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HOREN, ZIEN EN SCHRIJVEN

Op 1 januari verhuizen we met z’n allen naar
Deinze. De eerste grote test voor deze nieuwe
fusiestad komt er al op 14 oktober. Dan zijn er
gemeenteraadsverkiezingen en krijgen we
gemengde lijsten met kandidaten van zowel Nevele
als Deinze.

inhoudelijk en beleefd debat. Goed onderbouwde
standpunten en respectvolle reacties. We kregen
zelfs al een voorsmaak van hoe de coalitie er
wellicht uitziet vanaf 1 januari!
Zij die niet aanwezig waren, kunnen hun schade
inhalen op de volgende bladzijden. We brengen
jullie een verslag van het debat en veel meer…

Weinig Hansbekenaren kennen echt de kandidaten
die vanuit Deinze op de lijst zullen staan. Dat hoeft
Aan jullie om de juiste conclusies te trekken en op
niet erg te zijn, elke partij heeft voldoende Nevelse
14 oktober de juiste beslissing te nemen!
kandidaten die we wel kennen, maar de
lijsttrekkers van de meeste partijen zijn
Deinzenaren. We hopen dat de gemeenteraad en
zeker het college van burgemeester en schepenen
niet alleen maar uit
Deinzenaren
zal
Groeten uit Hansbeke
samengesteld worden.
Want die kennen we dus
niet echt…
En het valt te betwijfelen
of zij Hansbeke echt goed
kennen. Vandaar dat
Vlakaf het nuttig vond
om die kopstukken naar
Hansbeke te halen voor
een debat. Zo’n 120
aanwezigen zagen dat de
kopstukken van alle
partijen de weg naar
Hansbeke vonden. Dat
stemt
ons
alvast
hoopvol, laat het niet bij
deze ene keer blijven. De
toekomstige
beleidsmensen hielden een
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DE KOPSTUKKEN

VERKIEZINGSDEBAT IN HANSBEKE

Op zondagvoormiddag 26 augustus organiseerde
Vlakaf een verkiezingsdebat in aanloop van de
verkiezingen in oktober. De fusie met Deinze komt
er aan, daarom vond Vlakaf het nodig om onze
mogelijke nieuwe bestuursleden te leren kennen.

alternatieven van het Vlaams Belang’, repliceert
Jan Vermeulen. Voor CD&V is energie een grote
uitdaging. Volgens hen moet er ingezet worden op
hernieuwbare energie, omdat we te afhankelijk
zijn van buitenlandse energie. Vanuit Deinze zijn zij
vragende partij om windmolens te plaatsen, maar
is er momenteel nog geen toelating omwille van
het militaire luchtvaartcontrolecentrum in
Semmerzake. Bedrijvenzone De Prijkels zien zij als
mogelijke locatie.

Het debat was opgedeeld in twee delen. Tijdens
het eerste deel namen de lijsttrekkers van de zeven
deelnemende partijen plaats aan tafel. Elke partij
mocht één partijpunt naar voor brengen. Hierop
konden twee andere, reeds vooraf aangeduide,
partijen reageren. Moderator Marc Gevaert (oudjournalist VRT én opa van Hansbeekse steractrice
Nora Gevaert) leidde het debat in goede banen.

Reactie Bart Vandekerckhove (Open Deinze): Open
Deinze is ook voorstander van hernieuwbare
energie, maar de levenskwaliteit van de
omwonenden staat voorop.

Gedurende het tweede deel kwamen de
Hansbeekse kandidaten aan bod. Zij werden kort
voorgesteld en er werden hen enkele vragen
gesteld over Hansbeke en het toekomstig bestuur.
Interviewers van dienst waren Nele Union en
Miguel Berteloot.

Ortwin Depoortere reageert nog door te zeggen
dat Vlaams Belang niet tegen hernieuwbare
energie op zich is, maar dan wel zonder overlast
voor de bewoners. De Prijkels zien zij ook als
mogelijk locatie.

Het kopstukkendebat

Als tweede aan het
woord
is
Annick
Verstraete
van
GroenRood.
Hun
standpunt: Behoud van
open ruimte, door o.a.
het
schrappen
van
woonuitbreidingsgebieden.

Na een inleidend woord van Koen Persyn (Vlakaf)
en moderator Marc Gevaert werd er van start
gegaan met het debat.
Ortwin Depoortere van
Vlaams Belang mocht de
spits
afbijten.
Hun
standpunt: de gemeente
adviseert
principieel
negatief
in
de
v e r g u n n i n g s p r o ced u r e
voor windmolens.

De woonuitbreidingsgebieden, vastgelegd in de
jaren ’70, passen niet meer in de huidige
samenleving, volgens GroenRood. De huidige
manier van bouwen zorgt voor problemen bv. op
vlak
van
mobiliteit,
open
ruimte,
overstromingsgebieden …

Volgens Vlaams Belang is
er op geen enkel niveau (gemeentelijk en
provinciaal) rekening gehouden met de
bezwaarschriften.

De bevolking en daarbij ook het aantal
‘huishoudens’ stijgt, wat betekent dat er moet op
zoek gegaan worden naar alternatieven.
GroenRood denkt hierbij aan een ‘lobbenstad’. Een
‘lobbenstad’ heeft een stadscentrum van waaruit
een aantal sterk verstedelijkte ‘lobben’ vertrekken.
Met daartussen ruimte voor groen, water,… Op die
manier wil GroenRood de leefbaarheid van de stad

Bij zo’n dossiers vindt het Vlaams Belang dat de
politiek meer rekening moet houden met de
bewoners.
Reactie Jan Vermeulen (CD&V): ‘Ik hoor geen
VLAKAF!
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verbeteren. Zij vinden dat we nu dit proces in gang
moeten zetten en een visie moeten ontwikkelen
voor een lange termijn.

Hierbij ook rekening houdende
betaalbaarheid van de woningen.

de

Aanpak
van
eenzaamheid en sociaal
isolement. Detectie en
ondersteuning
van
eenzame inwoners. Dit is
één van de speerpunten
van het programma van
N-VA. Sabine Vermeulen
aan het woord.

Reactie Sabine Vermeulen (N-VA): ‘Wij zijn pro
open ruimte’, zegt Sabine Vermeulen. N-VA denkt
ook aan het principe van opdelen van kavels.
Verder willen zij geen hoogbouw zonder
voorwaarden: er moet nagedacht worden over de
leefbaarheid rondom.
Reactie Freija Dhondt (sp.a plus): sp.a plus wil
alternatieve eigendomsvormen stimuleren zoals
bv. co-housing.
Zij doelen op een
tweesporenbeleid, enerzijds aandacht voor open
ruimte. Anderzijds inzetten op andere manieren
van wonen.

Isolement is een verborgen kwaal in onze
maatschappij volgens N-VA en zij vinden dat het
bestrijden van dit isolement één van de kerntaken
is van het bestuur.

Zowel van N-VA als van sp.a plus reageert niemand
op het schrappen van de woonuitbreidingsgebieden, merkt de moderator op.

Sociaal isolement moet niet blijvend zijn indien er
een goed beleid is: enerzijds detectie. Zo kan er
een bv. een meldpunt georganiseerd worden. Als
beleid moet je ook actief op zoek gaan naar sociaal
isolement. Anderzijds wil N-VA ook ondersteuning
via bv. intergenerationeel werk (jong en oud
samenbrengen), uitbreiding van mobiliteit, …

Annick Verstraete vult tot slot nog aan dat indien er
niet geschrapt wordt, we gewoon verder blijven
doen zoals we nu bezig zijn. ‘De voorstellen van de
andere partijen zijn goed voor de korte termijn,
maar we moeten ook op lange termijn denken’.

VLAKAF!
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Reactie Freija Dhondt (sp.a plus): sp.a plus vindt
het belangrijk dat elke senior zo lang mogelijk in z’n
gekende woonomgeving kan blijven. Sp.a plus wil
ook inzetten op het verenigingsleven en op de
bereikbaarheid.

deelfietsen maar ook deelauto’s, laadpalen voor
elektrische wagens en fiets, … kunnen komen.
‘Deinze wordt groot. Dan zijn fietsen niet genoeg
om voor een afdoende mobiliteit te zorgen. Er
moeten ook meer mogelijkheden zijn voor
openbaar vervoer en de wagen.’

Reactie Ortwin Depoortere (Vlaams Belang):
Volgens Ortwin Depoortere moeten we de
eigenheid van de dorpskernen in ere houden, en
moet ervoor gezorgd worden dat er door de fusie
geen grootstedelijke problematieken (zoals bv.
vereenzaming) ontstaan. Vlaams Belang wil hier
ook inzetten op (jeugd)verenigingen en
onderstreept ook het belang en sociale rol van
postbodes.

Reactie Willy Heyerick van DBA (Democratische
BurgerAlliantie): Willy Heyerick vraagt zich af of De
Lijn niet kan gedwongen worden om het aanbod
uit te breiden. Hij vindt een stadsbus op zich een
goed initiatief, maar hij vraagt ook aandacht voor
de dorpen die geen station hebben. Hij heeft ook
enkele praktische vragen: wat is het voorziene
budget? Zal er ruimte zijn voor de mobipunten aan
de stations in Landegem en Hansbeke? Zal er ook
aandacht zijn voor veilige fietspaden?

Jan Vermeulen van
CD&V was de volgende
in de rij: Een stadsbus die
de hele gemeenschap
aandoet en deelfietsen
aan de stations van
Landegem en Hansbeke.

Jan Vermeulen ziet ook heil in de mobipunten. ‘We
moeten nadenken hoe mensen zich verplaatsen,
niet hoe auto’s dit doen.’ Hij besluit met volgend
doordenkertje: ‘File is niet altijd slecht. Toen ik
deze morgen naar hier kwam, zag ik ook files bij
verschillende bakkers. Dat lijken mij dan goede
bakkers.’

Voor Jan Vermeulen is
mobiliteit, naast energie
en huisvesting, een grote uitdaging. Hij wil het
debat aangaan met De Lijn om een stadsbus te
voorzien. Indien dat onvoldoende resultaat
oplevert, moet er gekeken worden naar de eigen
middelen om ten minste de stations te verbinden.
Hij zegt dat het Bluebike-systeem aan het station
van Deinze een groot succes kent. Hij wil dit verder
uitrollen naar de verschillende deelgemeenten. Dit
zorgt voor vrijheid. Naast fietsen kunnen er nog
vervoersmiddelen volgen, bv. zitscooters (zitten
reeds in een eerste testfase).

Als vijfde hoorden we
Freija Dhondt van sp.a
plus. Hun standpunt:
Binnen
elke
deelgemeente vormen
we een bewonersraad.
Voor sp.a plus is inspraak
belangrijk. Ze willen de
afstand tussen de burger
en het beleid verkleinen. Daar draait ook o.a. hun
campagneslogan rond: #helemaalvanjou. Bij de
uitbouw van de fusie is het van belang dat de
mensen vanuit alle deelgemeenten mee kunnen
bouwen aan de toekomst. Daarbij denkt sp.a plus
aan het oprichten van bewonersraden. ‘We willen
inzetten op een actieve participatie van de
bewoners’, zegt Freija Dhondt. Sp.a plus ziet hierbij
twee doelstellingen: de betrokkenheid van de
bewoners verhogen en de leefbaarheid
garanderen.

Reactie Bart Vandekerckhove (Open Deinze): Bart
Vandekerckhove zegt dat Open Deinze een partner
kan zijn van CD&V wat het voorstel betreft. Open
Deinze vindt dat door de schaalvergroting (fusie
Deinze-Nevele) er meer gewicht in de schaal kan
gelegd worden om ervoor te zorgen dat de Lijn zijn
aanbod uitbreidt. Open Deinze denkt aan
mobipunten bij elk station waarbij niet alleen
VLAKAF!
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Reactie Willy Heyerick van DBA: Willy Heyerick
vraag zich af of sp.a plus een defusie wenst? DBA
ziet de oprichting van nieuwe bewonersraden per
deelgemeente niet zitten: om dan opnieuw te
vervallen in een politiek spel, met invloed van de
partijen. Actieve ondersteuning van wijkcomité’s
ziet DBA wel haalbaar.

De afgevaardigde van Open
Deinze
was
Bart
Vandekerchove.
Het
standpunt
van
Open
Deinze: Een succesvolle
werking
van
sportverenigingen staat of
valt met een goede
accommodatie. We denken
onder meer aan de
voetbalsite in Hansbeke-Nevele en de ballonsite in
Astene.

Reactie Sabine Vermeulen van N-VA: N-VA is ook
geen voorstander voor het installeren van nieuwe
raden. Zeker niet vanuit het beleid zelf. Zij zijn wel
voor de versterking van buurtwerkingen en het
uitreiken van burgerbudgetten.

Met Open Deinze willen we het sportbeleid van
Deinze doortrekken naar Nevele. We willen de
sportverenigingen ondersteunen en wat Hansbeke
betreft: er is de voetbalsite, de scouts,… Misschien
zijn er mogelijkheden om die te herlokaliseren en
de infrastructuur samen te brengen?

Freija Dhondt herhaalt nog eens het belang van het
betrekken van de inwoners. Bedoeling is dat
initiatieven groeien van onderuit, en dat die
initiatieven ondersteund worden.

VLAKAF!
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Reactie Ortwin Depoortere van Vlaams Belang: Als
we kijken naar de voetbalsite van Hansbeke, dan is
het volgens Ortwin Depoortere duidelijk dat er
investeringen nodig zijn. Volgens hem wordt het
Hansbeeks voetbalbestuur ook stiefmoederlijk
behandeld door het beleid. Daarom pleit hij om
alle sportvereningen gelijk te behandelen.

zetten. Verder moet er ook aandacht zijn dat niet
enkel de stem van de grootste roeper gehoord
wordt. Burgerinitiatieven zijn heel belangrijk, maar
niet iedereen heeft de kracht om deel te nemen.
Reactie van Jan Vermeulen van CD&V: Wij zijn
zeker te vinden voor burgerparticipatie. Natuurlijk
willen we respect opbrengen voor de mensen die
deelnemen aan verkiezingen. En met het beleid is
het de bedoeling om een postief verhaal te
brengen.

Reactie Annick Verstraete van GroenRood: volgens
GroenRood hebben sportverenigingen twee
belangrijke functies: enerzijds natuurlijk het
sportaanbod op zich, maar anderzijds ook de
gemeenschapsbinding. Zij streven om in iedere
deelgemeente deze belevingen mogelijk te maken.

Vragen vanuit het publiek
Vraag naar iets meer duidelijkheid over het
schrappen van woonuitbreidingsgebieden.

Zij willen ook streven naar gedeeld gebruik:
sportclubs,
scholen,
jeugdverenigingen,
bedrijven… Op die manier kan een maximaal
gebruik van de infrastructuur bereikt worden.

Reactie Annick Verstraete van GroenRood:
Enerzijds willen we het belang van rechtzekersheid
van de eigenaars benadrukken. Anderzijds moeten
we kijken naar een herbestemming van deze
gebieden. Bedoeling is ook om dit met de burgers
te bespreken.

Bart Vandekerckhove zegt weinig tegenstand te
horen: “Laten we samen aan de slag gaan”.
Als laatste is Willy Heyerick
van DBA aan de beurt. Hun
standpunt: De kracht van
burgerinspraak, inspraak
van omwonenden tijdens
belangrijke
openbare
werken.

Vraag i.v.m. het ‘gepensioneerdenbeleid’.
Reactie van Jan Vermeulen van CD&V: een stad
moet leefbaar zijn voor iedereen. Bijvoorbeeld zal
in Deinze de markt aangepast worden aan de
noden van ouderen (strook om makkelijk met een
rollator te stappen). Verder willen we werk maken
van de uitbouw van de woonzorgcentra. ‘Senioren
moeten oud kunnen worden in hun eigen
vertrouwde omgeving.’

Willy Heyerick start met te
zeggen
dat
de
infovergadering i.v.m. de renovatie van de
gemeentezaal in Hansbeke opnieuw een voorbeeld
is van achterkamerpolitiek. Zelfs verkozen
gemeenteraadsleden wisten niet of heel laat van
de vergadering, volgens hem. ‘Wat met de inspraak
voor de komende werken?’, vraagt hij zich ook af.

Reactie van Ortwin Depoortere van Vlaams Belang:
Voor Ortwin Depoortere zijn er o.a. twee grote
aandachtspunten: de betaalbaarheid van een
verblijf in een rusthuis en ook het dramatisch effect
van scheiden van bejaardenkoppels (ene partner
blijft nog thuis, terwijl andere zorgebehoevend is
en in een woonzorgcentrum terecht komt).

DBA is voorstander om bij werken of
veranderingen vooraf de situatie met de
omwonenden te bespreken.

Reactie van Sabine Vermeulen van N-VA: Reeds 15
jaar terug heeft de oppositie het probleem van de
markt in Deinze aangekaart. Daarnaast is het
belangrijk om senioren aan te zetten tot beweging.

Reactie van Annick Verstraete van GroenRood:
Participatie is een complex gegeven. Het is van
belang om noden rond inspraak kracht bij te
VLAKAF!
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Sabine Vermeulen haalt de mosterd uit Parijs: daar
zag ze ouderen op hometrainers langs de oevers
van de Seine. Stilletjes droomt ze al van
bewegende senioren langs de Leie.

lijst is wel van belang. Zo hebben wij binnen de
eerste 10 plaatsen 5 Nevelenaars. We geven ook
de garantie dat als wij in het college zetelen, dat er
ook iemand van Nevele zal bij zijn.

Reactie van Freija Dhondt van sp.a plus: Senioren
willen actief blijven. Daarom moet het beleid dicht
bij de mensen staan, bv. via bewonersraden, en
moet het cultureel aanbod voldoende uitgebreid
zijn. Daarnaast moet er ook ingezet worden op
meer assistentiewoningen: mensen uit Hansbeke
hebben waarschijnlijk niet veel zin om hun oude
dag in Deinze door te brengen.

Reactie Jan Vermeulen van CD&V: ook bij ons zal
iemand van Nevele in het college zetelen, indien
we in het bestuur zitten.
Reactie Willy Heyerick van DBA: Op plaats 1 en 2
staan Nevelenaars, dus dat is wel duidelijk!
Reactie Annick Verstraete van GroenRood: We
vinden het zeker belangrijk dat er iemand van
Nevele zetelt, ook al zijn wij niet de grootste partij.

Vraag i.v.m. de goede (vrijwilligers)werking van het
OCMW Nevele na de fusie.

Vraag van Vlakaf: 70% van de partijen hebben bij
gemeenteraadsverkiezingen een voorakkoord,
zoals onlangs in de Vlaamse pers verscheen. Is dit
bij jullie ook het geval?

Reactie van Willy Heyerick van DBA: Op dat vlak
ziet DBA de fusie niet onmiddellijk als positief. Het
OCMW Nevele en zijn vrijwilligers hebben goed
werk geleverd. Maar hoe zal dit zijn in een grote
stad als Deinze?

Reactie Jan Vermeulen van CD&V: Wij hebben goed
samengewerkt met Open VLD van Deinze, en wij
steken niet weg dat we dat beleid verder willen
doen. Maar de kiezer beslist hierover.

Reactie van Bart Vandekerckhove van Open Deinze:
Schaalvergroting kan enerzijds een bedreiging zijn,
maar anderzijds ook een kans om te leren van
elkaar en om het beleid naast elkaar te leggen en
de goede zaken van beiden samen te brengen.

Reactie Bart Vandekerckhove van Open Deinze:
‘Wij voelen onze gevleid’.
Reactie Sabine Vermeulen van N-VA: Als je
verandering wenst, stem N-VA!

Reactie van Annick Verstraete van GroenRood: Er
zijn waarschijnlijk wel accentverschillen in het
beleid van het OCMW van Deinze en dat van
Nevele. Maar laat ons vooral geen afbouw doen op
het personeel en de middelen van het OCMW.
Begeleiding blijft voor GroenRood een belangrijke
taak van het OCMW.

De muizn en de
groivn, da wois
tenminste
gemakkelijk!

Vraag i.v.m. de vertegenwoordiging van Nevele in
de nieuwe gemeenteraad (er zijn weinig
lijsttrekkers uit Nevele). Zullen Nevelenaars zetelen
in het college? Zijn er daarrond afspraken in de
partij?
Reactie Freija Dhondt van sp.a plus: De plaats op
de lijst op is niet van het grootste belang. Het is ook
belangrijk om op de lokale personen te stemmen.
Reactie Sabine Vermeulen van N-VA: Plaats op de
VLAKAF!
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DRIE STANDPUNTEN PER PARTIJ

GroenRood

In aanloop naar het verkiezingsdebat dat we op 26
augustus organiseerden en waar je in deze Vlakaf
een uitgebreid verslag van terugvindt, vroegen we
aan elke partij om ons drie duidelijke en
uitgesproken standpunten of beleidsvoorstellen te
bezorgen. Daaruit hebben wij één onderwerp
gekozen dat aan bod kwam tijdens het
kopstukkendebat. Omdat we u de andere
voorstellen niet willen onthouden, maakten we per
partij een korte samenvatting van de standpunten.
De ene partij hield zich netjes aan de gevraagde
drie voorstellen, de andere kon zich niet bedwingen
en leverde méér dan drie ideeën aan. In dat laatste
geval selecteerde we de drie onderwerpen die ons
het interessantst leken. Sommige partijen
bezorgden ons heel uitgebreide voorstellen,
anderen waren iets beknopter. We probeerden om
in alle objectiviteit een samenvatting te maken van
elk voorstel. De volledige partijprogramma’s vind je
ongetwijfeld op de websites van de partijen of
tussen het verkiezingsdrukwerk in je bus.

GroenRood kiest kernachtig voor vernieuwing van
onze democratie: niet enkel de bevolking
informeren maar ook écht bij het beleid
betrekken via wijkbudgetten, burgerpanels, e.d..
Daarnaast pleit de partij voor het behoud van de
open
ruimte,
o.a.
door
bestaande
woonuitbreidingsgebieden
te
schrappen.
Tenslotte ziet men graag meer groen met veel
meer bomen langs de wegen, men wil jaarlijks
2000 bomen erbij om het fijn stof tegen te
houden.

N-VA

Rond mobiliteit zijn de Vlaams nationalisten vóór
de ringweg in Hansbeke, omdat de
verkeersveiligheid en -leefbaarheid primeert, maar
tégen de ringweg ter hoogte van de Driespoort in
Deinze. Op sociaal vlak wil de partij de
eenzaamheid en het sociaal isolement bestrijden,
door actief op zoek te gaan naar en ondersteuning
te bieden aan eenzame inwoners. De N-VA ziet een
belangrijke
rol
weggelegd
voor
het
verenigingsleven in het sociale weefsel. Daartoe
stimuleert en ondersteunt de partij wijk-, buurt- en
straatfeesten via burgerbudgetten en wil men
oude
volkssporten
(schutters,
bolders,
duivenmelkers, vinkenzetters) herwaarderen.
Tenslotte vindt men dat de nieuwe stad alles in
huis heeft voor een uniek toeristisch imago, waar
beleven
en
genieten
centraal
staat.
Streekproducten, verblijfs- en watertoerisme zijn
de troeven.

DBA - Democratische Burger Alliantie

Deze nieuwe partij gelooft in de kracht van de
burgers via inspraak. De nationale partijbelangen
mogen niet bepalen wat er in Deinze-Nevele
gebeurt. Op het vlak van mobiliteit wil DBA de
parkeersituatie rond de stations Landegem,
Hansbeke en Deinze dringend aanpakken, o.a.
door betere beveiliging van de fietsenstalling. De
aanleg van de ringweg Hansbeke moet vooraf
gecoördineerd met de omwonenden. Het
openbaar vervoer moet verbeteren, nu is er
immers geen verbinding tussen Nevele en Deinze.
Ook de fietspaden moeten buiten het centrum van
Deinze doorlopen en zijn in de deelgemeenten
verwaarloosd. Voor ruimtelijke ordening ziet deze
partij de herinrichting van de dorpskernen in
samenspraak met de inwoners gebeuren, niet
enkel informeren nadien. De eigenheid van een
oude dorpskern moet behouden blijven.

VLAKAF!

Open Deinze

Open Deinze heeft drie in detail uitgeschreven
programmapunten bezorgd. Deze partij wil het
Deins sportbeleid doortrekken naar Nevele. De
accommodatie wordt gecentraliseerd in twee
sportparken (Palaestra en Oostbroek). Naast
competitiesport ligt de recreatiesport na aan het
blauwe hart. Als het van Open Deinze afhangt,
komen er in alle deelgemeenten boardingpleintjes
(n.v.d.r.: veilige, omheinde speelplekken). Open
Deinze vindt het belangrijk dat jeugd een apart
9
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CD&V

beleidsdomein is in het departement vrije tijd, met
de jeugdraad als adviesorgaan en als de stem van
geëngageerde jongeren in Deinze en Nevele en
streeft naar zes jeugdcafés op het volledige
grondgebied. Open Deinze heeft ook aandacht
voor de financiën. Een fiscaal beleid is pas echt fair
wanneer iedereen bijdraagt in de mate waarin hij
of zij ook een beroep doet op de diensten. ‘De
gebruiker betaalt’ is een gezond principe.

De partij van de twee burgemeesters wil binnen
het thema mobiliteit een stadsbus die alle
gemeenten aandoet en ziet graag deelfietsen aan
stations van Landegem en Hansbeke verschijnen.
Alle speelplaatsen van de scholen die in beheer
van de gemeente zijn, wil men graag openstellen
buiten de schooluren (woensdagnamiddag,
weekends, schoolvakantie) zodat die door alle
jongeren kunnen gebruikt worden. Tenslotte wil de
partij een mooie, nieuwe politiezone, waarbij de
zone Deinze/Zulte samengaat met die van
Aalter/Knesselare, Lievegem (Lovendegem,
Waarschoot, Zomergem) en Zulte-Kruisem
(Kruishoutem en Zingem).

sp.a plus

sp.a plus wil de burger niet alleen informeren,
maar ook betrekken bij projecten in de
ontwerpfase. Daarnaast wil men in elke
deelgemeente een bewonersraad vormen die zelf
voorstellen voor kleinschalige ingrepen kan doen.
Hiervoor wil men een participatiecoach aanstellen
die het proces van inspraak en participatie
begeleidt. Voor deze partij is een vlotte en
betaalbare kinderopvang een must. De tarieven
voor naschoolse kinderopvang liggen in Deinze
tegen het maximum aan, in Nevele is dit tarief
meer gemiddeld. sp.a plus is tevreden over het in
Deinze recent goedgekeurde mobiliteitsplan. In
Deinze wil deze partij een lussenplan invoeren,
waardoor het centrum opnieuw vlot bereikbaar
moet worden. Ook de 17 deelgemeenten moeten
makkelijk te bereiken zijn. De fiets kreeg in Deinze
heel wat aandacht, in Nevele was dit niet het geval.

Friet Verthriest

Tussen de twee stukken van het debat, heeft
Vlakaf Friet in de bloemetjes gezet.

Al 24 jaargangen lang verslaat Friet de
gemeenteraad. Steeds weer slaagt zij er in op
een correcte en begrijpelijke manier de soms
toch moeilijke materie uit te leggen.

Vlaams Belang

Vlaams Belang erkent de nood aan grotere
gemeenten, maar fusies mogen slechts
plaatsvinden na een bindende volksraadpleging.
Het Vlaams Belang wil dat inwoners die hun
gescheiden afval naar het containerpark brengen
en dus eigenlijk een grondstof aanbieden, niet nog
eens extra moeten betalen voor deze
dienstverlening. Lokale besturen moeten de
argumenten van actiecomités die zich tegen de
inplantingen van windturbines in gebieden van
open ruimte verzetten, ernstig nemen en
principieel
negatief
adviseren
in
de
vergunningsprocedure.

VLAKAF!

Ook in het vorige leven van Vlakaf (17
jaargangen in de jaren ‘70 en ‘80) was zij
redactielid en bracht soms verslag uit van de
gemeenteraad.
Voor deze tomeloze inzet willen we Friet van
harte bedanken!

Ze had aangekondigd dat ze na de verhuis naar
Deinze niet meer zou meedoen, maar heeft
alvast toegezegd om de eerste gemeenteraad
van 2019 nog te willen verslaan.
En wie weet...
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DIRK KERKHOVE

't Woas zomer,
Geelgroen ges
onbeweeglijke koeien
ronkende katten
kiekens mee ulder gat in 't zand
stinkende dieselcamions
teveel witte strepen in de lucht
uitgedruugd bruud
moar schune witte vlierbloesems.
Verbrande provensoalse kruiden
uitgezakte ligzetels
teveel stof
luidkeelse wielertoeristen
versleten zonnebrillen
brommende strontvliegen
moar zacht wiegende kurenvelden.
Stekkende brandnetels
de geure van zonnebrandolie
bleitende kinders
kijvende moeders
puffende luchtballons
gesmolten frisko's
te koue pinten
ronkende gesmaschienen
moar uuk krekel nachtmuziek.
Slappe errebezen
op hol geslegen bruidsluier
uitgedruugde blombakken
VLAKAF!

grute witte wolken
moar uuk en soms onverwacht
een beetse verliefd.
Te woarme otozetels
opschietend onkruid
zwetende menschen
stinkende pissijnen
oververhitte discussies
jobstudenten an de kassa
ben blije dat bijkans september
es.....

Fotozoektocht

De fotozoektocht die we in het meinummer
lanceerden, werd reeds door meerdere lezers
verkend.
We
kregen
al
heel
wat
antwoordformulieren binnen. De locaties van
vroegere en huidige cafés in het westen van
Hansbeke werden vlot teruggevonden. Nu al is
zeker dat de schiftingsvraag uitsluitsel zal
moeten brengen.
Voor wie zijn formulier nog wil bezorgen aan de
redactie: er is nog tijd tot vrijdagavond 19
oktober.
11
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HANSBEEKSE KANDIDATEN

Sofie D’hondt van Open Deinze mocht als eerste in
de stoel bij Nele en Miguel. Sofie Is geboren en
getogen in Hansbeke. Sinds 2013 zetelt ze voor
Open VLD in de Nevelse gemeenteraad.

Na de pauze waren de Hansbeekse kandidaten aan
de beurt. Of dat was toch de bedoeling. Sp.a plus
heeft geen Hansbekenaar op de lijst, daarom werd
sp.a plus vertegenwoordigd door Mia Pynaert. De
lijsttrekker van DBA, Dimitri Beyens, is
Hansbekenaar. Maar die was op het moment van
het debat nog op reis. DBA koos er dan voor om
geen Hansbekenaar af te vaardigen, maar wel
Landegemnaar Dirk Viaene. Dirk is opgegroeid in
Hansbeke en kent het dorp dus wel goed. Verder
zou Olaf Evrard Vlaams Belang afvaardigen. Hij was
echter om medische redenen verhinderd.

Voor de komende verkiezingen komt Sofie op voor
Open Deinze en staat ze op de derde plaats. Ze zegt
dat ze een verdienstelijke plaats heeft gekregen en
dat ze ook echt de ambitie heeft om te zetelen. ‘In
de oppositie ben ik enerzijds steeds kritisch
geweest, maar anderzijds heb ik ook positief
proberen meewerken’. Haar voorkeur gaat naar de
domeinen jeugd en sport.

Bij de andere partijen zagen we wel een
Hansbekenaar: Hugo Schaeck voor N-VA, Johan
Cornelis voor CD&V, Jan Langeraert voor
GroenRood en Sofie D’hondt voor Open Deinze.

Bij iedere kandidaat werd gepeild naar het
standpunt van de partij omtrent het ‘cultuurhuis’
(en parktuin)in Hansbeke. Met de herwaardering
van het dorp toch een belangrijk punt op de
Hansbeekse agenda. Het cultuurhuis kan een
nuttige bestemming krijgen, al weten we ook de
renovatie een zware investering is. Voor Open
Deinze hoeft het cultuurhuis niet verkocht te
worden, maar ze sluiten dit ook niet uit.

De aanpak van het tweede deel was enigszins
anders. Er werd geen debat gehouden, wel een
kort gesprek met alle lokale kandidaten. Daarin
werden ze kort voorgesteld en werd hen gevraagd
naar hun motivatie, doelstellingen, visie op enkele
Hansbeekse ‘agendapunten’,… Interviewers van
dienst waren Nele Union (oud-redactielid Vlakaf)
en Miguel Berteloot (redactielid Vlakaf)

VLAKAF!

Dirk Viaene van DBA was de tweede aan zet. Dirk
woont in Landegem maar bracht zijn jeugd door in
Hansbeke. Velen hebben Dirk wel al eens zien
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passeren, want hij postbode van beroep. Zijn
motto in het leven is: een woord is een woord. En
dat wil hij ook meenemen in zijn eerste stappen in
de politiek. Hij staat vijftiende op de lijst.

toekomst te bouwen.

Sp.a plus is absoluut gekant tegen een verkoop van
het cultuurhuis. De kostprijs voor de renovatie zal
hoog zijn, maar het is die renovatie waard. Het is
een pand met een ideale ligging dichtbij het
station. Zo kan JIN, erfgoed, co-workingplace … er
eventueel een onderkomen vinden.

Dirk vindt het heel belangrijk om te luisteren naar
de mensen. Die mentaliteit heeft hij gevonden bij
DBA. Ook wat het cultuurhuis betreft, zegt hij:
luister naar de mensen, ga jongeren aanspreken.
Hij is geen voorstander van een verkoop van het
cultuurhuis.

Nog een nieuwkomer in de politiek is Hugo
Schaeck van N-VA. Hugo is gepensioneerd
tandarts.
Hij
is
organisator
van
de
openmonumentendag en ondervoorzitter van het
Land van Nevele (de heemkundige kring). Hij staat
twaalfde op de lijst.

Voor CD&V hoorden we onze huidige
burgemeester Johan Cornelis. Johan is al sedert
1995 gemeenteraadslid. In 2007 werd hij schepen
en in 2009 nam hij de fakkel over van Roger Boone
als burgemeester. Volgens Johan is het zijn
verdienste dat Nevele de afgelopen jaren een
politiek stabiele gemeente was. Op de vraag hoe
we Hansbeke kunnen betrekken bij het beleid in
Deinze antwoordt Johan dat dit in eerste instantie
gebeurt via de democratisch verkozenen, maar dat
het daarnaast belangrijk is om de plaatselijke
bevolking inspraak te geven. Het is echter niet
mogelijk om een knoop door te hakken waar
iedereen 100% tevreden mee is. Verder wil hij
zeker het charmante karakter van de verschillende
deelgemeenten behouden.

‘De Vlaamsgezindheid zit in de familie’, vertelt
Hugo. Aansluiten bij N-VA was dan ook logisch voor
hem. Zijn dada is natuurlijk cultuur en
geschiedenis. Ook hij wil niet dat het cultuurhuis
verdwijnt. ‘Er is een beschemd dorpszicht, dus
moeten we niet teveel wegdoen en we moeten
restaureren om een functie te geven’, zegt hij.

De Hansbeekse afgevaardigde van GroenRood is
Jan Langeraert. Voor hem is het ook de eerste keer
dat hij op een lijst verschijnt. Hij is een
geëngageerde ouder (Jan is lid van de ouderraad in
de dorpsschool) en wil graag meedenken en bouwen aan de toekomst van ons dorp. Voor Jan is
het belangrijk dat de afstand naar Deinze letterlijk
en figuurlijk niet te groot wordt. Verder vindt hij
dat er meer aandacht moet zijn voor de
communicatie met de inwoners. Naast juiste
informatie, is het ook van belang dat er over de
beleidsvisie gecommuniceerd wordt. GroenRood is
ook tegen de verkoop van het cultuurhuis: ‘het is
een bepalend gebouw in het dorp en we moeten
dit een levendige functie geven’.

Voor CD&V is er zeker een toekomst voor het
cultuurhuis. Het moet mogelijk zijn om met het
nieuwe bestuur het cultuurhuis een goede
bestemming te geven (bv. voor kunstonderwijs).
Johan zegt ook nog dat hij burgemeester geweest is
van een goede coalitie en dat er een goede band
was over de partijen heen.

Op de lijst van sp.a plus staat er geen enkele
Hansbeekse kandidaat. Om die reden schoof Mia
Pynaert mee aan tafel. Als schepen vindt ze dat ze
toch ook wel op de hoogte is van het reilen en
zeilen in onze dorp.

Vlaams Belang zou vertegenwoordigd worden
door Olaf Evrard. Olaf werd echter kort voor het
debat opgenomen in het ziekenhuis en kon dus
niet aanwezig zijn. We wensen hem veel
beterschap.

Ook zij vindt het belangrijk dat iedere
deelgemeente zijn eigenheid behoudt. Met daarbij
het inzetten op participatie via bewonersraden.
Wat Hansbeke betreft, staan we voor grote
werken. Het masterplan biedt kansen om aan de
VLAKAF!

Olaf is fractiemedewerker bij het Vlaams Belang in
Gent. Hij is provincieraadslid. Van 2007 tot 2012
zetelde hij in de gemeenteraad van Nevele.
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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.

HANNAH LOGIER

Doornbosstraat en stapte Hannah over naar de
turnclub in Landegem. Hannah deed het goed en
voelde dat ze bij een grotere club meer kon
groeien. Daarom sloot ze zich aan bij Sportac
Deinze.

Trainingen, stages en wedstrijden

Vier keer per week gaat Hannah trainen in Deinze:
drie trainingen van 2,5 u. en één training van 2 u.
De trainingen zijn vooral gericht op de
kampioenschappen en dat seizoen loopt van eind
januari tot eind mei. Zo zijn er drie provinciale
voorrondes, dan volgt er eventueel een selectie
voor het Vlaams kampioenschap, en eventueel een
selectie voor het Belgisch kampioenschap.

In augustus gingen we opnieuw langs bij een jong
talent: trampoline-springster Hannah Logier.
Hannah wordt in november 14 jaar en is de dochter
van Christophe Logier en Vicky Van de Kauter. Ze
heeft twee broers en een zus, Elijah, Boaz en Tilly.

Hannah springt trampoline op B-niveau. Daarnaast

In de vorige Vlakaf publiceerden we reeds
enkele resultaten van Hannah. Hannah is
aangesloten bij Sportac Deinze waar ze
trampoline springt op B-niveau. In die reeks
werd ze Oost-Vlaams provinciaal kampioen,
derde op het Vlaams kampioenschap en
tweede op het Belgisch kampioenschap. Bij
het synchroon springen werd ze samen met
een clubgenote tweede op het provinciaal
kampioenschap, vijfde op het Vlaams
kampioenschap en vijfde op het Belgisch
kampioenschap. Mooie resultaten dus.

Vorig schooljaar liep Hannah school in De
Beuk in Aalter. Vanaf september neemt ze
de trein richting Brugge. Ze zal er sportwetenschappen volgen in het KTA Brugge.
Daar krijgt ze negen uren ‘lichamelijke
opvoeding’ (LO), waarvan zes uren
gymnastiek. Hannah gaat duidelijk voor
sport!

De sprong

Toen Hannah naar het eerste leerjaar ging,
vond mama het een goed idee om aan
sport te doen. Het gezin woonde toen in
Drongen, en zo ‘sprong’ Hannah de
Drongense turnclub ‘Sterk en Lenig’ binnen.
In 2011 verhuisde het gezin naar de

VLAKAF!
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heb je ook A-niveau (hoogste niveau) en C-niveau
(laagste niveau). “Afhankelijk van welke sprongen
je kan, word je ingedeeld in een bepaalde niveaugroep”, vertelt Hannah.

Doorheen
de
jaren
merkte
ze
dat
trampolinespringen haar ding was en voelde ze dat
het wel goed gaat. En dat motiveert natuurlijk om
er volledig voor te gaan.

Iedere drie jaar is er ook een show voor open
publiek.

Ze zegt dat ook dat ze weinig schrik heeft. “Soms
bij nieuwe sprongen heb ik misschien wel een
beetje schrik. Maar eens je de sprong onder de
knie hebt, verdwijnt die”, vertelt Hannah. Ze is al
eens naast de trampoline gevallen, maar gelukkig
zonder erg. Mama en papa, maar ook de broers en
zus, zijn grote supporters van Hannah. Zonder hen
zou het moeilijk worden om te gaan trainen, naar
wedstrijden te gaan, …

Naast trainingen en wedstrijden, zijn er soms
stages. Zo trok Hannah deze zomer met zes andere
springsters voor een week naar Portugal. Daar
werd er veel getraind, maar deden de meisjes ook
andere activiteiten.

Waarom trampoline

Toekomst

Hannah is als klein meisje begonnen met turnen.

Hannah heeft geen andere grote hobby’s buiten
haar springen. De aandacht gaat dus vooral naar
haar sport.

Ook in de toekomst wil ze verder werken aan haar
sprongen. Zo droomt ze er toch wel van om
Belgisch kampioen te worden in de discipline
‘trampoline B-niveau’.
We duimen voor haar!

We willen Hannah en haar ouders heel erg
bedanken voor de ontvangst en voor de tijd. En we
wensen Hannah nog heel veel succes!

VLAKAF!
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KATRIEN VAN LAER EN BRAM TEMMERMAN

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 …
gebruikt. Bij de verkoop van de vroegere apotheek,
woonhuis en achterliggende tuin door de familie
Baeyens, werd het achterste gedeelte apart te
koop aangeboden als bouwgrond. Zo kreeg dit
perceel van 550 vierkante meter zijn
oorspronkelijke bestemming terug. Het terrein
werd namelijk als bouwgrond ingekleurd bij de
verkaveling van de omliggende terreinen van de
graaf die nu een deel van de Kerkakkerstraat
vormen. Sinds maart van vorig jaar zijn Katrien,
Bram, hun dochter Jula en hun zoontjes Miel en

Wie op zoek is naar een braakliggend stuk
bouwgrond in Hansbeke, moet een goede
speurneus en liefst ook wat spaargeld hebben. En
hoe dichter bij de kerk van Hansbeke, hoe
moeilijker de queeste. Toch kan er nu en dan nog
eens een perceel op de kop getikt worden. Katrien
Van Laer en Bram Temmerman zijn hiervan
getuige. Ze vonden hun gedroomd stuk bouwgrond
in de schaduw van onze kerktoren. In het voorjaar
van 2015 werden ze de eigenaar van een perceel
bouwgrond dat al enkele decennia als tuin werd

VLAKAF!
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woning in de Reibroekstraat 31 grondig te
verbouwen, maar uiteindelijk leek het hen een
betere investering om een nieuwe woning te
bouwen. Liefst in Hansbeke, waar ze ondertussen
beiden al een stuk van hun hart verloren hadden.
Al gauw lieten ze hun oog vallen op het perceel
achter de apotheek. Ze hapten niet onmiddellijk
toe en keken nog een poos verder naar
alternatieven in Bellem en Aalter. Maar naar
gelang de tijd vorderde werden ze meer en meer
verliefd op het stuk bouwgrond naast de oude
pastorie en besloten ze om ervoor te gaan. Even
later zetten ze hun handtekening onder de

Wie zijn ze, wat doen ze ?

Katrien
en
Bram
hebben
een
gemeenschappelijk Chiroverleden en hebben
elkaar beter leren kennen tijdens een
leidingscursus. Ze zijn hun passie voor elkaar en
voor jeugdwerking blijven combineren. Katrien
werkt als psycho-pedagogisch werker voor het
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding in
Aalst. Bram werkt als Leerlingenbegeleider voor
Sint-Jozef Sint-Pieter te Blankenberge. Samen
hebben ze een dochter, Jula, van 5. Tweeling
Miel en Marcel zijn er 3.
Bram zit in de redactie van Vlakaf en gaat
sinds kort ook tennissen in TC EleveN in
Merendree. Katrien gaat wekelijks in
Brugge naar de yoga en probeert
tussendoor nog wat tijd te vinden om
haar naaimachine op gang te trekken.
Jula, Miel en Marcel trekken de rest van
de aandacht …
Marcel er neergestreken. En ook al hebben
ze nog een lijstje liggen van zaken die ze de
komende maanden en jaren nog verder
wensen af te werken, toch heetten ze ons
al welkom om dit nieuwe Hansbeekse
onroerend goed wat van dichterbij te
verkennen.

In het hart van ons dorp

Katrien en Bram landden in 2009 in
Hansbeke. Ze woonden tot dan in een
appartement op het dorp van Landegem.
Toen de kinderdroom de kop op stak,
zochten ze naar een woning met een
tuintje. Die vonden ze in de Reibroekstraat
31. Ze deden er enkele verbouwingen om
het comfort van het huis wat te verhogen
en kregen er enkele jaren later hun eerste
kindje, Jula. Met twee grote en één kleine
slaapkamer en de plannen voor verdere
gezinsuitbreiding, gingen ze op zoek naar
een grotere stek. Even overwogen ze om de
VLAKAF!
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sterk rekenen op Bram
zijn broer. Die is
aannemer in bijberoep.
Ook Bram zijn vader is
een handige Harry en
stak ettelijke dagen in
de opbouw van de
nieuwe thuis van zijn
zoon en schoondochter.
Heel
veel
werk
gebeurde tijdens de
weekends
en
verlofperiodes.
De
ruwbouw, het inslijpen
van de sleuven voor de
elektriciteitskabels, het
vloeren en betegelen, …
enkel de ‘speciallekes’
gebeurden door een
vakman. Dat Bram en
Katrien op nog geen
minuutje fietsen van
hun werf woonden, was wel een voordeel. Af en
toe bleek het immers zeer nuttig om een oogje in
het zeil te houden om bij te sturen en de
stielmannen zoveel mogelijk op elkaar te laten
aansluiten. Iets wat vooral op het einde voor nog
wat spanning zorgde. Maar uiteindelijk konden
Katrien en Bram hun woning in de Reibroekstraat
31 tijdig ontruimen en van Hansbeke Zuid naar
Hansbeke Noord verhuizen.

verkoopovereenkomst die hen de rechtmatige
eigenaars maakten van een stukje van onze
dorpskern.

Familiegebeuren

Meteen namen Katrien en Bram een architect
onder de arm. Patrick Loete uit Lotenhulle slaagde
erin om hun ideeën qua stijl en functionaliteit op
papier te zetten en verder te perfectioneren.
Uiteraard dienden ze hierbij rekening te houden
met de bouwvoorschriften die gelden voor de
Hansbeekse dorpskern. Mocht dit niet het geval
geweest zijn, dan hadden ze wellicht een stuk
strakker gebouwd. Maar een plat dak was
bijvoorbeeld geen optie. Toch wisten ze de
bouwvoorschriften te verzoenen met hun
persoonlijke smaak en hun functionele
verzuchtingen. Op 17 juli 2015 werden hun
bouwplannen definitief goedgekeurd. Een datum
die eeuwig in Katrien en Bram hun geheugen
gegrift zal blijven … hun tweeling Miel en Marcel
werd immers op diezelfde dag geboren.

Graag nog een extra slaapkamer

Ze combineerden op een smaakvolle manier een
landelijke stijl met elementen die de woning ook
een jong en hedendaags aanzicht geven. De
uitsprong aan de zijkant met plat dak, de uitsprong
achteraan op de eerste verdieping, het gebruik van
hoge ramen en houtbekleding, … zijn elementen
die hiertoe bijdragen.

Aan de binnenzijde oogt de woning strakker al
worden ook hier moderne elementen afgewisseld
met landelijke toetsen en warme materialen. Via
de voordeur, links vooraan, kom je in de hal die
rechts naar de open leefruimte leidt. Tussen de

Voor het realiseren van hun plannen, konden ze
VLAKAF!
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twee ruimtes komt later nog een glazen deur. Links
vooraan in de hal werd een toilet geplaatst en even
verder kan je via een mooie eiken trap naar de
eerste verdieping. In het verlengde van de
inkomhal, bevindt zich de berging waar ook de was
en de plas kan gebeuren. Er werd ook een douche
geïnstalleerd.

Boven bevindt zich de badkamer, een technische
ruimte die ook dienst doet als berging, en drie
slaapkamers. Althans, dat was het oorspronkelijk
plan. Net vóór het indienen van de definitieve
plannen, kregen Katrien en Bram te horen dat ze in
blijde verwachting waren van een tweeling. Dus
werd de grootste slaapkamer dan maar in twee
gesplitst waardoor ze nu vier slaapkamers hebben.

De leefruimte is ruim en baadt in het licht. Dit komt
vooral door de glaspartij achteraan die over de
ganse lengte van de leefruimte uitkijkt op de tuin.
Via de lichtkleurige keramische vloer die ze voor de
ganse ruimte kozen, krijgt het licht ook vrij spel. De
leefruimte is L-vormig. Links vooraan bevindt zich
de eettafel. In het achterste gedeelte werd een
strakke, witte open keuken geïnstalleerd. Rechts
stap je in de zitruimte. In het gedeelte rechts
vooraan, werd nog een aparte ruimte voorzien die
dienst doet als kantoor- en hobbyruimte. Naast de
computer, vind je er Katrien haar naaimachine.

VLAKAF!

Milieuvriendelijke garage

Katrien en Bram kozen voor vloerverwarming op
de benedenverdieping en in de badkamer. In de
slaapkamers hangen radiatoren. Ze verwarmen op
gas die via de leiding in de straat wordt
binnengetrokken. Voor de gezelligheid komt er op
de benedenverdieping wellicht nog een gashaard.
De aansluiting is er al klaar voor.

Om zoveel mogelijk leefruimte te creëren, kozen
Katrien en Bram ervoor om geen garage in hun
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woning te voorzien. Er stond eigenlijk al een garage
rechts achteraan in hun tuin. Het in hout
opgetrokken bijgebouw hielp hen ook om hun Ewaarde te bereiken. Om het opgelegde E-peil van
50 te halen, dienen ze een deel van hun energie te
produceren. Hiertoe installeerden ze een 6-tal
zonnepanelen. Omdat ze deze liever niet op het
dak van hun nieuwe woning legden, gebruikten ze
hiervoor hun garage.

De rest van het nog ruime stuk tuin werd vooral
ingericht in functie van de kinderen. Het nog wat
verder aanleggen van het terras staat, samen met
nog wat andere klussen, op hun lijstje van ‘to do’s’:
hier en daar nog wat plinten, het installeren van
twee lavabo’s, alles verven, wat verlichting hier en
daar, … Je moet natuurlijk zorgen dat je niet in een
zwart gat valt nadat je meer dan een jaar lang elk
weekend en elk verlof hebt opgeofferd aan het
optrekken van een nieuwe woning …

VLAKAF!
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NIEUW OORLOGSMONUMENT IN LANDEGEM
Het comité ‘Groote Oorlog 2014-18’ herdacht de
slachtoffers van het bevrijdingsoffensief van
oktober en november 1918. Er werd in Landegem
langs het Schipdonkkanaal aan de Brouwerijstraat
(kant Grote Heirenthoek) een monument onthuld
op zondag 19 augustus.
Het was een zeer stijlvolle viering met toespraken,
vlaggen, fanfare en een passage van de historische
karavaan ‘De Bevrijding’ die tussen 13 en 19
augustus vanuit de Westhoek (Lo-Reninge) door
Vlaanderen trok. Tegen de middag aan passeerde
deze colonne Belgische, Britse en Franse soldaten,
uitgerust zoals in 1918, met in hun zog
veldkeukens, transportwagens, kanonnen e.a.
Het monument is op de foto nog niet onthuld. Wie
ter plekke gaat kijken, zal zien dat op een plaat uit
cortenstaal het aanvalsplan van de Belgische Hulp
Onderluitenant Valère De Boodt toont. Hij leidde
de aanval op de Duitsers op 31 oktober 1918. In
een lade wordt het aanvalsplan verklaard en zit er
een lijst met de korte biografie van 210

VLAKAF!
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gesneuvelde militairen.
Meer dan 700 mensen maakten deze plechtigheid
mee.
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LOGBIES VAN LEANDER VIAENE

Leander Viaene (°1990) uit Hansbeke bewijst dat
een scoutsleider met meer dan sjorhout overweg
kan. In de periode van Merendreekermis, einde
augustus, stelde hij zijn ‘logbies’ ten toon op de
weide tussen de tuin van de pastorie en de
Gerolfsweg. Het Engelse ‘log’ betekent ‘houtblok’.
Hij maakte kleine logbies uit vindhout, plaatste die
ergens in de natuur en maakte er een foto van. De
foto’s werden ingekaderd met een ruwe houten
omlijsting. 52 van de 77 foto’s werden in Hansbeke
genomen. Een deel ervan kwam tegen een houten
wand langs de Gerolfsweg.
Verder stonden er op de weide logbies van diverse
grootte opgesteld. Telkens uit hout en verbonden
met lijm en vijzen, soms geschilderd. De groep
muzikanten, de Logbie-band, van de tweede foto
stond zelfs dit jaar tentoongesteld op het
Cactusfestival in Brugge.
Wie meer informatie wil kan terecht op
www.logbies.com of in Reibroekstraat 50.

VLAKAF!
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LIEVE VAN DAMME

Van Damme’, want zo noemen ze haar in
Lovendegem.

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.

Mijn wieg stond op Zande

Op 28 september 1938 werd ik geboren als zusje
van de vierjarige Agnes Van Damme. Onze ouders
woonden in een kortwoonst, Zandestraat 27, waar
later Robert Boone en Jacqueline Duwyn bouwden.
Het oude huis had één voordeur en twee ramen.
Mijn vader René werkte in de Gentse cokesfabriek
Van Acker langs de Brugse Vaart en mijn moeder
Bertha De Schuyter werkte in de Gentse
textielfabriek La Lys. Als vader thuiskwam moest hij
hem altijd eerst wassen, hij had een vuil en
ongezond werk. Na de oorlog werkten de mensen
veel en hard om er te komen.

Lieve had oud-medewerker van Vlakaf Tuurke
(Marc Van Ooteghem) ingeschakeld om ons te
signaleren dat ze bijna tachtig werd. Zo iets
vergeten we niet! We rijden op een zonnige
augustusnamiddag naar het WZC Diepenbroeck
aan Appensvoorde in Lovendegem. In Hansbeke is
ze bekend als Godelieve, aan kamer 33 hangt ‘Lieve

Ik ging in Hansbeke naar de kleuterschool bij
zusters Idonie en zuster Everilda. Na mijn eerste
communie moest ik met mijn zus naar het
pensionaat van Sint-Vincentius in Deinze. Mijn
ouders werkten lange dagen in Gent en
buitenschoolse kinderopvang was nog niet
uitgevonden. Mijn ouders hebben heel veel
voor ons gedaan, we hadden thuis een warm
nest maar dat pensionaat vond ik niet zo leuk.
Zeker niet toen mijn zus gedaan had met
studeren. Ze kwam mij soms eens bezoeken
samen met haar lief en latere echtgenoot
Georges Martens, die postbode werd.

Toen vader ziek werd en naar het SintVincentiusziekenhuis in Deinze ging om er te
sterven, heb ik moeder gesmeekt om me weg te
halen uit het pensionaat. Ik werd veertien en
voldeed aan de leerplicht. Ik heb daarna nog
een tijdje naaischool gevolgd bij de gezusters
Josephine en Marie De Rycke in de Aalterse
Stationsstraat, maar heb dat niet helemaal
afgewerkt.

Op eigen benen staan

Zus Agnes had handel gestudeerd en werkte in
de verkoop bij de firma Tricofina van de famile
Ghyselyns aan de Zilverenberg, bij de Oude

VLAKAF!
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Aalter in danscafé ’t Putje. Hij werd geboren op 17
augustus 1935. Zijn verjaardag is pas achter de
rug… Roger was metser bij een aannemer in
Brussel. Toen zijn broer Paul met voegwerken
begon, ging hij daar werken samen met een derde
broer Daniël. Wij kochten bouwgrond naast mijn
ouderlijk huis aan slager Leon Van der Vennet uit
de Nevelestraat. Hij had het ons beloofd en heeft
woord gehouden.

We huwden op 9 mei 1959. Dochter Linda werd
geboren op 19 juni 1960. Ons gezin werd niet van
verdriet gespaard. Mijn moeder stierf in 1970.
Later werd Roger ziek, hij wou blijven werken tot
het niet meer ging. Hij moest dagelijks aan de
zuurstoffles liggen. Ik ging heel veel wandelen met
hem in Hansbeke, als hij slechter te been werd,
met een karretje. Ik heb zo goed mogelijk voor hem
gezorgd maar heb hem moeten laten gaan toen hij
amper zestig jaar was.

We hebben een schoon leven samen gehad. We
waren actief op Zande met Zandekermis. Onze
jaarlijkse taak tijdens het Sinksenweekend was om
hoofdvlakke te verkopen. Met onze buren Noël
Heindryckx, Henri Billiet, Noël Heirbrant, Gerard
Dobbelaere, Laurent Bockaert en hun echtgenotes
gingen we op de oktoberkermis naar den dienst in
de kerk en daarna naar het kerkhof. Dan begon
onze jaarlijkse kroegentocht, te beginnen in het

Beestenmarkt en de Reep, in Gent. Zij moest de
bestellingen regelen en ze zochten daar een
inpakster en ik werd aangenomen. Ons geluk was
niet van lange duur. Tricofina verhuisde naar
Tienen en wij mochten mee de overstap maken.
Dagelijks met de trein naar Tienen zagen we niet
zitten en we kregen onze ontslagbrief.
Toen ik aan het stempellokaal stond te
wachten, sprak pastoor Jules Seys mij
aan en vroeg of ik wou werken. Zijn zus
was directrice van het ziekenhuis Den
Briel, nu AZ Sint-Lucas, in Gent. Op één,
twee, drie was dat geregeld en mocht ik
aan de slag in het strijkhuis. Mijn zus
ging werken in de GB in Sint-DenijsWestrem. Zij is zeven jaar geleden
gestorven.

Eigen gezin naast het ouderlijke
huis
Toen ik 17 jaar was, heb ik Roger
Coussens uit Kanegem leren kennen in

VLAKAF!
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vuil cafeetje (n.v.d.r. Café De Reisduif). Vervolgens
alle cafés van het dorp om te eindigen op onze wijk
in De Pale. Het gebeurde in een bepaald jaar dat
we voorbij ons huis passeerden en er een bordje
‘Huis te koop’ stond.
Wie het wanneer
geplaatst
heeft,
hebben we nooit
geweten. Toen we in
De Pale zaten ging ik
naar
huis
op
toiletbezoek en kwam
terug
met
de
mededeling dat er
juist telefoon was:
iemand wou het
kopen
en
direct
komen
kijken.
Iedereen zijn mond viel open, niemand begreep
het nog…

Ik ben altijd lid geweest van K.A.V., K.V.L.V. en later
OKRA en heb zoveel mogelijk activiteiten
meegedaan.

“Mijn ouders hebben
heel veel voor ons
gedaan, we hadden thuis
een warm nest, maar dat
pensionaat vond ik niet
zo leuk.”

Verhuis
Lovendegem

naar

Twee jaar nadat Roger
gestorven was hoorde ik van
buurvrouw Agnes De Croock,
de moeder van Linda Keirse,
dat een weduwnaar uit
Lovendegem, Marcel Van
Speybroeck, eens wou praten.
Ik heb die boot eerst acht
maanden afgehouden maar
ben uiteindelijk bij hem gaan
wonen in het Nieuwstraatje in
Lovendegem. Hij werkte ruim
dertig jaar in vleesfabriek Imperial en aanzag mijn
Linda als zijn eigen dochter.
We hebben samen mooie jaren gehad. We gingen
met vrienden op reis naar de Dominicaanse
republiek, Turkije, Tunesië, Andorra en FransLourdes, Kroatië en Italië. Daar trok ik een foto van
de paus waar enkel zijn arm op stond omdat ik te
klein was tussen al het volk.

Toen de gezondheid van Marcel achteruit ging is hij
naar Home Diepenbroeck gekomen. Ik kwam hem
dagelijks bezoeken per fiets, viel eens en brak mijn
voet. Daarna ben ik ook naar hier komen wonen.
Op een laatste reisje naar Nieuwpoort is Marcel
ziek geworden en het werd niet beter meer. Hij is
gestorven op 23 april dit jaar.
Linda heeft al die tijd voor mij en Marcel gezorgd
en komt nog steeds heel veel op bezoek. Mijn
kleinzoon Benoît kwam ons vroeger ook regelmatig
bezoeken op donderdag. Hij at altijd een ijsje en we
sloegen een babbel. Zijn plots overlijden doet me
nog steeds veel verdriet.

Linda is ondertussen reeds twaalf jaar gehuwd met
Guy. Hij werkt in een familiebedrijf in Merksem bij
Antwerpen. Ze wonen in de Kattenbulkdreef in
Aalter, midden van de bossen. De tuin
VLAKAF!
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onderhouden is haar favoriete bezigheid.

Bij het afscheid na dit moedig gesprek,
bewonderen we samen het mooie uitzicht met een
pas aangeplante hoogstamboomgaard. De droogte
heeft meerdere boompjes geen kans gegeven. En
dan komt er een brandweerwagen voor weeral een
wespennest…

Zij hebben een appartement in Spanje en in
december ga ik mee naar ginds. Ik heb nóg
reisplannen: ik zou graag met de mutualiteit
meereizen naar Griekenkand.

Telkens ik in Hansbeke kom om op het kerkhof
Roger en Benoît te bezoeken, vallen mij
veranderingen op. Dat het stationsgebouw
verdwenen is, vind ik nog het ergst..

Vooruitblik

11.11.11-actie

In juni kreeg de plaatselijke 11.11.11-groep het
financieel verslag van de actie 2017.

In totaal bracht de actie in Nevele 21.5222,68
euro op. Een gevoelige stijging tegenover 2016.

Femma Hansbeke organiseert :

• Woensdag 19 september: mindfulness, een
kennismaking. Iedereen heeft de laatste tijd de
mond vol over mindfulness en relaxatie. Maar wat
is dat nu eigenlijk en wat zijn de basisbeginselen.
Info bij Marleen Huys (0486 32 50 57) en bij Mieke
Cafmeyer (cafmeyermieke@hotmail.com)

Hierin zitten meerdere onderdelen: 12.715,66
euro van de straatactie en andere activiteiten
(optreden in Arscène, plaatjes draaien in
Jeugdhuis Mixit, quiz). Verder 5.810,02 euro via
overschrijvingen en 1.262 euro bijdragen van
vaste Nevelse schenkers. Hierbij moet de
gemeentelijke toelage van €1.735 nog geteld
worden. Deelgemeente Hansbeke haalde 2.360
euro op, of zo’n 30% meer dan het jaar ervoor.

• Woensdag 10 oktober: made by Femma: een
heleboel workshops met creatieve zelf-maak
ideeën: een plantenhanger in macramé, handletteren, haken en juwelen maken….. Info bij Greet
Conix (0488 75 16 26 of greetconix@scarlet.be)

De opbrengst van Nevele per inwoner bedraagt
1,63 euro en dit betekent een mooie tweede
plaats in de rij van Oost-Vlaamse gemeenten.
Koploper is Sint-Martens-Latem.

• Donderdagen 6 en 13 sept. en 18 en 25 okt.:
Lindyhop dans. Info bij Lies Keirse (lieskeirse
@gmail.com) en Jenny Van Hecke (0475 86 63 1)

De Nevelse 11.11.11-groep hoopt stilletjes met
de actie van 2018 op de eerste plaats te kunnen
eindigen, vóór de fusie met Deinze een feit is.
Een warme oproep dus om de actie volop te
steunen. De straatactie valt in het weekend 1011 november. Andere activiteiten zijn in volle
voorbereiding en verschijnen in de
gemeentelijke informatiekanalen.

VLAKAF!

• Zaterdag 3 november :gezelschapsspelen voor
jong en oud van 13.30 u. tot 18 u. Leer nieuwe
spelen kennen om te spelen met familie, vrienden
en vriendinnen, met je kinderen of je
kleinkinderen. Meer info bij Eleke langeraert
(eleke.langerert@telenet.be)
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ARSCENE

zingen liedjes over de dierentuin zelf, maar ook
over Bavo de zeeleeuw die allergisch is aan vis,
over knoeien in de keuken en verliefd zijn, of over
je knuffel die in bad moet en jouw dromen over
later.

Reibroekstraat 37 A, Hansbeke

zaterdag 15 september 2018 Neeka & Tom Theuns
Beside the Sea

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

Reginald speelt muziek voor rockers, voor dansers,
voor meezingers, ... en voor jòu! Kom je kijken,
kom je mee feesten???"

zaterdag 29 september 2018 - Brave Maria
Hollywood

Maria Nys uit Bellem was de eerste Belgische
Hollywood wife. In september 1914 vluchtte ze
naar Engeland, waar ze Aldous Huxley leerde
kennen, auteur van het wereldberoemde Brave
New World. Ze trouwden, kregen een zoon en
bleven samen tot aan haar dood in 1955. Haar
prachtige brieven naar het thuisfront vormen de
inspiratiebron voor deze voorstelling.
Kristien Hemmerechts vertelt; sopraan Sylvie De
Pauw, pianist Jean-Yves Cornet en jazz-trompettist
Bart Maris brengen muziek die speciaal voor de
voorstelling door hen werd gecomponeerd.

Zaterdag 10 november 2018 - Tutu Puoane &
Ewout Pierreux
in samenwerking met 11.11.11 Nevele

Zaterdag 20 oktober 2018 - Wim Claeys

Nonthuthuzelo Puoane (31 mei 1979) is een jazzzangeres uit Zuid-Afrika. Samen met haar vaste
pianist en levenspartner Ewout Pierreux zorgen ze
voor gezellige warme jazzklanken en een
onuitwisbaar stukje Afrika. Een unieke mix van
Zuid-Afrikaanse swingende geluiden en de
Amerikaanse Jazz.

Zwartzak

In zijn muzikale monoloog “Zwartzak” snijdt Wim
Claeys één van de meest heikele thema’s van de
Tweede Wereldoorlog aan: dat van de collaboratie.
Hij brengt het verhaal van zijn vader die in die
oorlog voor het verkeerde leger koos. En vooral de
impact die dat had op het kind Wim Claeys.

Zaterdag 17 november 2018 - Plakvalk
The Broken Circle Breakdown

Zondag 28 oktober 2018 - Reginald & De
Bosbeesten
Feestband voor kinderen van 3 tot 9 jaar.

Meer info op www.arscene.be

Pieter, de directeur van de dierentuin en zijn beste
vriendin Amanda nemen je mee op een reisje
doorheen een feestelijke dag in de dierentuin. Ze
VLAKAF!
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EEN NIEUWE GEMEENTEZAAL
Zoals in de gemeenteraad van april tussen de soep
en de patatten werd aangekondigd, heeft het
gemeentebestuur het plan opgevat om een nieuwe
multifunctionele zaal te bouwen op de plaats van
de huidige gemeentezaal, op Hansbekedorp
nummer 35. Enkele jaren terug werden de
gebruikers van deze zaal gevraagd naar hun
wensen. Aan potentiële gebruikers werd helaas
niets gevraagd. De huidige gebruikers van de zaal,
en dat zijn er toch wel wat, waren op dinsdag 22
augustus uitgenodigd voor een infoavond over de
nieuwe zaal.

het Nevelse bestuur valt en dat het project aan
Deinze werd voorgelegd en door de fusiepartner
werd goedgekeurd.

De Gentbrugse architect Maarten Dobbelaere
heeft van Nevele de opdracht gekregen om een
nieuwe multifunctionele zaal te ontwerpen die
moet voldoen aan drie belangrijke criteria. Ten
eerste moet het ontwerp rekening houden met de
behoeften van de gemeenschap, lees:
verschillende verenigingen moeten hun gading
vinden in de zaal. Daarnaast dient het ontwerp
rekening te houden met het beschermd
dorpsgezicht. Dat betekent dat de gevel aan de
straatzijde moet behouden blijven. Tenslotte is de
prijs een beperkende factor, Nevele kan en wil hier
maximaal 1,25 miljoen euro voor uittrekken.

Programma van eisen

Stipt om 19.00u verwelkomt burgemeester Johan
Cornelis een 45-tal aanwezigen (we tellen ook vier
leden van het schepencollege). Hij licht het doel
van de avond toe: de eerste visie van de architect
voorstellen en de ideeën en suggesties van de
gebruikers verzamelen om mee te nemen in het
verdere ontwerpproces. Hij benadrukt dat de bouw
van een nieuwe zaal onder de “lopende zaken” van
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Maarten Dobbelaere overloopt vervolgens kort zijn
ontwerp, aan de hand van een aantal beelden. In
zijn voorstel worden de huidige klaslokalen, waar
Majo twee lokalen gebruikt en de Kunstgreep
tekenlessen organiseert, integraal afgebroken.
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Vervolgens komt er een nieuw volume, evenwijdig
met de huidige zaal, maar meer richting tuin
geschoven. Dat moet een zaal van zo’n 220 m²
worden, of ongeveer 150 zitplaatsen in
theateropstelling. De huidige gemeentezaal wordt
omgevormd tot moderne zaal die in drie delen kan
verdeeld worden via wegneembare wanden.
Tussen beide ruimtes komt een lange, smalle foyer
van 45 m² met achteraan een sanitair blok. Om dit
alles te financieren wordt 584 m² van de koer langs
de Melkerijstraat verkocht als bouwgrond, bedoeld
voor
twee
ééngezinswoningen
(“géén
appartementen”). Alles wordt gelijkvloers
georganiseerd, omdat het plaatsen van een lift te
veel zou kosten voor de relatief kleine ruimte van
50 m² op de bovenverdieping. De nieuwe, grote
polyvalente zaal staat via vensterdeuren in
verbinding met de tuin.

Ons gedacht

Vinden wij het fantastisch dat er in een
degelijke, polyvalente zaal in Hansbeke wordt
geïnvesteerd? Jazeker, dat is -net voor de
verkiezingen- geweldig nieuws. Heel wat
verenigingen en gebruikers zullen het met ons
eens zijn dat er dringend iets moet gebeuren
met deze aftandse zaal. Dat er hiervoor een
aanzienlijk bedrag wordt uitgetrokken, getuigt
van moed.

Maar zoals aan het slot van de vragenronde
werd opgemerkt, is er weinig ruimte gelaten om
te dromen. Er worden bijvoorbeeld geen
alternatieve locaties onderzocht. Waarom niet
overwegen om een nieuw volume evenwijdig
met de Melkerijstraat te bouwen, tegenover het
Fintrokantoor (mits een oplossing wordt
gevonden voor de elektriciteitscabine) ? Dat zou
alvast de tuin integraal kunnen sparen.
Misschien is die overweging gemaakt en zijn er
goede argumenten om dat niet te doen, maar
dan hadden we die graag op tafel gezien.
Iemand stelde voor om een vorm van
begeleidingsgroep te installeren, met
vertegenwoordigers uit de verschillende
verenigingen. Die groep zou dan het ganse
project van afbraak, renovatie en nieuwbouw
kunnen begeleiden. Op die manier kunnen
discussies over een vast of mobiel podium, over
de inplanting van de bouwvolumes, over (het
gebruik van) de keuken enzovoort, in alle
openheid plaatsvinden. Participatief ontwerp,
zoals dat tegenwoordig heet, zodat stap voor
stap een topontwerp wordt getekend, op maat
van de gebruikers. Dat bleek helaas een brug te
ver.

Vooraleer het publiek de kans krijgt om vragen te
stellen, geeft burgemeester Cornelis nog de timing
mee. Het is de bedoeling om dit voorstel naar de
gemeenteraadscommissie van 18 september te
brengen en de werken nog dit jaar (“midden
december”) te gunnen aan een aannemer.
Parkeren op de koer wordt onmogelijk vanaf maart
2019 en vanaf 1 mei is de huidige zaal niet langer
bruikbaar. Er zou een tijdelijk sanitair blok komen
en voor de gebruikers (toneelvereniging,
uitleendienst en alle andere verenigingen) moet
een oplossing gezocht worden in andere
gebouwen van het Nevelse patrimonium.

Veel vragen, weinig antwoorden

De aanwezige verenigingen zitten met heel wat
vragen. Regelmatig zijn er tegengestelde belangen,
waarop de burgemeester telkens reageert “dat we
niet iedereen tevreden kunnen stellen en dat het
bestuur knopen moet doorhakken”. Er is discussie
over een vast of mobiel podium, waarbij de
meerderheid -en de architect- de voorkeur geven
aan een wegneembaar podium. De schooldirecteur
is bezorgd over het (tijdelijk) verlies van de
turnzaal, maar doet anderzijds wel het aanbod om
andere verenigingen een stek te geven in de school
gedurende de bouwwerken. Buiten de schooluren,
welteverstaan en mits financiële tegemoetkoming
van de gemeente. Het verlies aan parkeerplaatsen
op de koer van de gemeentezaal mag geen
VLAKAF!

Ook de discussie over het Cultuurhuis wordt
niet meegenomen. Dreigt er een verkoop onder
het Deinse bestuur? Of krijgt dit gebouw
eindelijk
een
mooie
invulling,
met
vergaderzalen, leslokalen, …? Dit zou een mooie
locatie zijn voor uitbreiding van de bibliotheek
van het Land van Nevele, archiefruimte en
vergaderzaal van Vlakaf...
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EEN NIEUWE GEMEENTEZAAL
getekend
en
goed
gesitueerd zijn om van de
nieuwe gemeentezaal een
echt ontmoetingscentrum
te maken, antwoordt de
burgemeester
dat
rekening moet gehouden
worden
met
het
beschikbaar budget.

Tenslotte is er nog de
vraag of de tuin mee in
het ontwerp zit. Dat blijkt
niet het geval, maar als er
vraag naar is, kan er wel
een
bankje
worden
geplaatst. Het is de
bedoeling om zoveel
mogelijk
bomen
te
behouden.

probleem
vormen,
want
het
Nevelse
mobiliteitsplan kiest duidelijk voor langparkeren in
de Melkerijstraat. In de polyvalente zaal zou een
eetfestijn voor zo’n 200 mensen mogelijk moeten
zijn.

Er worden een aantal zeer duidelijk en pertinente
vragen gesteld over de toekomst van het
Cultuurhuis. Volgens één van de aanwezigen kan
de toekomst van het Cultuurhuis niet worden
losgekoppeld van de bouw van een nieuwe zaal en
moet dit in zijn geheel worden bekeken. Het is bv.
belangrijk om te weten waar verenigingen hun
vergaderingen, repetities of kleinere activiteiten
zullen kunnen organiseren. De burgemeester
repliceert “dat de bouw van de nieuwe
gemeentezaal tot de lopende zaken behoort en dat
er geen beslissing genomen wordt over het
Cultuurhuis”. Hij wenst daar niet dieper op in te
gaan en schuift die hete aardappel door naar het
volgende bestuur in Deinze. Ook het voorstel om
de bouw te financieren met geld van de verkoop
van de pastorij vormt volgens Cornelis “niet het
onderwerp van deze discussie”. Op de vraag of de
keuken, de bar en de “foyer” voldoende ruim
VLAKAF!

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

NIET VERSAGEN

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

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

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

Sfeerbeeld repetitie
VLAKAF!
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of

SPORHA

PERSONALIA

Voetbal

Geboren

Welkom bij voetballend Hansbeke, het nieuwe
seizoen met een daverende start, op zondag 2
september wordt de derby Hansbeke-Nevele
gespeeld, meteen een serieuze test voor het
nieuwe seizoen, 2 september 15uur HansbekeNevele en 30 september 15uur Hansbeke-MariaAalter.
Natuurlijk heeft VVE Hansbeke niet enkel een
eerste ploeg, ook dit jaar spelen op zaterdag of
zondag de beloften op de (zondag)reserven, enkele
leuke affiches geven we graag mee: Beloften, 8
september 15uur Hansbeke-Vinkt en 20 oktober
15uur Hansbeke-Vinderhoute, de Reserven, 23
september 10uur Hansbeke-Merendree
Daarnaast stomen we natuurlijk ook Hansbeekse
jeugd klaar voor hun voetbalcarrière:
Onze U17 getraind door Stefaan Delahaye vangen
het seizoen aan op 1 september 14u30 tegen
Merendree, nadien volgt op 15 september 14u30
Hansbeke-Bellem en op 29 september HansbekeZeveren om 14u30.
De U7 getraind door Bram Carrette spelen hun
eerste thuiswedstrijd op 8 september tegen Kleit
om 10u30, nadien volgt op 22 september 1Ou30
Hansbeke-Aalter en op 6 oktober HansbekeWaarschoot.
Voetbal
Hansbeke
bedankt
reeds
zijn
sympathisanten en supporters voor hun
aanwezigheid op de halfoogstfeesten, het
volgende eetfestijn is reeds gepland op 23, 24 en
25 november en is onze jaarlijkse mosselsouper.
Wim Maebe

Fabian Decombel, zoon van Stefaan en
Anoesjka Steenbeke, Cardijnlaan 36,
op 19 juni
Ethel Labarque, dochter van Flem en
Isabelle Lair, Zandestraat 24, op 29 juni
Zjef Van Parys, zoon van Jona en Thea Langeraert,
Reibroekstraat 36, op 11 juli

60 jaar Getrouwd

Daniël Van Parys en Georgette
De Smul, Molenstraat 8, op 19
juli

Getrouwd

Valerie Heirbrant en Sven De
Wulf op 30 juni
Monique Van Ooteghem en
Etienne Van Nevel, Oossekouter
19, Nevele, op 1 september

Verhuisd

Koen Sucaet en Yarah
Overmeire van Molenstraat
24 naar Kerselare 13,
Merendree
Griet Gheysens en Steven Vanderkimpe van
Molenstraat 27 naar Grote Heirenthoek 65,
Landegem

Gestorven

Willy Laflère, echtgenoot
van Magda Gesquière,
Hammestraat 48, °Wervik,
31 mei 1936, + Wondelgem,
17 juni
Rik De Schuyter, zoon van Theofiel en Zoë
Vermeire, Cardijnlaan 6, °7 juli 1967, + ten gevolge
van een fietsongeval te Leopoldsbrug, op 2 juli

VLAKAF!

Nieuwe inwoners

Stefaan Decombel en
Anoesjka Steenbeke, van
Moere en Sleidinge, naar
Cardijnlaan 36, sinds maart
Jan Laflère, Hammestraat 48
Valerie Heirbrant en Sven De Wulf, Kouterken 2A
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MEREL DAAGT HANS UIT
Oplossing opgave 10: Zon,
aarde, maan

(middelpunt van zijn huis is de pool zelf). We
kunnen enkel maar hopen dat hij goed tegen de
koude kan en van ijsberen houdt.

Wat wij zien is niet altijd de
werkelijkheid!

Voor zo’n deskundige uitleg is een cd-single ‘Wij
zijn het dorp’ van Derek en Johan Verminnen de
terechte beloning. Eindelijk, Vincent, na al die
juiste oplossingen op vorige opgaves!

De zon verlicht ALTIJD de helft
van het totale maanoppervlak,
behalve als de zon in de weg
staat. Dus: op vraag 1, 2 , 3, 4 en 5 is het antwoord
50%. Op vraag 6 (maansverduistering) 0%.

Opgave 11: eeuwigdurende kalender

Het is september en de kinderen gaan terug naar
school. In de klas van meester Geert (6de leerjaar
van de lagere school) staat zo’n “eeuwigdurende
kalender.

Voor de Chinees is de noordpool de enige plaats op
aarde die voldoet aan zijn “zonnige wensen”.

We kregen een paar oplossingen binnen. Veerle
Beyaert heeft helaas te veel van op onze aarde
gekeken. Helga De Munter dacht dat het in alle
gevallen 50% was. Het stond in de sterren
geschreven dat onze oud-medewerker Yvan Huys
(‘Sterrenstof’ 2013-14) deze keer zou meedoen. Hij
maakte echter dezelfde fout als Helga. Wordt dit
een robbertje discussiëren met onze bedenker van
het spel uit Merelbeke, Robert De Blaere?

De kalender bestaat uit drie delen:

1. Om de datum 01 tot 31 te tonen worden twee
even grote kubussen gebruikt (afmetingen 6 x 6 x
6). De kubussen staan naast elkaar. Op elk vlak van
elke kubus staat één cijfer.

2. De maand wordt weergegeven door drie gelijke
balkjes (afmetingen 2 x 2 x 12). De balkjes
bevinden zich achter elkaar en onder de twee
kubussen.

Nee hoor! We kregen ook een juist antwoord
binnen van Vincent Martroye met een heel
duidelijke en deskundige verantwoording:

3. Het derde deel is een omhulsel (hieronder niet
getekend) zodat alleen de voorkant van het geheel
zichtbaar is.

Voor vraag 1 tem 5 is het antwoord telkens
hetzelfde: 50%. Waar de verwarring zit is dat wij
zelf vanop aarde maar een deeltje van die 50%
kunnen zien vanwege de stand van de maan t.o.v.
de aarde.

Op de eerste schooldag van 20182019 zien de leerlingen…

Merk op: de dag zelf (maandag) en het jaartal
(2018) moet je er zelf bij denken. Elke dag worden
de kubussen herschikt. Elke maand worden ook de
balkjes herschikt.

Vraag 6 betreft de verduistering. Hierbij komt de
aarde tussen de zon en de maan te liggen, zodat
deze laatste in de schaduw van de aarde komt te
liggen. Indien het een totale verduistering betreft,
is het verlichte oppervlak 0%. Echter zal je de maan
nog zien als een rode bol wegens de afbuiging van
de zonnestralen door onze atmosfeer. De
verduistering zelf is een dynamisch proces waarbij
het verlichte deel varieert van 50% tot een
minimum van 0% (indien het een totale
verduistering betreft) om zo geleidelijk aan terug te
keren tot de normale 50%.

Vraag 1: Welke zes cijfers staan er op de ene kubus,
welke zes cijfers op de andere kubus?

Opmerking: Er zijn meerdere oplossingen, maar
één oplossing volstaat.

Vraag 2: Wat staat er op de rechthoekige vlakken
van de drie balkjes. Hier dezelfde opmerking als bij
vraag 1.

I.v.m. de Chinees. Als hij dat doel wil bereiken moet
hij zijn huis op de Noordpool gaan bouwen
VLAKAF!

Vervolg op blz. 34...
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LEZERSBRIEF
Nevele opgeslorpt
vertegenwoordigers?

door

Deinze

hoopte ik dat binnen elke partij afspraken
vastgelegd werden om (desnoods) een verkozene
van Deinze afstand te laten doen van zijn mandaat
van gemeenteraadslid om een opvolger van Nevele
te laten zetelen en aldus minstens in de
gemeenteraad een vertegenwoordiger van Nevele
te hebben. Omdat ik er niet helemaal gerust in
ben, heb ik op 26 augustus aan de
vertegenwoordigers van de verschillende partijen
die
opkomen
voor
de
komende
gemeenteraadsverkiezingen dan ook gevraagd of
er concrete afspraken gemaakt waren binnen de
verschillende partijen om de vertegenwoordiging
van Nevele te verzekeren. Het antwoord was alles
behalve geruststellend!. Er werd gesteld dat
Nevele zijn lot in eigen handen heeft...

zonder

Het is een feit: op 1 januari 2019 houdt Nevele op
te bestaan als autonome gemeente en zijn we allen
inwoners van de grote fusiestad Deinze. We zullen
bestuurd worden door een gemeenteraad met 35
raadsleden waarvan maximaal 10 leden deel zullen
uitmaken van het college van burgemeester en
schepenen (1 burgemeester – 9 schepenen).
In alle besprekingen en debatten over de fusie in
de Nevelse gemeenteraad hebben de raadsleden
van alle partijen voorgehouden dat Nevele zou
vertegenwoordigd worden in het fusiecollege van
burgemeester en schepenen. Om burgemeester of
schepen (met stemrecht) te worden is het evenwel
noodzakelijk dat men verkozen wordt als
gemeenteraadslid en daarvoor moeten voldoende
voorkeurstemmen behaald worden bij de
verkiezingen van 14 oktober.

Ik heb het eens nagekeken. De inwoners van de
fusiegemeente Nevele vertegenwoordigen slechts
28,19% (niet eens een derde!) van het
inwonersaantal van de fusiestad Deinze. Het zal
dus niet gemakkelijk zijn om een inwoner van
Nevele in de gemeenteraad van Deinze verkozen te
krijgen.

Aangezien iedere partij verkondigde dat Nevele
minstens een schepen zou hebben, dacht of beter

Daarom deze oproep: Als wij door een Nevelenaar
vertegenwoordigd willen zijn in de gemeenteraad
van de fusiestad, kunnen we dit enkel
bewerkstelligen door MASSAAL en UITSLUITEND
voor KANDIDATEN VAN NEVELE TE STEMMEN!

Vervolg van blz. 33...

De vlijtige leerlingen van meester Geert vonden de
oplossing op vrij korte tijd. Nu is het aan jou…
Succes!

Nevele verdwijnt maar we moeten er samen voor
zorgen dat we wel nog gehoord worden in Deinze!

TOEMAATJE

Wist je dat om de 28 jaar onze kalenders identiek
zijn (met uitzondering van Pasen en de daaraan
verbonden kerkelijke feesten, omdat de maan
hierin de hoofdrol speelt).

Frieda Verthriest.

De kalenders van 1906, 1934, 1962, 1990, 2018,
2046 en 2074 zijn dus identiek. De pientere lezers
weten wel waarom.

Friet vuer
burgemieestre!

Maar… de kalender van 2102 (toch 2074 + 28) is
NIET de volgende in de rij. Terug iets voor de
pientere lezer.
Antwoord op opgave 11 per e-mail naar
vlakaf@telenet.be of in de brievenbus van het
redactiesecretariaat in de Karmenhoek.
VLAKAF!
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HERNIEUWING ABONNEMENT
We hebben heuglijk nieuws: Vlakaf zal vanaf de
25ste jaargang (2019) volledig in kleur verschijnen.
De verspreiders brengen je het september- en
novembernummer nog in zijn huidige vorm.

In principe het tweede weekend van de onpare
maanden. De redactie dankt hen voor dit
engagement.

Als je familienieuws hebt (geboorte, overlijden,
huwelijk, verhuis…), mag je hen steeds contacteren
om het op te nemen in onze rubriek Personalia.
Een goed idee voor een artikel mag je ook aan hen
influisteren.

Ondertussen halen ze het geld op voor een nieuw
abonnement, tegen 11 november. Dan komen we
met de ploeg samen om de nieuwe jaargang te
starten.

Omdat we een gekleurd tijdschrift willen uitgeven,
met kwaliteitsvolle foto’s en omdat de drukkosten
hoe dan ook gestegen zijn vragen we voortaan 8
euro minimum en 10 euro voor wie extra wil
steunen.

De verdeling aan de verspreiders en B-post wordt
georganiseerd door Riet Kersse, Marleen Van
Ooteghem, Ludwina Van de Walle en Georgette De
Ketelaere.

Dat laatste hebben we natuurlijk liefst want iets
organiseren als een verkiezingsdebat of Zjaloezigen
Zjeraar kost ook geld. We hebben in 2018
vastgesteld dat een grote meerderheid kiest voor
de hoogste tarief. Dat doet ons plezier. We zien er
een waardering in voor het werk dat we al zoveel
jaren doen in en voor Hansbeke.

Vlakaf wordt in 2018 gelezen op 880 adressen. In
Hansbeke 765 huizen, meer dan 100
postabonnementen en voor de rest gratis
nummers in WZC’s. Familieleden geven best een
seintje aan het redactiesecretariaat als een trouwe
lezer verhuist naar een Woon- en Zorgcentrum.
Nieuwe inwoners van Hansbeke krijgen Vlakaf een
tijdje gratis om voeling te krijgen met het dorp.
Hopelijk wordt dat geapprecieerd en volgt er een
abonnement om blijvend op de hoogte te blijven
van wat er reilt en zeilt in Hansbeke.

Je kan je verspreider eventueel zelf aanspreken om
een steunkaart te kopen, als je niet veel thuis bent.
Inwoners die om één of andere reden geen kans
kregen om een steunkaart te kopen, kunnen na 11
november nog steeds overschrijven op BE90 8902
6403 4132 (IBAN) van Vlakaf, Tien Gemeten 7. Best
vóór 1 december a.u.b.

De prijs voor een postabonnement wordt 12 euro,
te storten op dezelfde rekening. Zorg er wel voor
dat je correcte adres zeker vermeld is (met in
meerdere gemeenten nieuwe straatnamen enz…)!

Doen vóór 1 december a.u.b. om de administratie
voor de nieuwe jaargang vlot te kunnen
organiseren.
Mensen die in het buitenland verblijven kunnen
voor 8 euro een abonnement nemen.

Zoe kik uek un
kleurke krijgn?

We versturen Vlakaf per e-mail in dezelfde periode
als de verspreiding in Hansbeke.
Op de volgende bladzijde lijsten we de trouwe
verspreiders met “hun” straat op. Zij doen om de
twee maand een inspanning om onze dorpskrant
te bezorgen tijdens het weekend van verschijnen.
VLAKAF!
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HERNIEUWING ABONNEMENT

DE VERSPREIDERS

Melissa Anthuenis: KIPPENDONKSTRAAT (Borluutlaan 2)
Katalin Bekaert: CARDIJNLAAN (Palestraat 7)
Martine Bockaert: WARANDESTRAAT (nr. 31A)
Rita Bultinck: BEGIJNHOFLAAN en LINDESTRAAT (nr. 3)
Mieke Cafmeyer: HAMMESTRAAT (nr. 32) en KOUTERKEN
Greet Conix: KARMENHOEKSTRAAT (nr. 7)
Hilde De Roo: BOERESTRAAT (Ommegangstraat 8)
Marina De Wulf: REIBROEKSTRAAT tot nummers 40 en 47 (Donkerstraat 4)
Linda Keirse: DONKERSTRAAT en ZANDESTRAAT (nr. 19)
Riet Kersse: KAPELLENSTRAAT, OMMEGANGSTRAAT, DRIESSTRAAT en
NIEUWETUINSTRAAT (Reibroekstraat 83)
Tom Martens: DOORNBOSSTRAAT (nr. 25)
Godelieve Onderbeke: HANSBEKEDORP (nr. 37A)
Kay Quintyn: DALESTRAAT en REIBROEKSTRAAT vanaf nummers 42 en 49 (nr. 53)
Rosina Sucaet: MERENDREESTRAAT (nr. 4) en OVERBROEKKOUTERSLAG
Ludwina Van de Walle: KERKAKKERSTRAAT en MELKERIJSTRAAT (Kapellenstraat 35)
Ludwine Lobbens: ROSTRAAT (Molenstraat 25)
Gudrun Van Heirzeele: NEVELESTRAAT (nr. 30) en TIEN GEMETEN
Marleen Van Ooteghem: MOLENSTRAAT (Kapellenstraat 38)
Ethel Van Yperen: VOORDESTRAAT (nr. 4)
Rita Verhelst: BORLUUTLAAN (Reibroekstraat 64)
Nadine Raes: PALESTAAT (nr. 19)
Wanda Verthriest: VAARTSTRAAT (nr. 19)

VLAKAF!
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RONDWEG EN SPOORUITBREIDING
RECHTVAARDIGE RECHTERS?

Hoe zou het nog zijn met…de aanleg van een derde
en vierde spoor en een rondweg (“de ring”) rond
Hansbeke? Zoals bekend werd de eerste
stedenbouwkundige vergunning van bouwheer
Infrabel op 12 juli 2016 vernietigd door de Raad
voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). In haar
arrest gaf de RvVb de aanbeveling om binnen de
vier maanden tot een nieuwe beslissing te komen
en dit te rekenen vanaf 20 juli 2016.
De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar liet
er inderdaad geen gras over groeien, want na een
nieuw openbaar onderzoek in de loop van
september en oktober 2016, werd op 18 november
2016 (dus twee dagen voor het verstrijken van de
periode van vier maanden) een
nieuwe vergunning gegeven aan
Infrabel om de gevraagde werken te
mogen uitvoeren. Infrabel moet
enkel een aantal technische
voorwaarden volgen die o.a. door
de agentschappen Wegen en
Verkeer, Onroerend Erfgoed en
Natuur en Bos worden opgelegd.
Dezelfde drie Hansbeekse inwoners
die
de
eerste
vergunning
betwistten, dienden in februari
2017 opnieuw beroep in tegen deze
tweede vergunning. Zij halen vier
argumenten aan waarom volgens
hen de vergunning vernietigd moet
worden. Ze zijn van mening dat er
onvoldoende alternatieven werden
onderzocht, dat het dorpsgezicht
‘dorpskom
Hansbeke’
wordt
geschonden, dat er geen afdoende
milieueffectenbeoordeling heeft
plaatsgevonden en dat er een
aantasting van de natuurwaarden
zou plaatsvinden.
De voorzitter van de RvVb, Marc
Van Asch (n.v.d.r.: die in een vorig
leven nog Jean-Luc Dehaene
opvolgde als CD&V-burgemeester
van Vilvoorde), verwerpt die
argumenten stuk voor stuk en
VLAKAF!

verwerpt bijgevolg ook de vordering tot
vernietiging in zijn arrest van 12 juni 2018. Dat
betekent dat deze tweede stedenbouwkundige
vergunning wel geldig en uitvoerbaar blijft, dus dat
de werken voor de afschaffing van de overweg en
voor de aanleg van de rondweg mogen starten.
Opmerkelijke beslissing, aangezien de vernietiging
van de vorige vergunning door diezelfde rechter
gebeurde.
Is de zaak daarmee gesloten? Toch niet, want we
vernemen uit goede bron dat er door de
betrokkenen in cassatie (hoger beroep, red.) is
gegaan tegen deze vergunning. Wat zeggen we
dan? Wordt ongetwijfeld vervolgd…
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ZJALOEZIGEN ZJERAAR

SCOUTS EN GIDSEN NIEUWLAND

Scouts en Gidsen Nieuwland Zjaloezigen
Zjeraar 2018

eerder beperkt. Het dorp zou hetzelfde niet zijn
zonder de jonge gasten die de op
zaterdagnamiddagen in alle hoeken en kanten
opduiken. Alleen al voor de paar uur rust die de
ouders op datzelfde moment gegund is, verdienen
ze deze prijs.

Na zeven ‘persoonlijke’ titels op rij, gaat de
Zjaloezigen Zjeraar in 2018 terug naar een op-entop Hansbeekse vereniging. Nadat eerder al OudHansbeke, Vlakaf (tja…) en Conjeepajee tot
laureaat werden uitgeroepen, voegen de Scouts en
Gidsen Nieuwland zich bij dit selecte clubje.
Daarmee zijn de Scouts officieel de vijftiende
Zjaloezigen Zjeraar en de vierde vereniging die
deze eer te beurt valt. Naast de Scouts noteerden
we ook nog een zeer terechte nominatie voor
Robert Depoortere, omwille van zijn spontane
initiatief om zwerfvuil langs de Hansbeekse straten
op te ruimen.

Zonder deze vijftiende Zjeraar, waardige opvolger
van de vorig jaar gelauwerde Nadine D’haenens,
zou Hansbeke toch een beetje een minder warm
dorp zijn.

De leiding zet zich volledig belangeloos in, probeert
om wekelijks een activiteit (vergadering) in elkaar
te boksen, organiseert weekends, grote en kleine
kampen en zet Hansbeke dit jaar al voor de 28ste
keer op de kaart tijdens het derde weekend van
september. We kunnen het natuurlijk niet over de
Scouts hebben zonder de olifant in de kamer te
benoemen, dus spraken we in het scoutslokaal af
met een delegatie van de leiding, Jorg Van
Renterghem (totem: Vuurgroene ingenieuze

De Scouts bepalen al jarenlang mee het gezicht van
Hansbeke door hun niet aflatende inzet voor onze
lokale jeugd. Want als we heel eerlijk zijn, voor
jongeren onder de 18 zijn de opties in ons dorp
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capucijnaap), Matthias Bogaert (Toegewijde
sifaka), Sören Blancke (Oprechte steltral) en
materiaalmeester Dieter Deconinck.

Jorg: ‘De Oerwoudfuif vindt plaats tijdens het
derde weekend van september, maar de mediaaandacht is eigenlijk tot eind oktober blijven
nazinderen.’

Proficiat heren! Eén van de criteria om de
Zjaloezigen Zjeraar te kunnen worden, is
“Hansbeke op de (wereld)kaart zetten”. Dat
hebben jullie vorig jaar wel héél letterlijk
genomen, niet?

Matthias: ‘Ik vind het best spijtig dat Dalilla toen
nooit rechtstreeks met ons contact opgenomen
heeft, een paar dagen vor het evenemt werden we
op de hoogte gesteld “dat er iets op komst was”.’

Matthias: (lacht) ‘Ja, er is vorig jaar heel wat
commotie geweest rond het logo van de
Oerwoudfuif hé. Schrijfster Dalilla Hermans nam
aanstoot aan de volgens haar stereotype
benadering. Ze heeft dat o.a. in De Zevende Dag
aangekaart en zo is de bal aan het rollen gegaan.
Vervolgens zijn er talloze opiniestukken
verschenen, zoals een tegenreactie van Lucas
Vander Taelen, die op zijn beurt ook weer een
wederwoord op zijn bord kreeg.’

VLAKAF!

Hoe zijn jullie daar mee omgegaan?

Matthias: ‘We zijn daar wel erg van geschrokken.
Ons logo ging al 27 jaar mee zonder dat we er ooit
noemenswaardige opmerkingen over hebben
gekregen. Je staat er op den duur niet meer bij stil,
zeker omdat wij absoluut geen stereotype
benadering van wie ook voor ogen hadden of
hebben. Alles is ook ontploft midden in de afbraak
van de Oerwoudfuif, terwijl iedereen heel hard aan
het werk is en ook heel erg moe is. Wij zijn ook
geen BV’s die gewoon zijn om met de media om te
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gaan, dus we hebben er misschien niet snel genoeg
op kunnen reageren.’

Feestje bouwen

Matthias: ‘Toch wel. Achteraf gezien is dat logo
natuurlijk een stereotype benadering die niet
gepast is. Van zodra de rust is weergekeerd,
hebben we met de leiding samengezeten om het er
intern eens ten gronde over te hebben. We
vroegen ons af of we met hetzelfde logo zouden
doorgaan, dan wel of we het zouden aanpassen en
met een nieuw verhaal te starten. Uiteindelijk
hebben we deze kans gegrepen om een nieuw logo
te laten ontwikkelen.’

Jorg: ‘Klopt, vanaf 7 september starten we met de
opbouw in het park van Hansbeke. We verwachten
op vrijdag tijdens OWF.Fest 1.000 bezoekers en op
zaterdag 3.000 bezoekers, waarmee we één van de
grootste zomerevenementen in de streek zijn. Ons
concept blijft zoals elk jaar een fuif met

En nu in volle voorbereiding van de Oerwoudfuif,
zie ik.

Begrijp je de kritiek?

Sören: ‘Het ontwerp is van Charlien Blancke, een
oud-leidster van bij ons. Het geheel is een
totem(paal), wat voor een Scout erg belangrijk is
en verwijst naar zijn of haar persoonlijke
eigenschappen (n.v.d.r.: zoals de totems van deze
geïnterviewden), daarnaast zit er ook een figuurtje
in dat verwijst naar de oude mascotte en dat onze
grijs-met-gele scoutssjaal draagt en de aap
tenslotte is een referentie naar het oerwoud. We
eigenen ons ook geen cultuur toe: een totem vind
je wereldwijd terug, niet alleen in Amerika, maar
ook bij de Kelten, Vikings, in Indiase culturen,….’
Hebben jullie het logo met een bang hart op de
wereld losgelaten?

Matthias: ‘We hebben het eerst via via aan Dalilla
voorgelegd en ze was er best positief over. We
hebben haar ook eens uitgenodigd tot bij ons,
maar ze is er nog niet geraakt. We zijn vooral blij
dat we de opschudding van vorig jaar achter ons
kunnen laten en dat we er terug een positief
verhaal van kunnen maken. ’

VLAKAF!
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randactiviteiten in een avontuurlijke setting. Voor
de DJ’s proberen we lokaal en internationaal talent
te programmeren.’

locatie gevonden, maar kregen de financiering niet
tijdig rond. Nu gaan we anders te werk, we
proberen eerst de middelen vast te krijgen en gaan
dan op zoek naar een geschikte locatie, liefst in de
nabijheid van Hansbeke. We willen die zoektocht
samen met de gemeente ondernemen, maar het
bestuur houdt de boot nu jammer genoeg eventjes
af. Door de fusie met Deinze wordt de beslissing
over een herlocalisatie van onze Scouts naar het
volgende bestuur doorgeschoven.’

Matthias: ‘We proberen wel om telkens iets
nieuws te brengen. De dag voor de fuif organiseren
we nu al een paar jaar OWF.Fest, wat meer een
klassiek festival is, met Kleinander, een band met
oud-leden van onze Scouts, La Folie Jolie, een
coverband en Bunker, die wat steviger werk brengt.
Bij deze nodigen we graag alle Hansbekenaren
hiervoor uit! Voor de Oerwoudfuif zelf kiezen we
dit jaar voor een andere indeling en we nemen de
weide naast het park terug in gebruik zodat de
capaciteit en het comfort voor de bezoekers groter
is. We bieden nu ook cocktails op tap aan, zodat we
de mensen sneller kunnen bedienen. Ik wil
trouwens nog eens benadrukken dat we er alles
aan doen om het park te beschermen. Vorig jaar
heeft één of andere vandaal de bomen daar kapot
proberen te krijgen, wat wij erg betreuren. Zelf
leggen we over de volledige oppervlakte een
planken vloer, zodat er geen bodemverdichting
optreedt.’

Jorg: ’Intussen blijven we hier, het is hier zeker niet
slecht. We hebben alles wat we nodig hebben,
houden hier maandelijks onze groepsraad en
kunnen ons volop uitleven.’
Hartelijk dank en nog eens proficiat!

Sören: ‘Daarna is het in één ruk doorwerken tot de
zondagnamiddag om alles opgeruimd te krijgen.’

Succesverhaal

Huldiging Scouts

Hoe doet de vereniging het eigenlijk? Zijn er
voldoende leden en leiding?

Geen Zjaloezigen Zjeraar zonder huldiging. De
jaarlijkse traditie om de huldiging op de zondag
van de oktoberkermis te organiseren, dit jaar
zou dat op 14 oktober zijn, moeten we helaas
onderbreken. De gemeentezaal is niet
beschikbaar (de redactie kon helaas niet
achterhalen waarom de zaal niet vrij is). We
wijken uitzonderlijk uit naar zondag 21 oktober
2018 om 10u00 in de Gemeentezaal Hansbeke.
Zoals de grondlegger van het scoutisme goed
100 jaar geleden al zei: “be prepared!” ofwel
“wees paraat!”.

Matthias: ’Momenteel zitten we zeker goed. We
tellen ongeveer 250 leden, de 25-koppige leiding
inbegrepen. Onze binnen- en buitenruimte is hier
jammer genoeg beperkt, het lokaal waar we nu
zitten (de grootte van een ruime woonkamer, red.)
is de ruimte voor de kapoenen. Dat zijn er vandaag
een 50-tal. Uiteraard kunnen die hier niet allemaal
samen binnen, ook al omdat de akoestiek verre van
ideaal is. Ons eigen terrein is eerder beperkt, maar
gelukkig mogen we ook de ruimte van de opvang
gebruiken. Activiteiten organiseren we daarom
zowel hier, als verspreid in het dorp.’
Verhuizen dan maar?

Matthias: ‘Graag, we hebben al een paar keer een
VLAKAF!
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WIE BEN IK UIT H.?
getuige van zijn. Hopelijk gaat deze tip niet in rook
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’!

OPGAVE 18 / TIP 3

‘Mijn persoonlijke verslaving heeft meer met het
milieu te maken. Hoe het Nevelse milieubeheer na
de fusie met Deinze zal evolueren, vraag ik mij af.
Na de fusie zal ik wel mijn adres mogen behouden.
Mijn straat is dan ook één van de langste van
Hansbeke, met heel veel huizen. Alhoewel, de
eerste nummers zijn een paar jaar geleden met de
grond gelijk gemaakt. De inwoners van Deinze in
een gelijkluidende straat krijgen een nieuw adres.
Gelijkluidend maar niet identiek geschreven… net
zoals mijn familienaam lichtjes anders geschreven
is als mijn historische naamgenoot.’

Na tip 3 kwamen twee antwoorden binnen. C.D.R.
dacht zijn jaargenoot Roger Laroy uit de
Reibroekstraat te herkennen. Goed geprobeerd, C.,
onze gezochte Hansbekenaar woont daar
inderdaad maar de informatie uit de andere tips
passen niet op Roger. Het tweede, en juiste,
antwoord kwam van de echtgenote van de
betrokkene. Nogal logisch dat je je man kent, zeker
als je zelf in tip 2 alomtegenwoordig bent.

OPGAVE 18 / TIP 4

‘Het eerste deel van mijn beroepscarrière werkte ik
bij de import van een Japans automerk, dat reeds
sinds 1962 in Europa ingevoerd wordt, in HofstadeAalst. Mijn liefde voor dat merk staat voor de deur,
nog wel in dubbel. Levenslang ga ik wel steeds met
de trein werken. Nu ben ik trouwens bezig met het
internationaal treinverkeer. Ik hoop dat nog een
tijdje te doen en dan van een verdiende rust te
genieten.’

We zijn dus voor de eerste keer verplicht om een
vierde tip te geven. Nu moeten de juiste
antwoorden wel komen. We zoeken al een
kinderhand om uit de juiste oplossingen een
winnaar te trekken. De prijs zal ook uitzonderlijk
zijn: niet alleen de cd-single ‘Wij zijn het dorp’
maar het boek Hansbeke-Dubbelportretten, mét
handtekening van Koen Degroote.
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

Zetter meschien
vandenieeste kieer
een portret bei!

‘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
VLAKAF!
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TANTE LEENS KOOKPUNT

COURGETTECANNELLONI MET TOMATENSAUS

Ingred

Werkwijze

1 kg to

Pel de tomaten, snij in stukken en haal de pitten
eruit. Stoof de ui en look in olijfolie. Voeg de
tomaten en wijn toe, laat zacht worden en
uitdampen. Kruid met peper en zout en giet de
saus in een ovenschotel.
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Maak dunne plakken van de courgettes met een
mandoline, kaasschaaf of dunschiller.

Indien diepvrieserwten laat ze ontdooien in de
microgolfoven en plet ze met een vork in een kom.
Voeg er de eieren, spinazie, munt, citroenrasp en
ricotta bij en kruid af, mengt alles goed door elkaar.
Leg op iedere courgetteplak een lepel
kaasmengsel, rol op en zet rechtop in de
tomatensaus. Bestrooi met de gemalen kaas en zet
20 min in de oven op 180°.

Kan als vegetarische schotel gegeten worden met
gebakken aardappelen of als groenten met vis of
vlees.
Smakelijk
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