 1 en D = 55

Op dag 3 plant hij de overige twee waterplanten in
zijn vijver, één aan de oostzijde en één aan de
westzijde.

Reeks 3

E 4 9 16 25 36 49 66 81 F

Het zijn allemaal kwadraten, behalve 66… moet 64
zijn. E = 1 en F = 100

Je ziet ze zó groeien en op dag 8 hebben ze samen
reeds één vierde van het totale wateroppervlak
ingenomen.

Toemaatjes:

Vraag 1: Op welke dag zal de gehele vijver bedekt
zijn?

De droedels zijn vóór DE LEN of VOORDELEN en Ge
na De of GENADE.

De vier plantjes kosten 5,28 euro per stuk (niet
goedkoop!) en Luc betaalt met een briefje van €20
en een briefje van €5. Luc vraagt beleefd zo weinig
mogelijk muntstukken terug te krijgen.

Juiste oplossingen kwamen van Antoine Martens,
Mariette Heyerick en Vincent Martroye.
Laatstgenoemde bracht ons ‘rij van Fibonacci’ voor
reeks 2 in herinnering. Wie zei daar dat de kwaliteit
van het onderwijs achteruitgaat?

Vraag 2: Wat is er zo kenmerkend aan de totaalsom
die hij moet betalen?

René Laroy, Christine Standaert, Erwin Deolet,
Christian De Keuckelaere zaten er dicht bij, maar
vergisten zich bij de priemgetallen.

Vraag 3: Hoeveel en welke muntstukken krijgt hij
terug?

De onschuldige kinderhand trok Antoine Martens
als winnaar. Hij is weeral een stapje dichter bij een
gratis exemplaar van ‘Dubbelportretten’.

Merk op: alle betalingen gebeuren 100% correct!

Antwoord op de drie vragen per e-mail naar
vlakaf@telenet.be of in de brievenbus van het
redactiesecretariaat in de Karmenhoek.

Opgave 9: Waterplant drijft op de vijver

Robert volgt in Merelbeke de loop van de
seizoenen en schotelt een nieuwe opgave voor.
Voor zijn vijver zocht Luc naar waterplanten die
met hun bladeren op het water drijven. Hij vindt
zijn gading in het ‘Tuincentrum’ bij hem in de
buurt.

VLAKAF!
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ANSBEEKSE GEDACHTEN

DIRK KERKHOVE

Dansende dauw druppels
van bloadse noar bloadse
ne nuchtink mist
gelijk een tapietje
zwevend boven ’t ges.
D’ eeste lentezonne.
doet vroege veugels fluiten
binst da content loeiende koetse
het kilometers verre otostradegeroas
overstemmen.
Woarmte op mijn tote
kietelt mij wakker
De nuchtink troantjes
in mijn spleetuugskes
moaken mijn lentezicht onschirp.
Gelijk een kind op de eerste kirmessedag,
de liefde die ui onverwachts overvalt.
kommek nui woorden te kurt
om te vertellen
hoe blije da’k ben
dat mijne wintersloap veurbij es.
VLAKAF!
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FOTOZOEKTOCHT

KROEGENTOCHT NAAR HET WESTEN
In 2017 liep de fotozoektocht langs de oostzijde
van Hansbeke. Dit jaar verkennen we de westzijde,
de kant van Bellem en Lotenhulle. De redactie is
zich volop aan het beraden of we volgend jaar in
zuidelijke richting, naar Deinze b.v., trekken. Het
antwoord staat in de sterren geschreven…

afslag links, op de grens met Lotenhulle:
Drievelden.

Aan de Boerestraat rechtsaf, over het kruispunt en
over de Grote Beek tot de gewestweg. Opletten bij
het oversteken en naar links afslaan, via de
Nevelestraat, over de spooroverweg tot het
kerkplein.

Het komt er terug op aan om een detail van huizen
te ontdekken waar nu nog een café is of vroeger
een herberg was. Dat laatste beslaat 90 % van de
gevallen! Dorst, dorst… Door de Vlaamse
(ver)bouwwoede zijn veel huizen getransformeerd,
hier en daar verdwenen. We schotelen een
fragment van de huidige toestand voor. Hopelijk
worden deze zomer niet te veel gordijnen
vernieuwd, gevels gekaleid of huizen gesloopt. En
we weten het: struiken en bomen veranderen in
het zomerseizoen.

De redactie fietste 11 km (zoals op het kaartje van
p. 24).

Wedstrijd

Naam en adres:

Plaats de foto’s van de middenbladzijden in de
juiste volgorde van het parcours
1
6
11
16
2
7
12
17
3
8
13
18
4
9
14
19
5
10
15
20

Informatie over de locatie van de cafés vonden we
in het onvolprezen boek ‘Herbergen en herbergiers
te Hansbeke’ van Albert Martens. Een uitgave van
Oud-Hansbeke uit 2004.

Wegbeschrijving

Schiftingsvraag: Drie man van de redactie (de rest
moest op familiebezoek) dronk elk een
verschillende biersoort aan een centrale tafel in
Huis D’haenens. Hoeveel tijd verliep er in minuten
en seconden na het uitspreken van de bestelling en
het neerzetten van het laatste mooi gevulde glas
door Kim?

Een echte cafétocht begint op het kerkplein. Fiets
of stap in noordelijke richting van Hansbekedorp
naar de Vaartstraat. Langs deze straat ben je veilig
op het fietspad. Als je linksaf slaat (Warandestraat)
wordt het veel gevaarlijker, want hier razen veel
auto’s en is er nog altijd geen fietspad.
De opdracht is echter vroegere locaties van cafés te
vinden en die staan weinig langs voetwegen te
lande… Net voor de Bellembeek en de grens met
Bellem sla je linksaf richting spoorweg. Aan de
vroegere overweg van de Kippendonkstraat linksaf
langs het Ijzerenwegwegelken tot in de
Melkerijstraat.

Antwoordformulieren bezorgen aan de redactie
vóór vrijdag 19 oktober.

De winnaar krijgt een gesigneerd exemplaar van
Hansbeke-Dubbelportretten door Koen Degroote .
Het worden stilaan collectoritems…
Veel succes!

Op het kruispunt de tweede straat rechts
(Hansbeekse Kattewegel), achter het kerkschip
langs de Kerkakkerstraat tot het pleintje met de
vrijheidsboom en verder vervolgen tot de
spoorweg. Via het tunnelke de Reibroekstraat
volledig nemen tot het kruispunt met de
Karmenhoekstraat. Hier inslaan tot aan de grens
met Bellem en links de Cromekestraat tot de eerste
VLAKAF!

Dammer nog
vele meugn
drinkn!
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VOORUITBLIK

ARSCENE

producer Koen Gisen (An Pierlé, Sarah Ferri, Bony
King, Dans Dans). De single `They Don`t Die` werd
verschillende weken gedraaid op Radio 1.

Arscene

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

zaterdag 12 mei - Didier Laloy &
Kathy Adam

Zaterdag 16 juni - Little Kim & the Alley Apple 3

Belem

Sugar Bird

Didier Laloy, één van de beste accordeonspelers
van Europa, en Kathy Adam, een uitmuntende
celliste en specialiste in kamermuziek, vormen
samen ‘BELEM’.

Little Kim & the Alley Apple 3, dat zijn vier
rasmuzikanten die de swing jazz door het bloed
hebben stromen. Na 10 jaar samen spelen op
podia in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland
zijn ze nu voor de tweede maal te gast bij Arscene.
In mei 2018 kwam immers hun vierde album
‘Sugarbird’ uit en dat stellen ze met veel goesting
aan jullie voor! Hoewel de swing jazz-invloeden
nog steeds duidelijk te horen zijn, liet de band zich
deze keer inspireren door de R&B en gospel uit de
jaren ’50, met hier en daar zelfs een barbershopkoortje …

Ze reisden heel Europa af met de groep ‘Pantha
Rei’ en speelden ook al vaak samen in andere
projecten, zoals ‘Didier Laloy invites’. ‘Belem’ is
tegelijkertijd hun nieuwe album.
Kathy Adam verdiende haar sporen zowel in de
klassieke muziek als in theater, dans en meer
populaire muziek.

Didier Laloy is een meester in zowat elk muzikaal
genre en bovendien een vakkundig performer. Niet
voor niets wordt hij daarom veel gevraagd en
enorm geapprecieerd.

Zaterdag 30 juni - The Advent of March

Maxwell’s Delusion

Na vier jaren toeren in zowel België als in het
buitenland en enkele optredens voor radio en
televisie, besloot The Advent of March, het
vroegere Al di Miseria, dat het tijd werd om een
eerste album op te nemen.

Zaterdag 26 mei 2018 - O Bain Marie
cd-voorstelling

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.

Een concept-album over drie mensen: Jack, een TVverslaafd, functioneel psychopaat; Maxwell, een
wanhopig disfunctioneel nachtwaker; en, Fiona,
een corrupte semi-functionele nouvelle-riche.

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.

Soms loopt alles zoals gepland, soms loopt het
zoals het loopt en soms gaat het gewoon nergens
heen.

Jack kan het allemaal weinig schelen, Maxwell
verwachtte weinig anders en Fiona is zich eerder
zelden van enig plan-technisch falen bewust.

zaterdag 9 juni maart - Cozin
Dreaming Burst

Dromerige melodieën, etherische `harmony
vocals` en zachte beats vormen de typerende
sound van COZIN. Na een meer dan succesvolle
crowdfundingcampagne, brachten ze in april 2017
hun debuutalbum `BURST` uit met de fantastische
VLAKAF!

Kom luisteren naar ‘The future sounds of Classical
music’, aldus Radio Klara.
Meer info op www.arscene.be
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Voorzitter
Hilde
Langeraert
verontschuldigt schepen Mia
Pynaert (ziekte), schepen Ann
Lambrecht (?) en raadslid Fernand
Neerman
(?)
voor
de
GEMEENTERAAD VAN 27 MAART.

van de gemeente Nevele is.

Bij de stemming over de stedenbouwkundige
vergunning aangevraagd door de kerkfabriek SintBlasius en Margriet te Landegem voor de
heraanleg van het kerkplein wordt tegen gestemd
door Open VLD raadslid Sofie D'hondt. Ze stelt dat
de geplande werken kosten op het sterfhuis zijn. Er
moet in het plan meer rekening gehouden worden
met het mobiliteitsprobleem in Landegem. Het
plan moet aangepast worden aan de beleidsvisie zo
niet is het een gemiste kans. Burgemeester
Cornelis stelt dat ten behoeve van de middenstand
de parkeerplaatsen behouden blijven en dat de
geplande werken geen hypotheek leggen om
verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Schepen
Freddy Bertin (onafhankelijk) zegt dat Vlaanderen
Landegem uitgekozen heeft als pilootproject voor
het bewaren van ruimte voor volgende generaties.
Het mobiliteitsplan moet gerespecteerd worden en
Veneco is aangesteld voor de coördinatie van het
masterplan waarbij rekening moet gehouden
worden met het omgevingsplan en het
mobiliteitsplan. Burgemeester Cornelis zegt dat de
werken gefaseerd zullen verlopen zodat de
investeringen gespreid worden. De directe
aanleiding van de voorliggende werken is het
slecht functioneren van de afwatering. Sofie
D'hondt (Open VLD) stelt dat een andere
bestuursploeg een andere visie kan hebben. Op de
vraag van raadslid Filip Vervaeke (NN) hoe het zit
met het kostenplaatje antwoordt schepen Bertin
dat de afspraak daarrond 10 jaar geleden gemaakt
werd: de gemeente wordt eigenaar van de grond
rond de kerk voor 460 000 euro.

John Caron vindt het niet kunnen dat een sportief
evenement de oorzaak is van de afwezigheid van
een raadslid of het vroegtijdig verlaten van een
raadzitting. Burgemeester Cornelis stemt in.

De samenwerkingsovereenkomst van de gemeente
met Logo Gezond+ wordt met 1 jaar verlengd.

De voorzitter stelt voor de bespreking van het
masterplan en beheersplan voor Hansbeke te
verdagen naar de zitting van april zodat schepen
Pynaert aanwezig kan zijn bij de bespreking. John
Caron (NN) vindt dat het zinvol is dat de bevoegde
schepen aanwezig is. Hij vraagt of het mogelijk is
het dossier te bespreken in een raadscommissie en
vraagt zich af of de fusiepartner niet dient
betrokken te worden. Voorzitter Langeraert deelt
mee dat gisteren beslist werd een raadscommissie
te houden op 16 april met als punten het
containerpark en het masterplan voor Hansbeke.
Het
College
wordt
gemachtigd
een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor de
wegbrug
Weitingstraat
(Bellem)
Kippendonkstraat (Hansbeke). Burgemeester
Johan Cornelis (CD&V) deelt mee dat de opdracht
van de gemeente erin zal bestaan de wegenis op
haar grondgebied vrij te houden.
De procedure voor de gedeeltelijke afschaffing van
buurtweg nummer 3 te Nevele wordt stopgezet
omdat de provinciale diensten meegedeeld
hebben dat dit gedeelte als afgeschaft mag
beschouwd worden.

In de varia merkt raadslid Vervaeke op dat de
toestand naast de weg van Landegem naar Nevele
langs het kanaal in erbarmelijke staat is.
Burgemeester Cornelis deelt mee dat links en
rechts naast de weg grasdallen geplaats worden in
de Vierboomstraat, Vaart Links, Kleine Heirenthoek
en Karmenhoek. Dit ontlokt voorzitter Langeraert
de opmerking “hij had een deadline nodig”.

De beheersovereenkomst tussen alle organen van
de fusiepartners Deinze en Nevele wordt
goedgekeurd, waardoor het uitwisselen van
personeel mogelijk wordt. Het betreft: Stad Deinze,
gemeente Nevele, OCMW Deinze, OCMW Nevele
en het AGB Deinze.

Raadslid Vervaeke feliciteert nog schepen Marleen
Vanlerberghe met het onthaal van de nieuwe
inwoners.

De raad neemt kennis van het feit dat
gemeentesecretaris Joke Mertens sedert 25
februari 2018 van rechtswege algemeen directeur
VLAKAF!
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Bart Van De Walle (NN) is verontschuldigd (werk)
op de GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL.

statuut van het masterplan is een adviesnota
waarmee kan verder gewerkt worden of niet. Dit is
niet zo voorgesteld aan de pers. Met een dergelijke
studie moet genuanceerd omgegaan worden. Het
plan werd opgemaakt vertrekkend van de realisatie
van een volledige rondweg. Het kan evenwel
misschien plan B worden met gedeeltelijke
realisatie van de rondweg waardoor het verkeer
verder door het dorp zal gaan. De wegenis moet
aangepast zijn aan de intensiteit van het verkeer.
Politici komen in een verkiezingsjaar graag met
goed nieuws in de pers. Maar, er moet politiek
eerlijk gecommuniceerd worden.

Om het opmaken van de notulen te
vergemakkelijken zal digitaal gestemd worden. De
secretaris licht voor de aanvang van de agenda de
werkwijze toe.
De raad neemt kennis van de overeenkomst die de
gemeente Nevele afsloot met de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid om de lijst te bekomen
van de personen die in aanmerking komen voor
vermindering van gemeentebelastingen.

De raad keurt de voorgestelde wijziging aan het
subsidiereglement goed. Voortaan zullen
verenigingen die gemeentelijke subsidie krijgen de
betalingsbewijzen moeten voegen bij de
stavingstukken. Alhoewel iedereen akkoord is met
het voorstel, wordt er geoefend met het digitaal
stemsysteem. Het stemmen lukt na enig bijsturen
door de secretaris en/of hulp van een collegaraadslid. Het publiek en de plaatselijke pers kijken
geamuseerd toe.

Schepen Pynaert stelt dat de visienota opgemaakt
werd op vraag van de inwoners van Hansbeke.
Alles moet uit de kast gehaald worden om er iets
goeds van de maken. Er wordt altijd het verwijt
gemaakt dat er geen visie is, wel nu wel.

Dimitri Beyens (onafhankelijk) merkt op dat er
geen rekening gehouden wordt met de realisatie
van een halve rondweg. De rijweg en de
comfortstroken in de dorpsstraat liggen op het
zelfde niveau. Er zijn 30% minder parkeerplaatsen.
Er is sprake van groene geluidschermen langs de
sporen, maar is er een akkoord met Infrabel? Hij
vraagt de stemming over het punt.

Schepen Mia Pynaert (sp.a) stelt dat het
masterplan en beheersplan voor Hansbeke
uitvoerig besproken werd op de raadscommissie.
Schepen Pynaert zegt dat de aanleiding voor het
opmaken van de plannen de door Infrabel
geplande werken voor de aanleg van de rondweg
is. Door het Agentschap Onroerend Erfgoed werd
immers
een
beheersplan
geëist.
Het
schepencollege heeft aan het studiebureau de
aanvullende opdracht gegeven een masterplan uit
te werken voor Hansbekedorp na het afsluiten van
de bestaande spoorwegovergang (NevelestraatHansbekedorp). Indien de studie goedgekeurd
wordt door het Agentschap Onroerend Erfgoed
zullen gemeente en eigenaars in sommige gevallen
subsidie kunnen bekomen bij het uitvoeren van
werken. Het masterplan geeft een visie over de
mogelijke heraanleg van het dorp. Er moet nog aan
gewerkt worden. Een afgewerkt plan zou te veel
gekost hebben en is nog niet nodig aangezien nog
niet gekend is binnen welk tijdsbestek de werken
zullen uitgevoerd worden.

Schepen Pynaert herhaalt dat het een visie betreft
over hoe het zou kunnen zijn en stelt dat als de
ringweg er niet volledig komt, er niets kan
gebeuren. Ze deelt verder mee dat de schermen
langs de kant van de sporen door Infrabel worden
onderhouden en aan de kant van de straat door de
gemeente. Het aanbrengen van de schermen
betreft een vergunning van een hogere overheid
en heeft niets te zien met de visienota.

Open VLD-raadslid Sofie D'hondt merkt op dat in
de nota niets opgenomen is over het stationsplein,
noch over de oude jongensschool. Er is een gebrek
aan visie over parkeerruimte en lokalen. De
parkeerruimte wordt naar het uiteinde verschoven
daar waar de activiteiten in het cultuurhuis
aanleiding zullen geven tot verkeer en vervoer . De
mensen moeten nog willen en kunnen naar het
dorp komen. Het RUP Klooster is niet geïntegreerd
in de visienota. Ze stelt verder dat de
erfgoedwaarde die in het dorp aanwezig is samen

NN-fractieleider John Caron merkt op dat het
masterplan legislatuur overschrijdend is en
financieel onduidelijk: er is geen kostenplaatje. Het
VLAKAF!
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statiegeldalliantie brengt een geanimeerde
discussie. Schepen Pynaert stelt dat de
grondstoffen die gebruikt worden voor het maken
van de verpakkingen eindig zijn en dienen
gerecycleerd te worden.

met de akkers en vallei aan het zicht onttrokken
wordt door de 2,40 m hoge geluidsmuur. Het zicht
kan behouden blijven met doorzichtige muren. In
Nederland wordt gebruikgemaakt van veel lagere
geluidsschermen. De gemeente heeft een grote
verantwoordelijkheid om de levenskwaliteit in
Hansbeke te behouden. De studie moet
overgedaan worden.

Schepen Jan Pauwels zegt, mét didactisch
materiaal, dat niemand voor zwerfvuil kan zijn. Hij
merkt op dat slechts 10% van het zwerfvuil bestaat
uit blikjes en brikverpakkingen, waarvan het
merendeel
gevonden
wordt
langs
de
autosnelwegen. Vlaanderen recycleert beter dan in
de omliggende regio's door het sorteren van afval
via de blauwe zak en een derde van de Vlamingen
koopt zijn drank in het buitenland. Het voorliggend
voorstel houdt in dat alles in zijn oorspronkelijke
vorm dient bewaard te worden wat zowel bij de
burgers als de handelaars bijkomende
stockeerruimte zal vragen. Grootwarenhuizen
zullen dit misschien kunnen realiseren. Kleine
middenstanders zullen de verliezers zijn: zij
moeten investeren in opslagruimte, een
sorteermachine en personeel. De kosten zullen
doorgerekend worden aan de consument, die ook
verliezer wordt. De machinebouwers en
softwareontwikkelaars zullen de winnaars zijn. Er
moet een striktere controle en sanctionering
komen voor zwerfvuil.

Schepen Pynaert antwoordt dat de gemeente
vragende partij is voor andere geluidsmuren. De
gemeente kan enkel aandringen, heeft geen
macht. Als de muren er toch moeten komen dan
liefst een groene corridor. Over de heraanleg en
herinrichting van de oude jongensschool is nog
niets uitgewerkt. Het college heeft ondertussen
een ontwerpnota gevraagd aan de huisarchitect
Maarten Dobbelaere. Midden mei wordt een
eerste voorstel verwacht. Het RUP Klooster is niet
opgenomen omdat een nieuw RUP nodig is als een
plan uitgewerkt wordt voor het dorp.
Sofie D'hondt (Open VLD) merkt op dat de
jongensschool niet het eindpunt is, waarop
schepen Pynaert meedeelt dat het cultuurhuis ook
niet uitgewerkt is en dat om alles op te nemen de
kostprijs het dubbele zou bedragen, er is op de
centen gelet. Voor de invulling van lokalen is geen
masterplan nodig.

Sofie D'hondt (Open VLD) stelt dat zwerfvuil een
pest is waartegen geen magische oplossing
bestaat. Statiegeld is geen oplossing: er zal over de
grens aangekocht worden als er geen Europees
verbod komt. Innovatie en betere maatregelen zijn
nodig.

Op de vraag van Filip Vervaeke (NN) wat de
subsidie van onroerend erfgoed concreet kan
betekenen antwoordt schepen Pynaert dat voor de
herstelling van het leien dak van het cultuurhuis
een subsidie van 80% kan bekomen worden maar
dat het geld nu op is.

Dimitri Beyens vraagt naar het standpunt van
Deinze en voorzitter Hilde Langeraert (sp.a) deelt
mee dat Deinze de toetreding heeft goedgekeurd.

Schepen Bertin (onafhankelijk) benadrukt dat het
een visie is, geen uitgewerkt plan wat John Caron
de opmerking ontlokt dat het dan wel een dure
nota is, zowel in tijd als energie. Hij vraagt ervoor
te zorgen dat een visie ontwikkeld wordt die
aanleunt bij de realisatie. Er wordt een
droombeeld gecreëerd zonder tijdsbestek en
zonder enige garantie op uitvoering.

Schepen Pynaert staat versteld van de
opmerkingen want het systeem werkt in het
buitenland. Het betreft geen belasting. De kostprijs
voor de handelaars moet nul zijn aangezien de
verpakkingsindustrie wettelijk verplicht is tot
terugname van verpakkingen. Er zullen minder
ophaalrondes nodig zijn waardoor er geld zal
vrijkomen voor de nodige machines. De landbouw
is vragende partij: zwerfvuil is één van de redenen
die aangehaald wordt om trage wegen niet open te
stellen. Als aan verpakking een waarde gegeven

Bij de stemming wordt tegengestemd door Dimitri
Beyens. Raadslid D'hondt (Open VLD) motiveert
haar ja-stem als volgt: een masterplan is nodig en
er kan nog steeds bijgestuurd worden.

De toetreding van de gemeente Nevele tot de
VLAKAF!
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In de varia vraagt Dimitri Beyens de aanpassing van
de retributie voor het containerpark aan het tarief
in Deinze. Schepen Pynaert zegt dat de huidige
retributie loopt tot 31 december en dat de nieuwe
retributie zal vastgelegd worden door de nieuwe
bestuursploeg.

wordt, werkt het terugbrengen door de
consument. Dit blijkt onder meer uit het inzamelen
van lege bekers op fuiven.
John Caron meent dat een politiek debat op een
hoger niveau dient gevoerd te worden.

Het voorstel wordt goedgekeurd door de
schepenen en raadsleden van CD&V en sp.a en
raadslid Dimitri Beyens. Er is onthouding bij N-VA,
NN en Open VLD.

Sofie D'hondt (Open VLD) heeft de palen aan de
op- en afrit van de E40 opgemerkt en vraagt of de
camera's wel het verkeer richting Rostraat zullen
registreren. Burgemeester Johan Cornelis (CD&V)
antwoordt dat elk straatje bewaakt wordt.

De exploitatie van het gemeentelijk recyclagepark
wordt vanaf 1 augustus overgedragen aan de
intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging
voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM). Er
verandert niets voor de burger, de gemeente wordt
ontlast van alle praktisch werk. Dimitri Beyens
merkt op dat de tarifering in Deinze en Nevele
verschillend is. NN-raadslid Sofie D'hondt stelt dat
iedereen van de fusie zal terecht kunnen in ieder
recyclagepark binnen de fusiestad aan hetzelfde
tarief.

Raadslid Eric Van Huffel (NN)stelt dat de paaltjes
langs de Landegemstraat dom ingeplant zijn en
geraakt worden als twee vrachtwagens elkaar
moeten kruisen. Het afbreken van de paaltjes
vormt een gevaar voor de fietsers.

Dimitri Beyens merkt op dat er veel bezwaar is
tegen de voorgenomen heraanleg van de Rostraat,
zowel
inzake
fietsveiligheid,
snelheid,
duurzaamheid en materiaalkeuze. Burgemeester
Cornelis antwoordt dat het college de bezwaren
ernstig neemt en dat geen bouwvergunning
aangevraagd wordt. Er gebeurt niets in de
Rostraat. Er wordt gewacht op de aanpak van de
riolering en dat kan nog een tiental jaar duren.

Jef D'hondt wordt de nieuwe vertegenwoordiger
van Open VLD in de gemeentelijke
begeleidingscommissie mobiliteit in vervanging
van Eddy Depré, die ontslag nam.

Vanaf 1 september 2018 zijn de gemeentescholen
Nevele en Landegem aangesloten bij het
ondersteuningsnetwerk Meetjesland. John Caron
betreurt deze beslissing die op voorstel van de
VVSG genomen wordt en meent dat daarbij niet
het belang van het kind primeert maar wel
ideologische redenen. De expertise die aanwezig is
in eigen gemeente wordt niet meer benut.

Op de vraag van raadslid Beyens wat er met het
protest over de naamswijzigingen in het Veldeken
gaat gebeuren, antwoordt de burgemeester dat hij
vorige zaterdag samengezeten heeft met een
delegatie van de wijk.

De beslissing van het college om toelating te geven
aan de Vrijschaker, turnclub Gympic en Open VLD
om de turnzaal van gemeenteschool Nevele te
gebruiken, wordt bekrachtigd. John Caron vindt
het jammer dat de gemeenteschool Nevele niet
meewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan
van de meerderheid waarin het gebruik van
lokalen buiten de schooluren vooropgesteld werd.
Zo gebeurt geen maatschappelijke return. Het is
niet van deze tijd dat steeds een afwijking moet
toegestaan worden. Schepen Ann Lambrecht
(CD&V) zegt dat er niet veel vraag is. Voorzitter
Langeraert merkt op dat het gebruik reeds
geweigerd werd, o.a. aan 11.11.11 voor het ontbijt.
VLAKAF!

Rechtzetting

OCMW-voorzitter Jan Pauwels corrigeerde onze
cijfers in het verslag van de gemeenteraad van
januari in vorige Vlakaf op blz. 26 onderaan:

De gemeentelijke dotatie naar het OCMW is 1
548 539 euro en de dotatie van het OCMW naar
het Zorgbedrijf Meetjesland bedraagt 644
199,77 euro.
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SPORHA
Basketbal

zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Meer dan
100 000 sporters bezoeken jaarlijks Lloret
aangetrokken door het klimaat, de bereikbaarheid,
het grote aantal hotelbedden en vooral de kwaliteit
en de variëteit van de sportaccommodaties.
Zo kreeg Hansbekenaar Stef Gyssels samen met
zijn ploeg U16 592 Basket@Sea (Oostende) en nog
vier andere clubploegen de kans om deel te nemen
aan een internationaal tornooi te Lloret de Mar
georganiseerd door Globasket.
Na een zeer lange busreis van meer dan 15 uren
kwamen de basketboys aan te Lloret.
Veel tijd om te rusten kregen ze niet, want ’s
avonds moesten ze reeds aantreden tegen de
Luxemburgse ploeg Mambra.
In totaal werkten ze 4 matchen af op 5 dagen (met
onder meer de Griekse ploeg Spartacos als
tegenstander) om uiteindelijk eervol te stranden in
de kleine finale tegen opnieuw de Luxemburgse
ploeg Mambra. Lang bleef het bijzonder spannend,
maar na het derde kwart brak de veer toen
Oostende nog maar 5 spelers over had en niet
meer kon wisselen.
Wat tijdens onze Spaanse sporttrip ook opviel
waren de vele senioren die letterlijk
dansmarathons hielden in de hotels. Enkel een
lunchbreak aan de zeer lange buffetten zorgden
voor hun nodige pauze.
Kortom sportieve Hansbekenaren, allen richting
Lloret de Mar!!!

De competitie 2017-2018 zit erop. Voor BBC HW
Hansbeke werd met de titel van vice-kampioen
alvast een niet verwacht resultaat neergezet.
Niemand had een ploeg uit dergelijke kleine
gemeente verwacht aan de top van eerste
landelijke.
Als we even terugblikken op hoogtepunten dan
wacht ons een moeilijke taak. Het begon met de
uitoverwinning bij de uiteindelijke kampioen
Aarschot aan het begin van de competitie. Een
ongewoon sterke collectieve prestatie zette
Hansbeke op dat moment neer als één der sterkste
ploegen uit de reeks.
Dat werd achteraf ook bevestigd door het
afhaspelen van een ongelooflijk sterke reeks
waarbij we bij het ingaan van de tweede ronde een
voorsprong van 8 punten hadden uitgebouwd op
de nummer 2 Aarschot. De titel leek binnen bereik.
Een zware dip in de terugronde bracht de
Brabanders echter terug met uiteindelijk de
beslissing op de laatste speeldag waarbij Aarschot
zich tot kampioen kroonde.
Al blijft de titel van vice-kampioen amper een
troostprijs. Hoogtepunten genoeg met vooral de
thuismatchen tegen Sgolba Aalter (gewonnen voor
300 toeschouwers) en Aarschot (verloren voor 250)
die voor eeuwig in het geheugen zullen blijven
staan. Samengevat mogen we stellen dat qua
gemiddelde aantal toeschouwers Hansbeke
misschien wel zijn beste seizoen ooit neerzette en
vooral ook dat we financieel break-even konden
realiseren in een zaal waar we 0 inkomsten
realiseren via de kantine.
Volgend seizoen willen we hetzelfde kunnen halen.
Met misschien een titel als eindresultaat.
Johan Gaudissabois

Judo

Kobe Persyn trad als gastjudoka aan bij AS Bourg la
Reine (Parijs) op een ploegentornooi in NoordFrankrijk. Ze wonnen dit internationale tornooi op
indrukwekkende wijze door onder meer twee
Nederlandse ploegen, de ploeg van de Franse
politie en zowel de eerste als de tweede ploeg van
de Schotse selectie te verslaan.

Roeien

GLOBASKET 2018 LLORET DE MAR
Lloret de Mar (Spanje/ Catalonië) verbinden we
steeds aan jongeren en uitgaan maar veel
buitenlanders, ook Belgen, kiezen Lloret de Mar als
reisdoel voor iets anders… Sporttoerisme heeft
VLAKAF!

Sinds vorige zomer kreeg Louise Gyssels naast een
zwemmicrobe er een nieuwe sportmicrobe bij,
namelijk roeien, en werd ze lid van de Koninklijke
Roeivereniging Club Gent.
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SPORHA
Twee weken geleden kon ze op de 41ste Gentse
Internationale
Voorjaarsregatta
op
de
Watersportbaan proeven van een roeiwedstrijd. In
de skiff M12 (solo roeien) 500m versloeg Louise
een meisje van de Chinese delegatie.
Op zondag 29 april won Louise een zilveren
medaille op de Belgische Bekerwedstrijd te
Hazewinkel.

spannende wedstrijden, groeide het team uit tot
een vrij hoog niveau. De competitie werd door hen
afgesloten met een schitterend resultaat. In
achttien wedstrijden werden slechts 4 sets
verloren. De hoogst mogelijke score werd aldus
bereikt, 54 punten op 54. Enkel de ploegen uit
Hemelveerdegem en Michelbeke konden het hen
nog enigszins moeilijk maken. De tweede uit het
eindklassement verloor slechts twee wedstrijden
telkens tegen Aalter. Justine vervulde haar rol als
een van de twee libero’s binnen het team naar
behoren. Er werd dan ook voor elke
hoofdwedstrijd door de coach een beroep op haar
gedaan om een goede verdediging op poten te
zetten. Volgend jaar zal ze dus starten in de 2°
provinciale reeks.

Volleybal

Justine Van de Velde werd voor het
volleybalseizoen 2017-2018 ingezet als libero in het
B-team van Avanti Aalter. Twee jaar terug had zij in
de voorbereiding op het volleybalseizoen een
kwetsuur aan de knie opgelopen. Na een lange
herstelperiode kon zij voor het eerst terug een
volledig seizoen meespelen met de ploeg. Door de
coach werd besloten om haar rol binnen het team
te veranderen naar libero. De seniorenploeg werd
ingedeeld in de 3 provinciale C reeks. Na een
aarzelend begin van het seizoen, met een aantal

Lisa Van de Velde verging het dit seizoen minder
goed. Tijdens het vorige seizoen speelde ze als
vaste aanvaller in hetzelfde B-team van Avanti
Aalter. Naar het einde van dat jaar raakte Lisa
gekwetst aan het onderbeen. Deze kwetsuur heeft
haar spijtig genoeg het volledige jaar aan de kant
gehouden. Ze werd oorspronkelijk door het
bestuur van de club samen met twee andere
speelsters uit de B-ploeg verschoven naar een
nieuwe C-ploeg. De bedoeling was een stevige
basis te vormen voor een in essentie uit jongeren
bestaand nieuw seniorenteam. Gelet op de
onbeschikbaarheid voor de wedstrijden werd aan
Lisa de rol toegekend van assistent coach en werd
zij belast met de scouting. Deze jeugdige ploeg
bereikte aan het einde van het seizoen een mooie
vijfde plaats. Lisa is vastberaden te herstellen en in
augustus de draad terug op te nemen als aanvaller
in de C-ploeg.

Zwemmen

Louise Gyssels °2006
Zwemmen: 2 wedstrijden met 4 gouden medailles
waarvan 2 x Provinciaal Kampioen op de 100m
crawl en 50m rugslag. In haar tweede wedstrijd
zwom ze op de 100m crawl eveneens haar A-tijd 1
min 11sec 54!!

Justine Van de Velde

VLAKAF!
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Wat is jullie
leerlingenraad?

In de vorige Vlakaf kon u lezen
dat we de traditionele refter
een facelift gaven en
omtoverden
tot
een
kinderrestaurant.
Dit
initiatief kwam er dankzij de samenwerking van de
leerlingenraad en het schoolteam. Het zet ons
ertoe aan om de leerlingenraad eens uitgebreider
in de kijker te plaatsen.

als

lid

van

de

We krijgen als leerling inspraak in het
schoolgebeuren. Na elke vergadering moeten we
beslissingen meedelen in de klassen. Het is ook de
bedoeling dat wij onze klasgenoten op de hoogte
brengen van vernieuwingen, zaken die minder
goed lopen en waaraan we moeten werken, .... We
zijn samen verantwoordelijk voor wat op school
gebeurt.

De leerlingenraad werd vorig jaar in het leven
geroepen met als doel kinderen de kans te geven
om mee te denken en mee te beslissen over het
onderwijs. Als we dit kunnen realiseren zetten we
een grote stap in het samen school maken. Door
het samen nadenken, meepraten, discussiëren,
luisteren, motiveren van argumenten, organiseren
van activiteiten, streven we nog heel wat
bijkomende doelen na die de kinderen een stuk
rijker maken en helpen in hun verdere
ontwikkeling.

Ook krijgen we na een vergadering soms een extra
taak als voorbereiding voor een komende
leerlingenraad of moeten we zelf vragen stellen bij
de directeur om na te gaan of iets praktisch en
financieel mogelijk is.
Hebben jullie het gevoel dat er met jullie mening
rekening gehouden wordt?
Jazeker .... !!!

Wat hebben jullie al kunnen realiseren?

Daarom schotelden we de leerlingenraad enkele
vragen voor op één van hun overlegmomenten.

De hervorming van refter naar restaurantformule is
een mooie en grote realisatie. Ook werden we
betrokken bij het herdenken van de speelruimte
(we kunnen en mogen nu ook in de ruimte rond de
school spelen), we werken zelf mee aan
verkeersveiligheid door klasgenoten te stimuleren
fluohesje en helm te dragen, we doen acties tegen
pesten
(stip-it),
we
hebben
een
paaseierenzoektocht georganiseerd en we zorgden
voor een vernieuwde carnavalsviering. Al heel wat
dus...

Wat is de leerlingenraad?

De leerlingenraad is een groep leerlingen die op
geregelde tijdstippen (vanaf oktober ongeveer
twee keer per maand) over de middag samenkomt
om bepaalde onderwerpen te bespreken. Die
onderwerpen kunnen komen uit de ideeënboxen
(die ook door de raad zelf in het leven zijn
geroepen) waar klasgenoten een idee kunnen
achterlaten, of kunnen komen naar aanleiding van
een komende actviteit of campagne. In de
leerlingenraad zetelen uit elke klas twee leerlingen.
Juf Nathalie (juf vijfde leerjaar) leidt alles in goede
banen.

Wat willen jullie in de toekomst nog aanpakken?

We willen nog een talentenshow organiseren,
meer groen op de speelplaats en einde schooljaar
opnieuw een voetbaltornooi op poten zetten.

Hoe kom je in de leerlingenraad terecht?

De leerlingenraad heeft dus nog heel wat
uitdagingen voor de boeg.

Begin schooljaar wordt er een verkiezing gehouden
in de klas. Iedereen kan zich kandidaat stellen om
te zetelen in de leerlingenraad. De twee
kandidaten met het meeste stemmen, worden
afgevaardigd naar de leerlingenraad. In het eerste
en tweede leerjaar beslist de juf wie deelneemt
aan de leerlingenraad.
VLAKAF!

opdracht

Dankzij hun inzet en gedrevenheid steeg de
betrokkenheid van de leerlingen, maakten we
samen school en merkte het team dat het soms
makkelijker is om te wijzen op het belang van zorg
en eerbied voor het materiaal. Een welgemeende
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proficiat en een woord van dank voor deze groep
jongeren om mee de school uit te bouwen tot een
fijne school voor iedereen.

Oproep: tachtigers
‘In mei legt elke vogel een ei’ luidt het gezegde.

KORT NIEUWS

Vanaf tachtig jaar lukt dit precies iets
moeizamer. In het meinummer van vorige
jaargang stond geen bijdrage. Nu van hetzelfde
laken een broek… Vier mensen zagen het niet
goed zitten om geïnterviewd te worden. Toch
doen we een oproep om een seintje te geven
aan het redactiesecretariaat als je een babbel
wil. Tachtigers hebben altijd een boeiend
verhaal te vertellen, waar we regelmatig mooie
reacties op krijgen. Er verschijnt wat je zelf wil
vertellen. Niets meer, niets minder.

•
De inschrijvingen voor het schooljaar 20182019 zijn gestart. Hebt u interesse om uw kind in te
schrijven in onze school, dan kan dit steeds na
afspraak! We hebben nog slechts 7 plaatsjes over
in onze kleuterafdeling.

•
Op 16 juni organiseren we voor de vierde
maal ‘Hansbeke Park’. We hopen dat u opnieuw
massaal aanwezig bent.
Jan Sierens

VLAKAF!
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TERUGBLIK

BLUE AND BROKE

Arscene, zaterdag 28 april 2018
Over optredens in Arscene met een Hansbeekse
link nemen we doorgaans een recensie op. Deze
keer waren we er eerlijk gezegd niet helemaal
gerust op. Stèl dat Blue and Broke een matig
optreden zou brengen, wat moesten we dan
schrijven over de band van vaste Vlakafmedewerker Melissa Anthuenis? Je kan je dus wel
onze opluchting voorstellen, toen al na enkele
seconden bleek dat deze groep sterke nummers op
een al even geweldige manier zou brengen. In een
uitverkochte en bloedhete zaal stelde de groep
haar kersverse CD Edward voor. De titel van het
album verwijst naar de Amerikaanse schilder
Edward Hopper, wiens werk als inspiratiebron
diende voor schrijver-componist en zanger-gitarist
Pedro De Bruyckere. Uiteraard kwamen ook heel
wat nummers uit het debuutalbum Kiss Me Twice
aan bod. Dat resulteerde in een gevarieerde set
met rustige, bijna jazzy nummers, swing en zelfs
iets steviger bluesnummers. De hardere nummers
waren voor rekening van Pedro terwijl de zachte
stem van Melissa meer tot haar recht kwam in de
subtiele nummers. Mooie nummers ook: het is
duidelijk dat de groep met haar tweede CD alleen
maar sterker is geworden.
De voorstelling van een nieuwe CD is voor elke
groep een heikel moment, want de routine
ontbreekt dan nog vaak. Dat zagen we hier ook een
heel klein beetje (een solo die vergeten werd, een
mankerende videoprojectie), maar de charme en
de warmte van de bandleden maakte dat allemaal
goed. Naast Melissa en Pedro stonden ook toetsenist Danny Verstraete, bassist Augustijn Vermandere en drummer Niels Delvaux op het podium.
Een dankbare groep voor een dankbaar publiek!
Ook de vele aanwezige familieleden en vrienden
waren erg enthousiast over de in totaal 29
nummers, waaronder 2 bisnummers. We noteerden achteraf veel positieve reacties, daarom was
het ook zo jammer dat er, vooral na de pauze, veel
gebabbel vanuit de foyer te horen was. Spijtig want
dit stoorde het publiek in de zaal, terwijl Arscene
doorgaans een veel betere geluidskwaliteit te
bieden heeft.
VLAKAF!

Oproep: Zjaloezigen Zjeraar
Vorig jaar werd Nadine D’haenens uitgeroepen
tot Zjaloezigen Zjeraar 2017 vanwege haar inzet
voor het dorpsleven en omwille van haar
jarenlange werk van barmhartigheid: de
dorstigen laven. Dit jaar zijn we toe aan een
jubileum-editie. We gaan namelijk op zoek naar
de 15de Zjaloezigen Zjeraar (m/v), de erkenning
als verdienstelijke Hansbekenaar. De uitreiking
vindt plaats op 21 oktober 2018 in de
gemeentezaal, maar dan hebben we natuurlijk
eerst een laureaat nodig. Daarvoor doen we een
beroep op onze lezers. Iedereen die dat wil, kan
iemand nomineren. De kansen van de
genomineerde stijgen uiteraard als er goeie
motivering wordt bijgevoegd. (Zjeraar
nomineert zoals elk jaar zichzelf, maar het blijft
wachten op een stevige motivering.)
We herhalen graag nog even de criteria: de
Zjaloezigen Zjeraar zet zich in voor Hansbeke, is
onmisbaar voor het dorpsleven of zet Hansbeke
op de (wereld)kaart. We zoeken iemand die
mee het gezicht van Hansbeke bepaalt of
zonder wie ons dorp niet hetzelfde zou zijn.
Politici komen niet in aanmerking!
Vind je dat je zoals Zjeraar zelf in aanmerking
komt, of beter nog, ken je iemand die deze
prestigieuze prijs verdient? Laat het ons weten
via een redactielid of via redactie@vlakaf.be.
Bezorg ons je nominatie vòòr 20 juni!
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PERSONALIA
Nieuwe inwoners

Gestorven

Luc Van Vossez en Rita
Stevens, van Boskeetstraat 46,
Drongen naar Zandestraat 4, sinds maart 2018

Denis Byrnes, echtgenote van
Steven
De
Bruyn
en
schoondochter van Jan De Bruyn
(†) – Simonne Coppens, voorheen
Kapellenstraat 49, op 21 februari

50 jaar Getrouwd

in V.S.
Imelda De Clercq, weduwe van Remi Raes (†2008),
voorheen Palestraat 18, °Hansbeke 28 januari
1925, †WZC De Lichtervelde te Eke, 8 maart
Jozef De Muyt, echtgenoot van Jeannine Cornelis,
Hammestraat 2, °Hansbeke 17 februari 1937,
†Gent, 8 maart

André De Boever en Anny
Semaesse, Dalestraat 8, op 6
januari
Georges
Semaesse
en
Christiane Cathoir, Dalestraat 10, op 6 januari
Daniel Beyaert en Lucrèce Van Yperen,
Hansbekedorp 81, op 23 maart

Getrouwd

OUD-HANSBEKE NODIGT UIT …

Katrien Janssen en Miguel
Berteloot, Begijnhoflaan 6, op 7
april (Miguel is redactielid van
Vlakaf!)

Met “Het beste uit 20 jaar Oud-Hansbeke” zorgen
bestuur en medewerkers opnieuw voor een unieke
fototentoonstelling ter gelegenheid van de juni
kermis.
We presenteren een selecte keuze van foto’s uit 20
voorbije tentoonstellingen, elk met eigen thema,
en een overzicht van alle 80- en 90 jarigen die ooit
aan onze tentoonstellingen deel namen.
Voeg daarbij onze in de zaal opgestelde retro
herberg “In Oud-Hansbeke” waar naast de gewone
bieren en dranken opnieuw ons “Oud-Hansbeeks
Blondje” kan geconsumeerd worden en nostalgie
en gezelligheid zijn gewaarborgd!
Deze tentoonstelling, met de steun en/of
medewerking van het Gemeentebestuur Nevele,
Provincie Oost-Vlaanderen, Comeet en ‘t Verzetje,
vindt plaats in de Gemeentelijke feestzaal
Hansbekedorp 33 op kermiszaterdag 23 juni van 15
uur tot 22 uur en op kermiszondag 24 juni 2018 van
10 uur tot 22 uur.
Gratis inkom.

Buurten op den buiten

Vlakaf organiseert een debat over plaats en de
toekomst van ons dorp, nu de gemeente Nevele
fuseert met de stad Deinze.
We laten de bewoners van Hansbeke
kennismaken met de lijsttrekkers en minstens
één Hansbeekse kandidaat van elke partij.
We voorzien in een moderator die de
kandidaten interviewt en vragen vanuit het
publiek behartigt.
Na het debat brengen we een extra editie van
Vlakaf uit, met uitgebreid verslag van het debat.
Tijd en plaats: op zondagvoormiddag 26
augustus in de gemeentezaal.

Bestuur Oud-Hansbeke, Robert Bockaert, Julien
De Baets, Lieve Eeman-Robbrecht, Jozef
Geirnaert, Marc Haesaert, Willy Quintyn, Marc
Van Ooteghem en hun medewerkers hopen u te
mogen verwelkomen.

Let op: de datum is gewijzigd!
We zorgen voor een uitgebreide uitnodiging in
de volgende Vlakaf.

VLAKAF!
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WEDSTRIJD

WIE BEN IK UIT H.?

Een gekende Hansbekenaar herkennen met soms
dubbelzinnige informatie, wie kan dit het vlugst?
Geen spervuur van antwoorden a.u.b. Slechts één
poging per gegeven tip…
Hier wordt telkens een Hansbekenaar beschreven
die al eens buiten komt maar niet weet dat hij in
deze rubriek verschijnt. Hopelijk krijgen we nooit
problemen met ‘de wet op de privacy’!
Een jong gepensioneerd tandarts uit H. zette de
redactie schaakmat: hij had voldoende aan één tip
om tot de oplossing te komen. Als ondervoorzitter
van de Heemkundige Kring heeft hij natuurlijk
enige voorsprong als het op historische figuren
aankomt en … archieven bijhouden. We roepen
alle lezers op om een tandje bij te steken en via een
tweede tip ook de oplossing te vinden.

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!’

OPGAVE 18 / TIP 2

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

VLAKAF!
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TANTE LEENS KOOKPUNT

ITALIAANSE GEHAKTBALLETJES IN TOMATENSAUS
Ingred

Werkwijze

Snij de pancetta in kleine stukjes evenals de uitjes.
Bak de pancetta in wat olijfolie, voeg de helft van
de uitjes bij en laat afkoelen.

Werk het gehakt op met de kaas, de eieren, het
paneermeel, de helft van de fijngesneden
basilicum en de pancetta/uitje mengeling. Proef en
indien nodig kruid wat bij met peper en zout.
Het moet een stevige mengeling zijn. Maak de
handen nat en draai nu balletjes van het gehakt,
bak ze lichtjes bruin in olijfolie.

Hak het teentje look fijn en bak samen met de
overgebleven ui tot die glazig is. Roer er de lepel
tomatenpuree bij en laat wat bakken (dit is om de
scherpe smaak weg te werken).
Blus met de tomaten passaat. Kruid met peper,
zout, pigment en het bouillonblokje.

Laat opkoken en bind indien nodig. Voeg de rest
van de basilicum bij en giet over de gehakballetjes.
Laat die verder garen in de saus.
Dien op met pasta, rijst of aardappelpuree.

½ kg g

emeng

d geha
kt
pance
tta (ka
n ook
50 g g
met sp
emale
n Moz
ek)
zarella
50 g g
emale
n Parm
ezaan
2 eiere
n
olijfoli
e
panee
rmeel
2 uitje
s
peper
en zou
t
pigme
nt o f
i ets a
harissa
n d e rs
enz..
p i ka n t
teentj
zoals
e look
1 l tom
aten p
assaat
blokje
rundb
ouillon
bindm
iddel v
oor sa
uzen
bosje
gehak
te bas
ilicum
100 g

Smakelijk!

VLAKAF!
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Aanrijding te Hansbeke
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, Marleen Van
Ooteghem en Friet Verthriest
E-mailadres: redactie@vlakaf.be
Website: www.vlakaf.be
Oplage: 900 exemplaren (verschijnt tweemaandelijks)
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