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Hansbekenaren op reis
De vakantie zit er ondertussen al twee weken op. Maar
graag blikken we terug op die zomer. Sommige
Hansbekenaren genoten van de zon in eigen land,
anderen reisden naar het buitenland. We vroegen aan
enkele dorpsgenoten waar ze afgelopen maanden
naartoe trokken…
Lees meer op p. 3 en verder.
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zusters? Vlakaf bij de deelgemeenten.
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Horen, zien en schrijven
Beste lezer

Groeten uit Hansbeke

Hansbeke/Nevele is langzaam aan het verdeinzen. Na de
fusie moesten alle reglementen, alle conventies, alle
manieren van werken op elkaar afgestemd worden. Het is
ondertussen al duidelijk dat dit betekent dat de Nevelaars
zich moeten aanpassen aan wat al in Deinze bestond.
Is dat onverwacht? Nee, Deinze was de grootste en dus
is het te verwachten dat de kleinste zich aanpast.
Is dat erg? Niet noodzakelijk. Het is niet omdat het van
Deinze komt dat het slechter is.
Maar het toont wel duidelijk aan dat het beleid vanuit
Deinze gevoerd wordt. En alhoewel de beleidsploeg
duidelijk aangaf dat het beleid uitdrukkelijk rekening zou
houden met de verzuchtingen van de dorpen, vragen we
ons af hoe ze die belofte zullen waarmaken. Er zijn 17
dorpen en dus kunnen de beleidsmakers niet van elk
dorp op de hoogte zijn van wat er leeft.
En zelfs als een dorp een vertegenwoordiger heeft in de
meerderheid, is er geen enkele garantie dat die persoon
de algemene belangen van dat dorp zal verdedigen. Per
slot van rekening zien we in de gemeenteraad steeds
weer een zeer hoge mate van partijtrouwheid in vragen,
opmerkingen of stemmingen (dit is trouwens geen
exclusiviteit voor Deinze, maar is in zowat alle gemeenten
te zien).
Vandaar dat wij positief staan tegenover het initiatief dat
enkele Hansbekenaren genomen hebben om een
dorpsraad op te richten. Dit is een unieke gelegenheid om
wat er leeft in Hansbeke te vertalen naar de beleidsmakers in Deinze.
Een warme oproep dus: kom op 24 september in grote
getale naar de gemeentezaal en zet mee je schouders
onder dit goed initiatief. (zie ook flyer p. 27)
De redactie
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Hansbekenaren op reis
De vakantie ligt voor de meesten onder ons al achter de rug. Juli en augustus zijn dé maanden bij uitstek waarin
heel wat mensen eropuit trekken. Om het vakantiegevoel toch nog wat te verlengen, zochten we drie reisverhalen in ons dorp. Of het nu heel ver of in eigen land, met de trein of per boot, alleen of in groep was, we
vonden drie fijne verhalen.

Op kamp in eigen land
Van 1 tot 11 juli trokken de broers Jobbe (13) en
Briek (11) Dejaegher uit de Begijnhoflaan met de
Scouts naar Villers-Sainte-Gertrude, een deelgemeente van Durbuy.
‘Wij zijn met meer dan 60 scouts vertrokken vanuit
Hansbeke, waarvan 15 of 20 uit onze tak. De treinrit
ging eerst naar Gent, dan naar Luik en dan naar een
klein station in de buurt van waar we ons kamp
hielden. Vanaf dat station moesten we zeker nog 15
km te voet naar onze bestemming. We hebben onze
tenten zelf meegebracht en opgesteld,’ vertelt Briek.
‘Enkel de hudo stond er al,’ zegt Jobbe. Een hudo,
zo leren we, is niets anders dan een toilet op balken,
boven een put.
Er was elke dag een activiteit, maar daarnaast
hadden de jongens ook veel vrije tijd. Dat vonden
ze wel fijn. ‘We hebben de Hunger Games
gespeeld, dat vonden we allebei top. En ook het
sluipspel, waarbij we een heuvel moesten
opkruipen zonder dat de leiding ons zag, was
spannend,’ volgens Jobbe. Een riviertocht zat er
dit jaar jammer genoeg niet in, omdat er te weinig
water in de rivier stond en het water was
bovendien verontreinigd door één of andere
bacterie.
Elke dag moest er ook gekookt worden. Best wel
een inspannende activiteit als je weet dat ze het
eten zelf moesten klaarmaken op een vuurtje in
open lucht. De scouts maakten een soort van
oven met gras, stenen en modder waarboven
twee bakplaten werden geplaatst.
Het leukste vonden ze alvast het afsluitend
kampvuur. ‘Daar zijn we een hele dag mee bezig
geweest,’ zegt Briek. ‘We moesten hout
verzamelen in het bos en dan op de juiste manier
stapelen. Voor het eten bij het kampvuur
mochten we ook zelf inkopen doen. Veel chips,
marshmellows en frisdrank, maar ook heel veel
pittavlees en nog wat groenten!’ Het feestje is
evenwel pas echt losgebroken nadat de leiding
was gaan slapen… ‘Er zijn heel veel grappige
momenten geweest en we hebben veel
gelachen,’ zegt Jobbe nog.
Vlakaf september 2019

Het opruimen vonden ze allebei het minst leuke,
maar dat hoort er nu eenmaal bij. De terugrit was
nog behoorlijk lastig, want na het kampvuur-feestje
waren ze allebei erg moe. Er is een traditie bij de
Scouts waarbij iedereen die in slaap valt, beschilderd
of beklad wordt. Het was dus kwestie om wakker te
blijven op de trein. ‘De week daarna hebben we elke
dag tot 10-11 u. geslapen,’ zegt Briek. Volgend jaar
gaan ze zeker terug mee, want het scoutskamp was
superleuk.

“Hudo? ’t Vertrek
zekers…”

Jobbe en Briek
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Hansbekenaren op reis
en een lezing van prof. Jackie Van Goethem van het
Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel’.
Maar de animatie was zeker niet de reden waarom
De grote reisliefde van Gertrude Van Heirzeele en
ze voor deze cruise kozen, het koppel wilde vooral
Ghislain Sucaet uit de Donkerstraat is en blijft hun
veel van de omgeving in zich opnemen.
camper, maar om daarmee de Noorse fjorden te
Ghislain verbaast er zich over dat zo weinig mensen
bezoeken zijn de afstanden nogal groot. Anderzijds,
deelnamen aan de excursies. ‘De Preikestolen of
die grote cruiseschepen naar Noorwegen spraken
Preekstoel is een heel bekende klif op meer dan
hen niet aan. Toch gingen ze eens naar een
600m boven de Lysefjord, met normaal gezien een
infoavond van Mireille Heindryckx (ook bekend van
prachtig uitzicht (bij ons was het jammer genoeg
Klik!) over cruises en toen kwam Mireille met een
nogal mistig). Maar er waren slechts 35 mensen die
voorstel voor een reis met een kleinere boot. Een
de wandeling van
cruise met mavier uur wilden maximaal 350 (hoofdken. Wij wilden net
zakelijk Belgische)
heel veel uitstappassagiers zagen
pen meepikken.’
ze wél zitten. Ze
De boot was zoals
vertrokken op 24
gezegd erg mooi.
juni met de trein
‘De inrichting was
vanuit Hansbeke
zoals je je een boot
naar Zeebrugge en
voorstelt: klassiek
scheepten in op de
en stijlvol. Onze kaM/S Berlin.
juit was ook ruim,
‘Het is een relatief
met een venster
kleine maar zeer
met buitenzicht,’
mooie boot,’ vertelt
zegt Ghislain. De
Gertrude. ‘Daarlaatste nacht ging
mee konden we
het er (letterlijk)
ook de kleinere
nogal stormachtig
fjorden bezoeken.
Gertrude
en
Ghislain
aan toe. ‘Net toen
Vanuit Zeebrugge
het avondmaal van
was het toch een
de kapitein werd
nacht, een dag en nog een nacht varen tot in het
georganiseerd,
een
uitgebreid
diner
dus, was de zee
Noorse Stavanger. Ik was eerlijk gezegd blij toen we
erg ruw,’ vertelt Gertrude. ‘Ik heb jammer genoeg
er waren.’ In totaal heeft het schip zes plaatsen
niet zo veel gegeten die avond.’ Het leuke was dat
bezocht, zowat de bekendste fjorden. ‘Met een
ze op 3 juli om 8 uur in Zeebrugge aanmeerden, en
wagen zou je daarvoor telkens heel lang onderweg
goed anderhalf uur en één rechtstreekse treinrit later
zijn, nu zaten we comfortabel op een boot terwijl we
terug thuis stonden.
van de ene naar de andere plaats voeren,’ zegt
We vragen nog of ze de recente kritiek op
Ghislain. ‘Nadeel voor ons was wel dat de excursies
cruiseschepen in bijv. Antwerpen of Venetië
nogal getimed waren. Met onze camper doen we
begrijpen. ‘Jazeker,’ zeggen ze. ‘Dat voelde voor ons
alles op ons eigen tempo, nu stonden we toch soms
wat ongemakkelijk, terwijl “onze” boot nog relatief
“op uur”.’
klein was. Maar we zien wel dat zo’n schip een heel
Een ander voordeel van een kleiner cruiseschip is dat
grote impact heeft op die kleinere havens, terwijl de
alles aangenaam en gemoedelijk verloopt. ‘Op den
meeste passagiers amper van boord komen en al
duur ken je ongeveer iedereen aan boord. Ook de
helemaal niets spenderen in de stad.’
150 man sterke bemanning was heel aanspreekbaar
Het was een mooie reis, maar ze zouden het niet
en vriendelijk,’ volgens Gertrude. ‘Er waren in totaal
meteen opnieuw doen. ‘Alhoewel,’ lachen ze allebei,
28 nationaliteiten aan boord, met een honderdtal
‘we hebben nu toch al een riviercruise geboekt van
Belgen. Er was heel wat animatie voorzien, met o.a.
Moskou naar Sint-Petersburg.’
optredens van Bruno Brel, neef van Jacques,

Met de boot naar Noorwegen
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Hansbekenaren op reis
Sofie richting Filipijnen
Deze zomer trok Sofie Gyssels met vier
vriendinnen naar de Filipijnen. Sofie woont in de
Rostraat, en ze werkt als kinesist in praktijk Ro.
Delphine, Lisa, Sara, Leonie (uit de Reibroekstraat) en Sofie stapten op 5 juli het vliegtuig op
in Brussel voor een vlucht via Doha en Manilla,
om te eindigen op hun eerste bestemming,
Cebu.
De vriendinnen wilden samen een verre reis
maken en Sara kwam met het idee om naar de
Filipijnen te reizen.
In maart begonnen de dames te plannen. Vijf
vriendinnen, vijf bestemmingen: Cebu, Siquijor,
Bohol, Siargao en Dumaguete. Ieder nam een
bestemming voor haar rekening en bereidde een
activiteit of bezoek aan een bezienswaardigheid voor.
Sofie kan je ondertussen alles vragen over Bohol.
Waarom de Filipijnen? Wanneer we deze vraag aan
Sofie stellen, heeft ze onmiddellijke enkele stevige
argumenten: ‘De natuur is er prachtig, aangename
temperaturen, heel mooie stranden en watervallen,

Sofie in het midden
prachtige plaatsen om te (leren) surfen en niet
duur’.
Omdat de vriendinnen alles wilden halen uit hun reis,
hadden ze die goed voorbereid en was er een
strakke planning.
Verblijven deden ze meestal in hostels, maar enkele
nachten in een tent (‘glamping’ zoals dat heet) en in
een mooi resort zorgden voor een leuke afwisseling.

Chocolate Hills
Vlakaf september 2019
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Hansbekenaren op reis
canyoning, luierden op het strand,
bezochten de Chocolate Hills in
Bohol, hebben gesurft in Siargao,
…’
‘De lokale bevolking was heel
vriendelijk en behulpzaam’, vertelt
Sofie. Ook de communicatie met
het thuisfront en onder elkaar
verliep zonder problemen. Wifi was
er niet op verschillende bestemmingen, maar er is wel een goede
mobiele verbinding. Ze kochten ter
plaatse een sim-kaart, en voor 15
euro konden ze 1GB per dag
surfen. Handig om bezoeken te
plannen, leuke eetadresjes te
zoeken,…
Om op hun bestemmingen te geraken, maakten ze
vaak gebruik van scooters of van de tuktuk (een
kleine taxi op drie wielen).

Mochten de vriendinnen meer tijd gehad hebben, ze
zouden er zeker langer gebleven zijn.

Sofie zegt dat ze echt een goede reis hebben gehad
en dat een rondreis op de Filipijnen een aanrader is.
‘We hebben genoten van de natuur, we deden
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Gouden Schietspoel 2020
Arne Persyn
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 jong en
iets oudere Hansbeekse kampioenen als mentale voorbereiding.
Deze keer waren we op bezoek bij
Arne Persyn uit de Nevelestraat.
Op zijn vier jaar startte Arne met
tennis, bij TC Nobel in Aalter. De
club waar hij tot op vandaag nog bij
speelt.

Tim Aelbrecht (16j) en Maurice
Deschoemaeker (15j). Jonge kerels
die het goed doen!

Training en tornooien
Arne traint vijf uur per week. Drie
uur tennistraining en twee uur
Arne is vijftien, en is de zoon van
conditietraining. Sinds het begin is
Philippe Persyn en Caroline SteenDonald Van Landschoot de hoofdsels. Hij heeft nog een zus, Laure.
trainer. In het weekend zijn er
Arne loopt school in IVG Gent en
wedstrijden.
volgt er Wetenschappen in het
Vanaf april zijn er de interclubvierde jaar.
wedstrijden. In de zomer speelde
Arne zes tornooien, o.a. in WetKampioen
teren, Blankenberge en Damme. In
Op dertienjarige leeftijd werd Arne
de winter is er geen interclub, maar
Arne
Persyn
Vlaams Kampioen Interclub bij de
wel tornooien die binnen gespeeld
dertienjarigen. In september vorig
worden.
jaar speelde het interclub-team van Arne de finale
Ondertussen behaalde Arne zijn trainersdiploma en
van de interclub Heren 4. Ze wonnen die finale en
geeft hij in Aalter les aan jonge tennis-spelertjes.
werden Belgisch Kampioen. Bij zo'n finale zijn er zes
duels. Vier wedstrijden enkel en twee dubbel. Wie de
Toekomst
meeste wedstrijden tot een goed eind brengt, wint
Arne wil verder werken om beter te worden, maar
de finale.
evolueren naar een A-speler is niet de ultieme
Na dit kampioenschap werd Arne in het gedroom. ‘Ik wil nog beter worden maar niet ten koste
meentehuis van Aalter gelauwerd, samen met zijn
van alles. Weinigen halen de top’, zegt Arne. Hij wil
teamleden: Filemon Taghon (17j), Jarne Fraeye (16j),
zich ook inzetten voor
zijn studies. Na zijn
middelbaar denkt hij
aan de studies Architectuur.
We bedanken Arne
voor de ontvangst en
we wensen hem nog
veel gewonnen matchpunten!

Vlakaf september 2019
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Ansbeekse gedachten
Dirk Kerkhove
Tes vroeg en toch al schuun zicht
hier an mijn werktoafel
op t'einde van de lochtink.
Te meugen zien
oe da de zonne
de loatste nuchtink mist
op eet en 't ges glinsterend kleur krijgt.
’t land ligt er achter den uugst
wa leeg bij mee ier en doar
nog nen verdwoalde petat.
Deur de druugte es oast woait
gelijk ne zandsturm in de woestijne.
Stille est nie mee da otostradegeronk
op den achtergrond,
moar de kroaikes,
bosduifkes en veugelkes
zetten ulder keelken
open
en zingen ulder
schuunste lietses.
Tegelijk maggek
kijken
noar een schilderije
van wel honderd
tinten
van groen noar
blauw
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woar datter niuj en tons
gelijk ne speelgoed trein deure sliert
opgevuld mee menschen
op boane noar de zee
de zonne en vesse lucht.
Ben blije dak ier in mijn klein paradijske
an mijn toafelke
al da goed zu moar krijge.
Mee een klein ertje peinsek tons ne keer
an die menschen die in bosbranden of
oorloge
moeten zien 't overleven.
En beseffe ik uuk oe broos 't geluk kan zijn.
Oasseme ne keer diepe
en ben dankboar
veur al dak magge
zien,
doen, proeven,
rieken en voelen
op deze zondag
nuchtink
ier vanachter in
den hof
in Ansbeke.
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Momentje voor een complimentje
Roger Laroy
Met deze rubriek wil VLAKAF de vrijwilligers in ons dorp in de bloemetjes zetten. Heel wat mensen zetten zich
belangeloos en vaak achter de schermen in voor anderen.
Dit jaar ging in Hansbeke en Bellem tijdens het laatste weekend van augustus voor de 10e keer de Verlichte
Boerderijtocht door. De drijvende kracht achter dit evenement is Roger Laroy (68 jaar), gepensioneerd architect
en bio-ingenieur, voorzitter van de Landelijke Gilde Hansbeke, wonende in de Reibroekstraat 83 en … man van
Riet Kersse (verspreidster Vlakaf).
Op het terras in een stralende ochtendzon steekt
“Tijdens het weekend zelf werken er in totaal toch
Roger van wal: “In 2001 werd de Verlichte
zo’n 100 vrijwilligers mee”, zegt Roger. “Ik vind het
Boerderijtocht voor het eerst georganiseerd door
heel belangrijk dat de mensen op hun gemak kunnen
de Landelijke Gilden van Hansbeke en Bellem. Willy
genieten en over hun ervaringen vertellen. Zelf heb ik
Willems, als bestuurslid van Bellem en ik, zaten
de tocht nog nooit gedaan. Ik werk op de dag zelf
altijd op een stopplaats. Het geeft
beiden in de gewestraad. We
gingen kijken naar Retranchement
mij echter altijd veel voldoening als
in Nederland waar ze een tocht
ik kan meevoelen met de sfeer en
organiseerden tussen landmet de mensen die de tocht aan
bouwbedrijven in verschillende
het doen zijn”, vertelt Roger vol
dorpen. Wij hebben ons concept
overtuiging. Er kan steeds op de
vier stopplaatsen ingeschreven en
daarop gebaseerd. We maakten
er van in het begin een tweegestart worden. Zo is er een
daagse van. Niemand moest op
goede spreiding van de fietsers.
voorhand inschrijven. De vrouwen
Iedereen is vrij om op de stopvan de KVLV hielpen ons op de
plaatsen iets te eten en te drinken.
stopplaatsen”, vertelt Roger rustig
“De mensen die langs het parcours wonen, zorgen ervoor dat
verder. Intussen zijn de Landelijke
Gilde en KVLV evenwaardige
hun huis mooi versierd/verlicht is
partners geworden in Hansbeke,
en zitten op de dag zelf vaak
die de organisatie gezamenlijk op
buiten omdat ze ‘curieus’ zijn naar
Roger Laroy
zich nemen.
hoe de fietsers reageren op hun
“Op zich is er in Hansbeke soms
creaties. Er zijn ook prijzen te
niet veel te beleven maar ons dorp heeft wel veel
winnen, namelijk één voor de meest originele woning
rustige plaatsen in de natuur. Licht brengt rust en
en de mooist versierde woning zowel in Hansbeke
door al die lichtjes is er tijdens de fietstocht een
als in Bellem, één voor de mooist versierde fiets en
speciale sfeer. Deze keer willen we de kapellekes ‘in
één voor het juiste antwoord op een wedstrijdvraag.
het licht’ stellen”, vertelt Roger trots. “Het is een
Omdat het dit jaar onze 10de keer was, kan degene
gigantische organisatie en er komt veel bij kijken
die een 10 in zijn naam of adres hoort, een
zoals het maken van afspraken met de hulp- en
ballonvaart winnen” zegt Roger.
stadsdiensten, het in orde brengen van de nodige
Roger laat ons nog weten dat er dit jaar langs het
vergunningen en formaliteiten, publiciteit en drukwerk
parcours in Hansbeke alleen al 400 huizen staan die
maken, het persmoment, plaatsen van kaarsjes op
elk 20 kaarsen kregen die 6 uur kunnen branden.
het parcours, op de vier stopplaatsen (twee in Bellem
Zijn vrouw Riet toont ons de wijze waarop deze zijn
en twee in Hansbeke) de deelnemers ontvangen en
ingepakt, speciaal om in de kleine brievenbusgleuven
bedienen,… We zijn met een kerngroep van tien
te kunnen passen.
vrijwilligers (drie Landelijke Gilde Hansbeke, drie
Landelijke Gilde Bellem en vier KVLV) die zes maand
Nogmaals dank voor het fijne gesprek in jouw
op voorhand maandelijks samen komen, afwisselend
mooie en rustige tuin.
in de ‘Zoete Inval’ en ‘In de Hert’.
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Hansbeke in het land van Deinze
Petegem-aan-de-Leie
Op een donderdagnamiddag ergens in augustus trekken we
naar de Nieuwgoedlaan 130 voor een interview met Wim Van
Acker (52 jaar). Wim is geboren en getogen in Petegem-aande-Leie en dus de geknipte man voor Vlakaf om de lezers er
alles over te vertellen. Wim is de jongste van 8 kinderen. Zijn
oudste broer, Rudy Van Acker, is deken in Deinze en zijn zus
Nicole Van Acker is voorzitster van OKRA Deinze Centrum en
Petegem. Wim studeerde in Gent voor regent Lichamelijke
opvoeding en geeft les als leraar Lichamelijke Opvoeding in het
VTI te Waregem. Zijn vrouw heet Wendi Vandenbroucke en
samen hebben ze 3 kinderen Gwenny (26 jaar), Robbe (23 jaar)
en Arne (18 jaar).
“Als kind heb ik in Petegem op verschillende adressen gewoond.
Telkens toen ons gezin kleiner werd omdat broers en zussen het
huis uit gingen, verhuisden mijn ouders naar een kleinere
woning. Ik was lid van de KSA van Petegem en ging tijdens de
zomervakantie naar het VP (Vakantiepatronaat, tegenwoordig
Speelpleinwerking) in Ter Wilgen. Dit was een afdeling van het
VP Deinze waar ik later ook leiding heb gegeven. Nu bestaat er
in Ter Wilgen geen afdeling meer van de speelpleinwerking
Deinze. In het 6de leerjaar was mijn meester Hugo Van der
Vennet (oud-Hansbekenaar). Hij zat in het bestuur van Sparta
Petegem. Op de speelplaats zag hij wie goed kon voetballen en
die kregen dan een streepje voor om lid te worden van de
voetbalclub Sparta Petegem. Ik heb mijn ganse jeugd tot het 1ste
elftal in die club gevoetbald. Na een aantal jaar spelen en trainen
in West-Vlaanderen ben ik 10 jaar geleden terug gekeerd naar
mijn moederclub, eerst als assistent-trainer en nu al voor het 7de
seizoen als trainer van de eerste ploeg. Die gasten trainen 3 à 4
keer in de week en dan is er nog de match. Sparta Petegem is
een kleine club die enorm gegroeid is, maar haar familiaal
karakter heeft behouden en waarvan het bestuur hoofdzakelijk
bestaat uit Petegemnaars”, vertelt Wim ons met enige fierheid.
“Bij de jeugd komen de ouders en grootouders vaak kijken naar
hun kind of kleinkind en ze blijven dan ook wel eens hangen
waardoor onze kantine altijd vol zit”, zegt Wim al lachend. “We
hebben ook een G-ploeg, De Driesjes, waar mensen met een
fysieke en mentale beperking aan voetbal kunnen doen. Dit vind
ik ook belangrijk om te vernoemen in het artikel”. Door de komst
van Palaestra zijn er in Petegem-aan-de Leie veel mogelijkheden gekomen op het vlak van sport waaronder basket,
volleybal, minivoetbal, zwemmen,… Voor ropeskipping (The
Handles) en acrogym (Sportac 86 Deinze) wordt er zelfs een
hoog niveau behaald. Daarnaast zijn er in de buurt van Palaestra
ook andere sportverenigingen tot stand gekomen, zoals
bijvoorbeeld De Witte Kaproenen (tennis).
“Er vinden heel wat sportkampen plaats in de sporthal, wat er
toe bijdraagt dat op vlak van sport Petegem ongetwijfeld op de
"1 0

Wiki Petegem-aan-de-Leie
Dorp aan de zuidelijke oever van
de Leie. Vormt tegenwoordig één
stedelijke kern met Deinze zelf.
9610 inwoners (31/12/2011)
9,48 km2 oppervlakte

Wim Van Acker
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Hansbeke in het land van Deinze
kaart staat” zegt W im met
overtuiging. Er zijn in Petegem
ook enkele wijkcomités zoals
‘Nieuwgoed’ en ‘Molenpark’ die
activiteiten voor hun buurtbewoners organiseren, waaronder
een wijkfeest. Jaarlijks vindt
tijdens het eerste weekend van
oktober aan de Sint-Martinuskerk
en de Sint-Paulusker ‘Petegem
kermis’ plaats. Het kermiscomité
van Petegem organiseert o.a. op
zaterdag de Unizo Cycling Tour,
op zondag de Versele Laga run en
op maandag Petegem Koers.
Andere verenigingen zoals OKRA, KVLV zetten
tijdens dat weekend ook iets op touw. Als we Wim
mogen geloven, pakken heel wat Petegemnaars de
maandag daarop verlof om….
“Hier in de Nieuwgoedlaan zijn vzw Kattebeek en
vzw Veilig Thuis gevestigd. Dit zijn beide
organisaties voor volwassenen met een lichte tot
matige verstandelijke beperking die volledig in de
buurt geïntegreerd zijn”, deelt Wim mee.
“De eeuwige discussie zal altijd blijven wat nu
Petegem is en wat nu Deinze is. Petegem loopt in
Deinze over en het is moeilijk te zeggen wat de
grenzen juist zijn. De stationsbuurt is in principe ook
Petegem. De vroegere dorpskern van Petegem was
gelegen aan Den Dries. Nadien kwam het centrum
meer aan de Sint-Pauluskerk te liggen. Het sociaal
leven is meer en meer naar Deinze georiënteerd, de
kleine winkels zijn verminderd en de warenhuizen zijn
toegenomen. De Driespoort is daar recent een mooi
voorbeeld van. In mijn jeugdjaren was er een soort
Petegem-versus-Deinzegevoel. Het kleine Petegem

tegen het grote Deinze. Ik vond dat er vroeger een
verschil in mentaliteit was tussen Petegem en
Deinze, maar dat is er in de loop der jaren toch wat
uit gegaan, hoewel ik toch ergens nog altijd fier ben
Petegemnaar te zijn”, vertrouwt Wim ons toe. “Er zijn
in Petegem veel nieuwe wijken bij gekomen, wat een
explosie van jonge gezinnen met zich mee heeft
bracht. Hiermee is Petegem de meest bevolkte
gemeente van Deinze. Als je in Petegem-aan-deLeie woont, ben je dicht bij alles in Deinze, maar daar
neem je best de fiets voor want met de auto is het
niet altijd te doen om vlot in het centrum te geraken,”
lacht Wim hartelijk.
Voor de foto neemt Wim ons mee naar een
groenzone met speeltuin die aan zijn achtertuin
grenst en waar veel verjaardagsfeestjes van zijn
kinderen hebben plaatsgevonden. Zowel de kinderen
als de volwassenen maken hier veel gebruik van en
het brengt de mensen uit de buurt samen…
Hartelijk bedankt voor de gezellige en aangename
babbel.

Tips voor trips
• Wekelijkse markt op
zaterdagvoormiddag
• Petegem Kermis:
eerste weekend van
oktober
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…en ver daarbuiten
Nick Proot
Zoals in elk dorp, hebben wij ook heel wat lokale bekenden: mensen die actief zijn in verschillende verenigingen,
vrijwilligers of gewoon gezichten die je regelmatig op straat, aan de schoolpoort of op café tegenkomt. In deze
reeks gaan we op echter bezoek bij dorpsgenoten die niet alleen in Hansbeke gekend zijn ‘als slecht geld’,
maar die vooral ook nationale bekendheid genieten. Mensen die bekend zijn in Hansbeke… en ver daarbuiten.
Onlangs wees iemand ons op twee nieuwe inwoners
twee jaar in een reclamebureau in Kortrijk gewerkt en
in Hansbeke, in het huis waar vroeger kunstenaar
ben vervolgens als zelfstandige met een grafisch
Frans Labath woonde. Het creatieve duo Nick Proot
bureau gestart.»
en Christina Coene verhuisden
recent naar de Grote Merestraat,
Daar zit voorlopig nog weinig
dus trokken wij daarheen. We
fotografie in…
vinden er echter niemand thuis,
Proot: «Fotografie was toen nog
want een ingrijpende renovatie
maar een hobby van me. Ik
heeft het koppel en hun driejarig
volgde een opleiding fotografie in
zoontje tijdelijk onderdak doen
Gent en in mijn voorlaatste jaar
zoeken in de Voordestraat. Na
heb ik toen de Belfius Art Award
wat heen-en-weer getelefoneer
gewonnen met mijn project
vinden we een moment voor een
Super-human, een collectie van
interview in de werfzone van de
portretfoto’s van mensen met
verbouwing.
bijzondere gezichtskenmerken
We komen duidelijk slecht voorzoals sproeten, rood haar of
bereid aan de start: de aanleiding
mensen met alopecia. Dat provan dit interview is het werk van
ject loopt nog steeds door met
Nick als fotograaf bij De Morgen
inmiddels meer dan 300 portreten Knack, maar dat is niet eens
ten.
het halve verhaal, zo blijkt.
In het laatste jaar van de
Proot: «Het klopt dat ik reporopleiding was het de bedoeling
tages maak voor die bladen, maar
dat alle studenten samen een
ik doe ook heel veel catalogusexpo zouden bouwen. Ik heb
werk voor bedrijven, vooral in de
toen besloten om solo te expoNick Proot
modesector. Dat zijn dan de moseren omdat ik bezig was aan een
deshoots voor Bel&Bo, Eskimo,
maquette die zo omvangrijk was
Filou and Friends, Samsonite, enz. Ik word ook vaak
dat het onmogelijk nog uit het atelier te halen was.
betrokken bij het creatieve proces van de campagne.
Dat project was installatiekunst die bestond uit een
Met verschillende klanten zit ik regelmatig samen om
maquette met collagebeelden en film. De combinatie
het creatieve proces uit te denken en de planning te
van installatie en foto zorgde voor een totaalervaring.
maken. Ik werk trouwens veel met kinderen voor
Zo ben ik mij als kunstenaar beginnen ontplooien.
reportages. Als ik carte blanche krijg, is dat heel
Mijn kunstprojecten kan je trouwens volgen via
gevarieerd en leuk werk, maar soms krijg ik ook een
instagram (instagram.com/nick_proot). Ondertussen
heel gedetailleerd script dat moet gevolgd worden.
leer ik ook met film werken, enerzijds voor mijn
Dan ben ik vooral met de technische kant van de
artistieke projecten, maar ook omdat ik voor mijn
zaak bezig, zoals de juiste belichting zoeken.»
werk als modefotograaf regelmatig de vraag krijg of
ik geen making-of filmpje kan maken van een
Hoe ben je in die sector terechtgekomen?
fotoshoot.»
Proot: «Ik ben eigenlijk begonnen bij (beeldschermJe hebt vorig jaar ook geëxposeerd met je
fabrikant) Barco als grafisch vormgever, wat mijn
oorspronkelijke vorming is. Daar heb ik zes jaar
werk.
gewerkt en van vormgever ben ik uiteindelijk
Proot: «Vorig jaar heb ik maar liefst drie expo’s
doorgegroeid tot creatief directeur. Daarna heb ik
gehad. Eerst werd ik gecontacteerd door een oud"1 2
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…en ver daarbuiten
docente van me, die curator was van een tentoonstelling in Sint-Niklaas. Daar heb ik het geluk
gehad om naast grote namen als bijv. Hans Op de
Beeck te mogen staan. Vervolgens kon ik in Parijs
exposeren in de mooie Marais-wijk, niet ver van het
Louvre. Ik ben daar terechtgekomen via een vriend
die verbonden was aan die kunstgalerij. En ten slotte
heb ik ook hier in Lievegem geëxposeerd. Dat was
eigenlijk nog de leukste van de drie. Dat is ook weer
toevallig gekomen door een andere vriend die op
café aan de praat was geraakt met de curator. Hij
belde me op dat ik onmiddellijk moest afkomen,
want dat het iets voor mij zou kunnen zijn...»
Wat wordt het volgende project?
Proot:«Mijn meest actuele kunstwerk is deze
verbouwing (lacht). Onze architecten zeggen dat
alles tegen het einde van het jaar klaar moet zijn,
maar ik denk dat april 2020 realistischer is. Ik zal in
elk geval blij zijn als het af is, want ik heb dringend
nood aan een eigen atelier. Ik zit momenteel met een
stockageprobleem, dus als iemand een leegstaande
schuur kent, geef maar een seintje! Ook Christina zal
blij zijn als we hier klaar zijn, want haar werk als
keramiste schiet er wat bij in momenteel. Na de
verbouwing zal zij ook een eigen atelier hebben. Ze
droomt van een eigen winkeltje hier of wil misschien
zelfs workshops organiseren. Zij is een erg
getalenteerde kunstenares, dus het zal goed zijn als
ze terug een eigen atelier heeft. Het is hier alvast een
geweldige plaats met veel rust, een mooie tuin met
bomen en fijne buren…
Op artistiek vlak heet mijn volgende project bruto
landscape. Ik maak een werk met afval of resten uit
mijn atelier. Alles wat we doen of maken zorgt voor
wat overschot of een restfractie en daarmee ben ik
dus aan de slag gegaan. Eerst maak ik een aantal
schaalmodellen van een container en die vul ik dan
met overschotten uit mijn atelier. In mijn tijdelijk atelier
dat ik huur in Gent heb ik al zo’n 120 mini-containertjes van 40 op 20 cm, maar dat moeten er zeker 300
worden. Bedoeling is om een landschap te maken
met die 300 gevulde containertjes. Ik zou dan graag
hier in deze tuin een expo houden, dat zou er net in
moeten passen. Ik zoek nog een goeie drone-piloot
om mijn werk vanuit de lucht te filmen. Iemand?»
Fotograaf, kunstenaar, een verbouwing,… Hoe
krijg je dat allemaal gecombineerd?
Proot: «Het is eigenlijk een geval van veel te veel
hooi en te weinig vork. Dit was ik nog vergeten te
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zeggen: bovenop al de rest ben ik momenteel ook
nog aan de slag als creatief directeur in een
reclamebureau. Ik doe dat om dat bedrijf te depanneren. Er waren daar plots twee medewerkers
vertrokken om zelfstandig te beginnen en ze zaten
een beetje in nood. Via via is men toen bij mij
terechtgekomen en ik vind het wel leuk om opnieuw
bij het creatieve proces van reclame betrokken te
zijn.»
Hoe ben je in Hansbeke terechtgekomen?
Proot: «Via een lange omweg! Ik ben afkomstig uit
Ichtegem, een gemeente tussen Torhout en
Oostende. Na mijn studies in Mariakerke bij Gent
ben ik bij Barco begonnen en woonde ik in Izegem.
Vervolgens ben ik naar Gent verhuisd en daarna
hebben we 13 jaar in Ledeberg gewoond. Dat was
lange tijd ideaal, want mijn atelier was in Merelbeke.
Maar toen is ons zoontje geboren en zochten we iets
rustigers én met ruimte voor een atelier bij het huis.
Dit huis hier in Hansbeke was perfect wat we
zochten! Ons zoontje gaat naar Klavertje Vier in
Nevele, mijn vrouw werkt bij Colpaert in Ter Mote
Martine De Jaeger
(een speciaalzaak voor kunstenaarsbenodigdheden).
Ik vind Hansbeke trouwens een erg fijn dorp. Er
wonen hier vrienden van ons, er zijn nog enkele
cafés en het contact tussen de mensen is veel
directer. In een stad wonen de mensen dichter op
elkaar, maar is er minder contact. Hier is dat juist
omgekeerd. De afstand naar Gent valt heel goed
mee, ik sta sneller in het centrum van Gent dan in
Deinze.
Wat ik wel betreur is dat we hier ondertussen al
anderhalf jaar wonen en er nog nooit iets gebeurd is
in het Cultuurhuis. Dat is toch jammer voor zo’n mooi
gebouw met een prachtig park erachter! Ook het
politiekantoor vind ik een mooi gebouw, in elk geval
beter dan nog maar eens een appartementsblok
erbij.»
Bedankt voor dit gesprek!
Voor we vertrekken vraagt Nick ons of we nog even het
huis-in-afbraak willen zien. Ongetwijfeld komt deze
verbouwing binnenkort in een andere rubriek van Vlakaf
terecht, maar nu moeten we het nog doen met technische
tekeningen en sloopwerken. Nick toont ons de plannen en
meldt terloops dat hij ook als kunstschilder gevormd is. ‘Ik
heb op basis van de het ontwerp van de architect enkele
3D-schetsen gemaakt. Wil je ze eens zien?’ Waarop we
terug naar het atelier trekken om enkele schitterende
aquarellen van de toekomstige leefruimtes te bekijken.
Nog tekenaar ook!
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Scheepsdoop aan de Leie
Schepen Conny De Spiegelaere
Goede tradities zijn er om in ere te houden. En één van die tradities is dat Vlakaf de burgemeester en
schepenen voorstelt aan haar lezers.
Op een warme augustusavond gingen we langs bij
Conny De Spiegelaere. Aan de tuintafel vertelde ze
honderduit.
Conny is afkomstig uit Maldegem, waar ze op 13 mei
1964 geboren werd. Ze studeerde diëtiste in Gent aan het
toenmalige HRIPB, de huidige
campus Vesalius achter het UZ.
Van huis uit kreeg ze geen
politiek engagement mee.
Tijdens haar studie leerde ze
haar huidige echtgenoot, Johan De Jaeger, kennen. Eens
afgestudeerd, heeft ze enkele
jaren in Oostende in een
dieetwinkel gewerkt. Maar toen
Johan zich vestigde als huisarts
is zij thuis gebleven om hem te
helpen. Afspraken maken, patiënten ontvangen en dergelijke. En later ook instaan
voor de opvoeding van hun drie
kinderen. Cedric (1990) is
ondertussen ook huisarts en
deelt de praktijk nu met zijn
vader. De tweede, Thibault
(1991), is burgerlijk ingenieur.
Justine (1996) is net afgestudeerd als handelsingenieur.

Het OCMW bleef echter haar grootste passie en in
2009 werd ze OCMW-voorzitter. Ze bleef dat tot eind vorig
jaar. Ze kreeg de kans om de
vergrijzing en de kansarmoede
mee te helpen aanpakken.
Vooral op de uitbouw van het
DONZApark, een woonzorgzone voor 300 senioren op een
boogscheut van Deinze centrum, is ze trots.

Conny De Spiegelaere

In haar vrije tijd tennist Conny en leest en kookt ze
graag. Ze was ook een tijd voorzitter van de
avondwerking van Markant Deinze. Toen de CD&V in
2000 langskwam om haar te vragen op de lijst te
staan, heeft ze lang geaarzeld. Ze zijn enkele keren
moeten terugkomen, maar uiteindelijk zei ze toch ja.
Ze was toen geen campagnebeest en hoewel ze
amper buiten gekomen was in aanloop naar die
verkiezingen, kwam ze toch maar twee stemmen te
kort om verkozen te worden. Ze werd wel lid van het
vast bureau van het OCMW. En in augustus 2006
werd ze nog voor zes maanden schepen van
burgerzaken, sociale zaken en kinderopvang in
Deinze. Ze verkreeg toen het principieel akkoord tot
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het bouwen van een kinderopvang voor 80 kindjes
van 0-3 jaar (huidige Brielpunt).

Momenteel is ze schepen van
sociale zaken, welzijn, woonzorg en zorgbedrijf, senioren,
wijk-werken en werkgelegenheid. Deze sociale bevoegdheden sluiten mooi aan bij haar
ervaring als OCMW-voorzitter.
Ze lopen ook voor een stuk
door elkaar, wat een interview
er niet eenvoudiger op maakte:
Conny ging in het gesprek vlot
over van de ene bevoegdheid
naar de andere. We doen een
poging om alles bevattelijk
weer te geven...

Sociale zaken
Zoals vele Deinse schepenen is Conny haar eerste
opdracht om het beleid van Deinze en Nevele op
elkaar af te stemmen. Haar doelstelling: van Deinze
een warme zorgzame stad maken.
Momenteel is ze de prijzen van poetshulp,
maaltijden, ... op elkaar aan het afstemmen. Ze wil er
toe komen dat de dienstverlening gelijk is voor elke
inwoner, dus met extra aandacht voor de meest
kwetsbare groepen. Daarnaast wil ze jaarlijks een
thema uitwerken: dementie, kanker, zinloos
geweld, ...
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Scheepsdoop aan de Leie
Welzijn
De diverse welzijnsorganisaties wil ze samen
brengen en laten samenwerken door netwerkmomenten met Boterhammen in Brieljant.
Het lokaal dienstencentrum Elfdorpen in Deinze moet
verder uitgebouwd worden, ook richting Nevele. In
dit kader kunnen dan (bijvoorbeeld) opleidingen voor
senioren georganiseerd worden rond erfrecht (op
dinsdag 1 oktober in Nevele!), werken met de
tablet, ... of kunnen specifieke filmvoorstellingen
geprogrammeerd worden voor inwoners die niet
gemakkelijk in een grote cinema terecht kunnen.
De werking van Elfdorpen voorziet een kwalitieitsvol
aanbod voor senioren, met een focus op levenslang
leren , sociale cohesie en acties tegen vereenzaming,
zal uitgebreid worden en naar de 17 dorpen komen.
Het opstarten van buurthulp via verschillende acties
wordt één van haar prioriteiten deze legislatuur.
Ten slotte wil ze een sociaal verhuurkantoor
oprichten in Deinze.
Ook de eerstelijnszone en een breed geïntegreerd
onthaal dient uitgebouwd te worden, dit is decretaal
bepaald.
Woonzorg - zorgbedrijf
Conny wil de site DONZA-park verder uitbouwen
met 24 sociale aanleunflats en nog eens 30
assistentiewoningen in de oude (neogotische) vleugel
van het oude rusthuis. Deze site ligt langs de Karel
Picquélaan. Uiteindelijk wordt hier een heel dorp
gebouwd rond een mooi aangelegd park. Bij de
aanleg van het park is trouwens uitdrukkelijk
rekening gehouden met minder mobiele wandelaars.
Wat er met het zorgbedrijf van Nevele (dat nu
georganiseerd wordt in samenwerking met Maldegem en Evergem) zal gebeuren is nog helemaal
niet duidelijk. Wat wel al zeker is, is dat de oude
vleugel van Ter Leenen (in Nevele) zal gesloopt
worden. Maar opnieuw is het nog niet duidelijk wat
er daarna zal gebeuren met de vrijgekomen grond.
Senioren
Conny stelt vast dat ze eigenlijk ondertussen ook al
bij de senioren hoort, sinds ze enkele maanden
geleden 55 geworden is...
55-plussers zijn met 15.000 in onze nieuwe fusiestad
en een kwart ervan maakt deel uit van seniorenbonden.
In elke geval moet (ook hier...) bekeken worden hoe
de bonden van Deinze en Nevele over dezelfde
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(subsidie-)kam kunnen geschoren worden. Het valt
Conny op dat de Deinse bonden vooraal aandacht
hebben voor vorming, terwijl die van Nevele het
accent leggen op leute maken.
Ondertussen zijn ook de twee gemeentelijke
adviesraden samengevoegd. En ook hier moet
uniformiteit uitgewerkt worden, zeker omdat de
subsidie in Nevele nogal à la tête du client was...
De senioren voorzien van voldoende ontspanningsmomenten op cultureel en sportief vlak is aan de
orde. Net als ze verder informeren via ontmoetingsmomenten en updaten van de seniorengids is.
Wijk-werken
Wijk-werken is er gekomen in plaats van de vroegere
PWA's (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap).
Deze organisatie heeft tot doel mensen die om één
of andere reden moeilijk in het reguliere circuit aan
werk geraken, toch een kans te geven op de
arbeidsmarkt. Gedurende zes maanden kunnen ze
ervaring opdoen om dan door te stromen naar een
'echte' baan.
Deinze organiseert dit samen met negen andere
gemeenten en Conny is er ondervoorzitter. Om dit
verder uit te bouwen, wordt samengewerkt met de
Werkwinkel en de VDAB (voor de latere doorstroming).
Conny is er zich zeer van bewust dat een betere
arbeidsattitude voor veel mensen leidt tot een goede
armoedebestrijding.
Nieuw is dat de wijkwerkers ook zullen ingezet
worden tegen eenzaamheid, als een soort buurthulp.
Werkgelegenheid
Naast het wijk-werken, wil Conny ook dat Deinze
samenwerkt met VDAB en Werkwinkel om,
bijvoorbeeld, een jobbeurs te organiseren.
We polsen nog even naar haar toekomst in de
politiek. Ze wil voortdoen zolang ze het graag doet.
Een provinciaal of nationaal mandaat interesseert
haar niet. Ze heeft wel al diverse keren op een lijst
gestaan (Vlaams Parlement, Senaat, Provincie), maar
dat was telkens als ondersteuning van de
partijgenoten.
Bij het afscheid staat Conny er nog op om ons even
rond te leiden op DONZA-park, dat trouwens maar
op enkele honderden meter van haar woning ligt.
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Nieuws van de school
2 september 2019
Start van het nieuwe schooljaar. Een grote dag voor de kindjes, maar ook de
ouderraad was van de partij bij deze start. De mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,…
werden ’s morgens goed onthaald met een koffietje of fruitsapje.
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Sporha
Welkom bij voetballend
Hansbeke voor een nieuw
seizoen.

Voor het nieuwe seizoen hebben we alvast een
aantal Hansbeekse “oud” spelers teruggehaald, zo
maken Niels De Waele de overstap van FC Poesele
en Jordy De Keyser de overstap van Eendracht
Vinkt terug naar Karmenhoek. Zowel Niels als Jordy
hadden voordien reeds verschillende jaren gespeeld
bij Hansbeke. Met deze terugkeer hebben we alvast
twee extra spelers met Hansbeekse genen en
supporters!
Daarnaast kunnen we met fierheid aankondigen dat
Frederik Standaert, dit seizoen de troepen zal
leiden. Frederik had vorig seizoen overgenomen na

tegenvallende resultaten, en kon de ploeg bijna op
een eindronde plaats brengen.
We zijn dan ook vol overtuiging van zijn capaciteiten
en wensen Frederik veel succes.
De beloften zullen getraind worden door Jens Van
Malderghem en de reserven door Steven
Cornelis.
Voor onze U17 wordt het een uitdagend seizoen: na
zes jaar onder de vakkundige leiding van Stefaan
Delaheye te hebben getraind, zal nu een volgende
stap genomen worden om de jongens klaar te
stomen voor hun toekomst.
Wil je voetballen in Hansbeke? Ga dan naar onze
website www.vvehansbeke.be, via deze weg nemen
we contact met je op!

Terugblik
Toneel: ‘Het oneindige verhaal’
Tegen alle principes van een goede recensie maken,
gingen we naar de première van het jeugdtoneel.
Een première laat meestal nog enkele onvolkomenheden zien die bij de volgende voorstellingen
verdwenen zijn.
Niets van dit alles bij de opvoering op vrijdag 6
september, net op tijd om er in deze Vlakaf nog iets
te kunnen over schrijven.
‘Het oneindige verhaal’ van de Duitse schrijver
Michaël Ende (die woordspeling op zichzelf is al een
schot in de roos!) werd schitterend bewerkt door
regisseur Els Borms. Christine Geenen (†) had de
opvoering gezien in 2011 in Schellebelle, met
dezelfde regisseur. Ze was er laaiend enthousiast
over en wou het stuk naar Hansbeke brengen.
Helaas, stierf ze veel te vroeg. Het stuk werd dan
ook aan haar opgedragen. Een mooi eerbewijs!
Hoofdrolspeler Bastiaan (Arthur De Boever) leest een
groot boek en wordt er zo in meegezogen dat hij zelf
in het verhaal belandt.
De regisseur brengt dit krachtig over door de
enthousiaste ploeg jongeren met muziek en goed
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geoefende choreografieën een bezwerende sfeer te
laten uitbeelden. Het publiek wordt ook in het
oneindige verhaal gezogen. Sterke teksten, soms in
rijmvorm, worden met een goede dictie naar voor
gebracht.
Een dikke pluim willen we geven aan het sobere
decor dat geleidelijk aan naar beneden zakt en
vooral de fantasievolle kostumering. Samen met een
gepaste schmink tilt die kostumering het stuk tot een
hoog niveau. Proficiat!
De regisseur durfde het ook aan om een acteur
“Ansbeeks” te laten praten en een actrice Duits.
Eén minpuntje misschien: de koene redder Atrejoe is
in het stuk een jongen en wordt gespeeld door een
meisje, Jenay Bollaert, die dat schitterend doet. Daar
is niets mis mee, maar dan worden de dialogen beter
licht aangepast en wordt Atrejoe beter aangesproken
met ‘haar’ en ‘zij’. Nu was het publiek, alvast de
Vlakafreporter, lichtjes in de war.
Conclusie: een jeugdproductie van Niet Versagen
die hoge toppen scheerde.
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Kijk in de Leiespiegel
Gemeenteraad 29 augustus 2019
Trustone
Steden en gemeenten zijn een belangrijke afnemer
van natuursteen. Denk aan dorpspleinen en
bestrating. De Vlaamse Overheid heeft een
overeenkomst getekend met de natuursteensector
waarbij ze zich engageren voor een meer duurzame
en verantwoordelijke productie en inkoop van
natuursteen. De stad sluit aan bij het initiatief
TruStone. Bij overheidsopdrachten zullen leveranciers van natuursteen o.a. verplicht worden hun
toeleveringsketen inzichtelijk te maken.
Patrimonium
De openbare verkoop van de eigendom Nieuwgoedlaan 128 wordt principieel goedgekeurd door
de meerderheid (CD&V en Open Deinze) en Vlaams
Belang. N-VA onthoudt zich en GroenRood en sp.a
plus stemmen tegen.
De eigendom Poelstraat 74 wordt aangekocht in
het kader van het mobiliteitsplan.
Annick Verstraete stelt dat de aankoop van het
winkelpand in de Tolpoortstraat 66-68 voor de prijs
van 1 633 500 inclusief BTW een grote investering is
voor de stad. Investeren betekent keuzes maken. Er
werd eerst meegedeeld dat het pand zou dienen als
tijdelijke huisvesting voor de bibliotheek. Nu worden
starters gezocht. Het pand zou ook een sociale
functie kunnen krijgen door de huisvesting van “Op
Wielekes” dat nu in de kelder van het stadhuis huist
of de inrichting van een sociale bar. Freija Dhont vindt
het een gevaarlijk precedent dat de invulling van de
functie van het gebouw niet gekend was bij de
beslissing tot aankoop.
Er moet visie zijn.
Burgemeester Vermeulen deelt mee dat nog werken
moeten uitgevoerd worden (elektriciteit, sanitair,
vloer) vooraleer de starters in het gebouw kunnen. Hij
merkt op dat de Tolpoortstraat weer opleeft, mede
dank zij de eigenaars die de huurprijzen van de
panden aangepast hebben. Groen-Rood en spa.
plus stemmen tegen.
Mobiliteit
Matthias Neirynck (N-VA) vraagt om bij de
doortrekking van de Zwarte Baan naar Vaart
Linkeroever een doorsteek te voorzien over het
kanaal om zo het zwaar vervoer uit de stad te
houden. Schepen Van Thuyne (CD&V) stelt dat de
stad de aanleg van een weg kan betalen maar niet
de aanleg van een brug.
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Dirk Stroobandt (GroenRood) noemt de voorgestelde
doortrekking een zwarte dag in de geschiedenis van
Deinze. Er is geen onderbouwd dossier waaruit blijkt
dat er overlast is in de Oudebrugsepoort die een
dergelijke ingreep over natuurgebied verantwoordt.
Hij meent ook dat de stad de bezwaarindieners niet
terdege heeft geantwoord. Een bezwaar kan toch
niet ongegrond verklaard worden omdat het
ontworpen tracé niet over de eigendom van de
klager loopt maar wel over de aanpalende eigendom.
Freija Dhondt (sp-a plus) vraagt of de doortrekking
het probleem zal oplossen en meent ook dat de
klagers niet respectvol behandeld zijn door de stad.
Schepen Van Thuyne zegt dat het voorliggend punt
de goedkeuring is van het tracé, nog niet de
goedkeuring van de straat. Hij zegt ook dat het een
moeilijk dossier wordt. Groen-Rood en sp.a plus
stemmen tegen.
Een aantal aanvullende verkeersreglementen
worden goedgekeurd, o.a. om de inrichting van
schoolstraten mogelijk te maken in Merendree,
Astene en Gottem. Jan Pauwels vraagt hoe de
verkeersveilige schoolroutes gepromoot worden bij
de ouders. De burgemeester zegt dat iedere leerling
bij de aanvang van het schooljaar een schoolroutekaart krijgt. Kristof Van den Berghe (GroenRood)
vraagt of alle scholen gecontacteerd werden zoals
afgesproken in juni. Hij vraagt een listing. De
burgemeester zegt dat nog niet met alle directies
contact was en dat er geen lijst zal bezorgd worden
van wie wel of niet geïnteresseerd is omdat iedere
school recht heeft op zijn eigenheid. De bevoegde
schepen Trees Van Hove (CD&V) zegt dat veilig
schoolverkeer een vast item is op de onderwijsraad.
Het aantal parkeerplaatsen voor lang parkeren
vermindert aan de Sint Martinuskerk en in de Berten
de Kimpestraat. Er worden shop & go parkeerplaatsen ingevoerd in de Tolpoortstraat, de
Gentstraat en de Kortrijkstraat.
Dirk Stroobandt
vraagt om de afschaffing van de gratis langparkeerplaatsen uit te stellen tot de fietsbrug van de parking
Brielpoort naar de Tolpoortstraat gebruiksklaar is.
Freija Dhondt merkt op dat de NMBS-parking aan
het station van Deinze grotendeels leeg staat
wegens te duur. Het parkeerprobleem zou kunnen
opgelost worden indien de stad met de NMBS
afspraken zou maken om voor de bewoners het
Vlakaf september 2019
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parkeren in de parking goedkoper te maken.
Burgemeester Vermeulen deelt mee dat het college
niet voor deze mogelijkheid kiest. Er kan gratis lang
geparkeerd worden aan de Brielpoort en men kan
zich verplaatsen met een blue bike. Enkel de
meerderheidspartijen keuren het voorstel van het
college goed.

aan de afrit E40, meedeelde dat de hoogte van de
mast en de diameter van de rotorbladen zou
aangepast worden. Hij vraagt zich af of een aanvraag
ingediend werd bij de stad. Schepen Van Thuyne
zegt dat de aanvraag ingediend is bij een hogere
overheid en dat de stad enkel zal gevraagd worden
om advies te verlenen.

Milieu
De subsidie op hemelwaterinstallaties wordt
afgeschaft.

Schepen Johan Cornelis (CD&V) deelt Freija Dhondt
mee dat de 105 bomen in de Moerstraat moesten
gerooid worden voor de aanlag van de nutsleidingen
en dat de vrijgekomen strook zal gebruikt worden
om het comfort van de zwakke weggebruiker te
verhogen.

Sport
KMSK Deinze, Eendracht Vinkt en Sportkring
Ooidonk Leerne krijgen een overeenkomst om voor
hun jeugdwerking de terreinen van het vroegere SK
Nevele te gebruiken.

Schepen Trees Van Hove nodigt de aanwezigen uit
na de raadszitting te proeven van Afrikaanse hapjes.

Lokaal Mondiaal Beleid
Nevele had vóór de fusie samen met Lovendegem,
Waarschoot en Zomergem (LoWaZoNE) een
stedenband met vier dorpen in Senegal: Keur
Mousa, Pout en Diender (KeMOPoDi).
De
gemeenteraad van Deinze gaat principieel akkoord
om vanaf 1 januari 2020 een nieuwe Interlokale
vereniging Lokaal Mondiaal Beleid voor de
stedenband op te richten. Eva Martens (GroenRood)
is blij dat dit prachtig project van o.a. Nevele
verdergezet wordt. Het is een concrete invulling van
noord-zuid werking die kinderen aanzet tot
wereldburgers. Ze merkt op dat de bijdrage per
inwoner sedert de oprichting gezakt is.
Mondelinge vragen
Sabine Vermeulen (N-VA) vraagt hoe het komt dat
4051 EUR moet teruggestort worden aan de VLM
als niet opgebruikte subsidie voor volkstuinparken.
Burgemeester Vermeulen zegt dat niet alle
voorstellen uitgevoerd werden. De volkstuin in
Petegem zal verder ontwikkeld worden als toegang
naar het stadsbos. In Nevele komt een volkstuinpark
als de opportuniteit zich voordoet.
Jan Pauwels (N-VA) vraagt wie vastgelegd heeft dat
de folder voor anderstaligen opgemaakt wordt in
Nederlands-Frans-Engels-Duits-Arabisch. Uit de
bevolkingscijfers blijkt dat de grootste groep nietBelgen Pools is. De burgemeester zegt dat het
Agentschap voor inburgering de keuze maakt.
Olaf Evrard (N-VA) merkt op dat Engie, op de
infomarkt over de aanvraag voor vijf windturbines
Vlakaf september 2019

Artikels of andere bijdragen (bv.
lezersbrieven) moeten binnen
zijn bij de redactie
vóór 20 oktober 2019, via
redactie@vlakaf.be
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Vooruitblik
Beste Vlakaf-lezer
Na de verkiezingen van vorig jaar zijn we er terug, maar ... dit wel voor de allerlaatste keer.
Wij hebben jaren veel foto-plezier en steeds succesvolle tentoonstellingen beleefd en wij willen onze jaren passie
zeker delen met jullie allen.
Daarom nodigen wij jullie dan ook heel graag uit op onze laatste fototentoonstelling die volledig in teken zal
staan van de 50-jarige Hansbekenaren.
Het wordt een overzicht van een 29-jarig archief van meer dan 600 portretfoto's die op een unieke manier zullen
voorgesteld worden.
En dit samen met de traditionele
tentoonstelling van de laatste
twee jaren (geboortejaar 1968
en 1969).
De tentoonstelling wordt dus
een 'KLIK END' maar voor
onszelf blijven wij een KLIK al zal
het dan in een andere vorm zijn.
Wij hopen jullie terug te mogen
ontvangen en jullie te plezieren
met onze laatste overzichtstentoonstelling.
Groetjes
KLIK
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Merel daagt Hans uit
Oplossing opgave 16: Langeafstandszwemmer
Robert De Blaere (uit Merelbeke) doet de oplossing uit de doeken:
Stroomopwaarts zwemmen verkort de afgelegde afstand, stroomafwaarts zwemmen
vergroot de afgelegde afstand. Beide samen compenseren elkaar volledig.
1. Fred zwemt 1 u 10 min weg van het blauwe vat en heeft dan ook 1 u 10 min nodig
om het vat terug in te halen.
In die 2 u 20 min legt het blauwe vat 3,5 km af wat neerkomt op een watersnelheid van
3,5 km gedeeld door 2 u 20 min = 1,5 km/u.
2. Fred zwemt 1 u 40 min om de 3,5 km stroomopwaarts te overbruggen wat
neerkomt op: 3,5 km gedeeld door 1u40min = 2,1 km.
Samen met de tegenwerkende 1,5 km/u watersnelheid geeft dat 2,1 km + 1,5 km = 3,6 km/u.
Opgave 16 ging blijkbaar boven het petje van menig Hansbekenaar. Enkel Antoine Martens stuurde de
oplossing binnen. Zijn berekeningswijze gaat dan weer boven het petje van het doorsnee redactielid, maar zijn
uitkomst is juist! We hadden niet anders verwacht van Antoine, die nu op een eenzame hoogte speelt in onze
eredivisie.
Hij loste ook het toemaatje op: De letters B, C, D, H, K, X veranderen niet bij omgekeerde plaatsing voor de
spiegel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje, evenmin als E, I, O en S. Bij gewone plaatsing voor de spiegel
blijven de letters A, I, M, O, S, T, U, V, W gelijk.
Met die S hebben Robert en de jury toch wel wat problemen in beide gevallen, Antoine!
Opgave 17: Mensen en dieren
Op een afgesloten terrein, een weide bv., bevinden zich een aantal mensen, paarden en koeien. Al deze mensen
en dieren zijn gezond en normaal gebouwd.
Pieter telt, van buiten de weide, het totaal aantal mensen, paarden en koeien en komt juist aan twee dozijn.
Om het aantal van elk van de drie soorten wezens op de weide te kennen, telt Pieter drie dozijn poten en ook
drie dozijn benen... Toch een eigenaardige telwijze van onze Pieter.
Drie vragen: Hoeveel koeien, hoeveel paarden en hoeveel mensen bevinden zich op de weide?
Veel succes met deze toch niet zo moeilijke opgave, maar geef je antwoord en berekeningswijze maar in
gewone getallen en niet in ‘dozijn’.
Antwoord op opgave 17 per e-mail naar redactie@vlakaf.be of in de brievenbus van het redactiesecretariaat in
de Karmenhoek. Uit de juiste antwoorden trekt een kinderhand een winnaar die de cd-single van Derek en
Johan Verminnen ‘Wij zijn het dorp’ krijgt.

Toemaatje
- Het behoort je toe, het is van jou. Maar vrienden, familie enz. gebruiken het veel meer …
Wat is het?
- Het is er maar ook niet altijd (soms spijtig). En terwijl je het uitspreekt, is het weg… maar
het komt terug. Wat is het?

Georgette De Ketelaere
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Tachtigers
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.
We fietsen tot diep in de Karmenhoek, rechtover
het voetbalterrein. We zitten midden in de derde
hittegolf van 2019 en babbelen buiten in de
schaduw met Georgette. Ze is nog wat herstellend
van een heupoperatie in juli. Een speciale manier
om haar 81ste levensjaar te beginnen!
Vierboomstraat 27 in Nevele
Het huis waar ik geboren werd, heeft een lange
familiegeschiedenis. Mijn moeder woonde er en
mijn grootmoeder ook. Het staat langs een oude
voetweg die van de Vierboomstraat richting Nevele
Veldeken liep. Het werd wel drie keer verbouwd.
De familiegeschiedenis gaat verder, want zoon
Peter bouwde er een nieuw huis.
Mijn vader Gust De Ketelaere was een landbouwer

en getrouwd met Martha Timmerman. Het gezin
kende ook tegenslag. Na mijn oudste zus
Germaine werd een broertje geboren, Antoine, dat
stierf door hersenvliesontsteking na één jaar en 22
dagen. De medische wetenschap stond toen nog
niet zo ver als vandaag. Nadien kwam zus
Christiane erbij, dan werd ik geboren op 17 juli ’39.
Ik kreeg nog een jongere zus, Hilda, en broer,
Arsène. Germaine en Arsène zijn ondertussen
gestorven.
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Ik heb de avonden altijd doorgebracht
met petroleumlampen en toen ik
opgroeide, met een gaslicht.
Ons huis was nogal ver afgelegen van andere. Het
duurde tot 1961 voor het werd aangesloten op het
elektriciteitsnet. Ik heb de avonden altijd
doorgebracht met petroleumlampen en toen ik
opgroeide met een gaslicht. Een grote gasfles lag
op zolder en die mochten we van vader niet
aanraken. De elektriciteit werd aangesloten op
voorwaarde dat moeder elektrisch zou koken!
Ik herinner me nog goed het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens de bevrijding deelden de
soldaten aan de stelplaats van de trams in
Nevele kauwgom uit. Als kind was dat totaal
nieuw voor ons, zoiets hadden we nog nooit in
onze mond gehad.
Op de boerderij heb ik nooit een koe gemolken of
de varkens eten gegeven. Wel heel veel het huis
geveegd en de stal gekuist, dat deed ik veel
liever. Ik ging tot mijn 14 jaar naar de
meisjesschool SintVincentius van de
zusters. Het laatste
jaar zat ik in de Franse
school, zoals iedereen
van mijn klas. Veel
Frans heb ik er wel
niet geleerd. ’s Middags fietsten we naar
huis over en weer om te
eten. Ik weet nog goed
dat moeder elke vrijdagmiddag wafels bakte. Ik nam heel dikwijls
appels mee naar
school om uit te delen
aan mijn klasgenoten.
Velen van hen zijn nu
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reeds gestorven…
Van mijn eerste communie weet ik niets meer, van
mijn plechtige veel meer. Mijn oudste zus
Germaine maakte mijn communiekleed want ze
volgde naaischool.

altijd de dienst uitgemaakt in de voetbalkantine
met Germaine Muys, Jozef Boone, Odette Martens
en nog andere vrijwilligers. Twee jaar geleden
besloten Odette en ik die taak aan jongeren over
te laten.

Werk in Gentse gezinnen
Na mijn schooltijd was het tijd om te gaan werken!
Eerst trok ik naar Sint-Amandsberg waar ik voor
vier kinderen in een gezin moest zorgen. Die
mensen spraken Frans en daar heb ik meer Frans
geleerd dan ooit op school. Ik bleef er een hele
week inslapen en kwam enkel tijdens het weekend
naar Nevele. Ik heb er gewerkt tot mijn tweeëntwintigste, tot mijn huwelijk. Dan was dat inslapen
minder evident natuurlijk en ging ik aan de slag bij
notaris Dael in Ledeberg. Het was een heel groot
huis met veel woonkamers en bureaus. Alles
moest mooi gepoetst worden. Ik nam er alle
huishoudelijke taken op mij gedurende 35 jaar. De
verplaatsing maakte ik met trein en tram.

Met Adelin bouwden we dit huis, Karmenhoekstraat 17, in 1961 en we wonen er nog altijd
even graag. Op 7 november 1965 werd zoon Peter
geboren. Hij huwde met Katrien Cornelis en ging
dus wonen op de plaats waar mijn ouderlijk huis
stond. Ik heb drie kleindochters die allen actief
waren in de scouts. Eline, de oudste, huwt in
september met Pieter De Coene en woont in de
Veldestraat te Merendree. Margot en Minne zijn
mijn oudste kleindochters. Delphine is samen met
Leander Viaene Ze hebben een zoontje Théo, dat
in juli geboren is. De jongste dochter Greet woont
in Oostkamp. Ze volgde hotelmanagement in
Brugge en deed een buitenlandse stage van zes
maanden in Nice. Ik ben haar daar gaan bezoeken
en dat was mijn enige buitenlandse reis ooit. Voor
de rest ben ik het liefst in Hansbeke. Greet werkt
nu in Hotel Academie in Brugge waar 90 kamers
zijn. Ze heeft er een leidende functie.
Ik ben lid geweest van
Femma, maar de avondbijeenkomsten liggen me zo
niet meer. Van Vlas en Samana ben ik wel nog lid.
Sinds enige tijd zijn we
gestart met een Rummikubclub onder leiding van
Annie De Baets en Georgette Lambrecht. Er zijn
ongeveer 40 leden die elke
derde maandag samenkomen in de gemeentezaal.
Rummikub is echt een
verslaving aan het worden.
Elke dinsdag spelen we
sinds anderhalf jaar van
13.30u tot 17u, zomer en
winter met buurvrouw
Monique Van Nevel, mijn
zus Christiane, Adelin en ik.
Ik moet toegeven: Adelin
wint bijna altijd.
Voor werk in de tuin en
onderhoud van de grote
koer is hij wel wat minder

Met Adelin naar de Karmenhoek
Bij ons thuis was iedereen welkom. Op een
oudejaarsavond waren mijn broers, neven en
vrienden verzameld in ons
huis. Daar was een zekere
Adelin Martens uit Hansbeke bij. Adelin schreeuwt
ons van over de koer toe
dat hij toen beter bekend
was als Adelin Union, naar
zijn moeder Esther Union.
We leerden elkaar beter
kennen en huwden op 2
september 1961, een zaterdag. Adelin had een weddenschap met vrienden
afgesloten dat hij zou voetballen ’s anderendaags. Na
een nacht zonder slaap
stond de Hansbeekse sterspeler inderdaad fris en
monter op het terrein. Het
waren de beginjaren van de
plaatselijke voetbalclub ‘De
Blijvers’ die op Reibroek
wilden blijven en niet wilden
verhuizen naar het nieuwe
voetbalstadion ‘Borluut’ aan
de Melkerijstraat. Ik heb
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enthousiast, dat komt grotendeels op mijn
schouders terecht.
Om het iets praktischer te maken overwegen we
nu kunstgras te leggen.

We danken Georgette voor het gesprek en hopen
op een goed herstel van de heup. De postabonnementen van Vlakaf kan ze dan opnieuw
versturen, want dat engagement kwam niet ter
sprake.

Terugblik
Verlichte Boerderijtocht
We zijn heel tevreden met de aandacht en de medewerking, die de Verlichte
Boerderijtocht weer mocht krijgen in het laatste weekend van de vakantie.
De jury heeft het erg lastig gehad om al die mooie versiering te beoordelen
als mooiste en origineelste.
Ook heel wat versierde fietsen (staande en rijdende) verlangen om de 1ste
te zijn.
Het bestuur was er nog niet uit wie hiervoor in de prijzen valt bij het ter
perse gaan van deze VLAKAF. Hierbij wel de oplossing van de vragen op
het wedstrijdformulier.
Bedankt bewoners van het parcours voor de inspanningen en aan alle
deelnemers van de fietstocht.
de besturen L.G. en K.V.L.V.
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Vrijdag 30 augustus waren wij
uitgenodigd (ja, dat overkomt
ons wel eens!) om het “afscheidsconcert” van de band
Blue and Broke in het Gentse
theater T innenpot bij te
wonen. Hoezo, betekent dit
dat de groep met Melissa
Anthuenis er mee stopt?
Helemaal niet, maar de band
van tekst- en muziekschrijver
Pedro De Bruyckere gaf nog
een laatste optreden met de
nummers van de cd Edward,
vooraleer ze de studio induiken om de volgende plaat op te nemen.
Net zoals in Arscene in het voorjaar van 2018, vond
ook dit optreden plaats in een kokend hete zaal.
Ruim honderd aanwezigen hadden de hitte en het
Gentse verkeer getrotseerd, waarbij de ruime
Hansbeekse delegatie onder het publiek bepaald
opvallend was. Niet toevallig uiteraard, want naast
frontvrouw Melissa (in een ander leven ook de
taaladviseur van Vlakaf), werd de groep aangevuld
met een vierkoppige blazerssectie met o.a. de
Hansbeekse sympathieke peren Piet Vandersteene
op saxofoon en Hans Wille op trompet. Beide heren
hadden duidelijk ook een eigen fanclub meegebracht.

foto Jan Lejeune

Blue & Broke in theater
Tinnenpot (Gent)

De vier blazers voegden wat extra peper toe aan een
aantal nummers. Vorige keer konden de rustige
nummers ons het meeste bekoren, terwijl we nu toch
vooral onder de indruk waren van de meer bluesy of
voorzichtige rocksongs. Onze indruk was alvast dat
ook de muzikanten zelf iets meer plezier beleefden
aan het steviger werk, dan aan de meer ingetogen
nummers. Tussendoor vertelden Melissa en tekst- en
muziekschrijver Pedro enkele anekdotes over de
songs, die gebaseerd zijn op het werk van de
Amerikaanse schilder Edward Hopper. Wat ons
betreft had Pedro zich af en toe iets minder
nadrukkelijk mogen opstellen - die rol komt de
frontvrouw toe -, maar wij zijn dan ook chauvinistisch
bevooroordeeld. Tot slot kregen wij twee bisnummers van de groep, en kreeg de groep een
warm en dankbaar applaus terug
(waarbij Hans het niet kon laten
om even de clown uit te hangen!).
Helemaal aan het einde, als half
geïmproviseerd, half ingestudeerd
toemaatje, brachten Melissa en
Pedro nog een akoestisch nummer dat ongeveer 25 jaar in de
kast had gelegen. Mooi!
Wij kijken alvast uit naar de
volgende cd.

foto Jan Lejeune
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Nog een maandje en dan is het zover: de strafste straat van
Hansbeke. Volgens de geruchtenmolen wordt er in sommige
straten al druk gestudeerd en is er in één straat zelfs al een
speciale Facebookgroep opgericht. De Doornbosstraat blijkt met
tien deelnemers tot nu toe de meest gemotiveerde straat, op de
voet gevolgd door de Molensteenstraat. Vierentwintig straten zijn
al vertegenwoordigd, goed voor meer dan 120 deelnemers. Dat
wordt dus al zeker een goedgevulde kerk.
Maar dat kan natuurlijk nog straffer: spreek jullie naaste of iets minder
naaste buren aan en schrijf jullie in voor De Strafste Straat. Hoe meer
mensen er uit jullie straat deelnemen, hoe groter de kans dat het
felbegeerde gouden straatnaambord in jullie straat komt te hangen.
Straten met veel deelnemers zal de organisatie opdelen in groepjes
van vier à vijf personen. Voor kleine straten zoeken we ook een
oplossing.

De Strafste Straat vindt plaats op zaterdag 12 oktober om 19.30 u. in de kerk van Hansbeke. Inschrijven
kan nog tot en met 20 september op www.strafstestraat.be
TIP: Breng vóór de quiz een bezoekje aan de tentoonstelling van Fotoclub KLIK in de gemeentezaal. Wie weet
komt jullie dat van pas.

Dag van de Trage Weg
20 oktober 2019
Pasar Plus Meetjesland organiseert een
groepswandeling langs de oude zandwinningsputten op de wijk Durmen in Merendree, een weinig gekend
natuurgebied dat verrassend mooi is.
Vertrek om 14 uur aan café Verdronken Eiland voor een wandeling van 9 km.
Pasarleden en kinderen gratis, niet-leden 1,5 euro.
Meer inlichtingen bij Eddy Lossy (0495 58 65 ) of Frank Langeraert (09 371 82 73).

• Dinsdag 17 september 19.30 u.: Koerdisch koken met Nerouz Nassif en
Amena Sedo, twee Syrische vrouwen uit Landegem. Alle info bij Greet Conix
0488 75 16 26 of via femmahansbeke@gmail.com
• Woensdag 16 oktober 19.30 u.: Made by Femma. Een markt met
verschillende creatieve workshops. Vilten, juwelen maken, een spiegel in
macramé….. Een avond vol hand- en knutselwerk en niemand gaat met lege handen naar huis. Alle info bij
Greet Conix 0488 75 16 26 greetconix@scarlet.be
• Woensdag 23 oktober en 6 november. Weefhaken. We vertrekken van een dikke wollen draad die al
hakend met fijnere katoendraad omwikkeld wordt. Het resultaat is een mooi weefeffect. We maken een
eenvoudige handtas. Alle info bij Regine van Landtschoote r.vanlandtschoote@scarlet.be of 0486 02 38 35
• Donderdag 14 november en 9 december. Keramiek met Christine Cnudde. Guitige karakterpopjes voor
in tuin of huiskamer. Meer info bij Linda Keirse linda.keirse19@gmail.com
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Vooruitblik
Zaterdag 21 september - Perlin
Le son de ton nom
Perlin, dat is het soloproject van Pauline Verminnen.
Perlins debuut was oorspronkelijk Engelstalig, maar
ondertussen zijn er ook Franse songs in het repertoire
geslopen. De invloeden van Perlin gaan namelijk van
Amerikaanse R&B tot Frans chanson.
Pauline brengt producer en toetsenist Jens Paeyeneers mee, maar ook Simon Vanden Bogaerde op drums
maakt deel uit van de live bezetting. Zowel Simon als Pauline groeiden op in Hansbeke, dus dat maakt het bijna
een lokaal onderonsje !
Zaterdag 19 oktober - Yurt
Rauwe indie uit een jazzy tent
Deze tent wordt bevolkt door alleen maar klinkende namen uit de pop- en jazzscène,
waaronder leden van onder meer Amongster, School Is Cool, Marble Sounds en Yuko en is
bediend van een avontuurlijke bezetting met een duo klarinetten. Dat belooft !
Zaterdag 26 oktober - Dorzée, Theuns & Massot
Elixir, kwintessens van het leven, gepuurd uit echo’s van caravanserai langsheen de
zijderoute en uit extracten van Europese folklore en middeleeuwse ballades (zeg maar
authentieke middeleeuwse porno…). Dit bijzonder album wordt nu bij Arscene
voorgesteld. Een “must see and hear” voor liefhebbers van traditionele muziek die buiten
haar oevers treedt !
Zaterdag 9 november 2019 - 11.11.11-activiteit
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Meer info op www.arscene.be
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Vooruitblik
Proper Hansbeke
Vorig jaar lag er na de Oerwoudfuif veel zwerfvuil in ons dorp . Omdat de scouts al werk genoeg hebben om
de tenten en materiaal op te ruimen, hebben de zwerfvuil peters/meters van Nevele besloten om op zondag 22
september Hansbeke proper te maken. Iedereen die wil helpen is van harte welkom. Wij zorgen voor
materiaal: pitchers (grijperkes) , vuilzakken en handschoenen. Op maandag zal onze stad alles ophalen. Het
stadsbestuur kan ook een verzekering voor ons afsluiten maar daarvoor hebben ze de namen nodig van de
vrijwilligers. Dus iedereen die wil komen helpen, laat het weten aan Hugo Schaeck schaeckh55@gmail.com of
aan Marleen Van Ooteghem vanooteghemmarleen@hotmail.com
We spreken af om 10.00 u. bij het
Cultuurhuis. Ieder krijgt dan een wijk of straat toegewezen. Rond 12.30 u. worden we bij Miekes Superetje
verwacht, daar worden ons aperitief met hapjes aangeboden; voorwaar een mooi gebaar.
We rekenen op jullie medewerking en laat Hansbeke ook een proper dorp zijn.

Scholenveldloop 13 oktober 2019
Op 13 oktober 2019 organiseren de Werkgroep Sport Nevele, feestcomité ’t Verzetje en de plaatselijke
atletiekclub Blauw-Wit de scholenveldloop voor de Nevelse lagere scholen en de G-sporters (geen
rolwagengebruikers).
De veldloop gaat door op de weide naast het Cultuurhuis, eerste start om 14.00 u. met de kleuters meisjes. De
eerste drie van iedere reeks ontvangen een medaille en een geschenk van MOEV (Organisatie van de
schoolsport).
Verder staan een recreantenreeks voor zowel mannen als vrouwen op het programma en twee reeksen voor de
personen met beperking.(kinderen en volwassenen). We sluiten de sportieve happening af met een
estafettewedstrijd tussen de Nevelse scholen.
Nu nog mooi weer en het enthousiasme van alle supporters, ouders, grootouders en sympathisanten om van
dit evenement op Hansbeke-kermis een succes te maken.

Personalia
Nieuwe inwoners
Maxime Van Sinay en Athénaïs Versele, Rostraat 27,
sinds maart
Verhuisd
Bart Bauwens en Sofie Sonck van Doornbosstraat 20
naar Donkerstraat 20 vanaf 1 juli
Geboren
Sanne De Smedt, dochter van Chris en Yana Dhoore,
Molensteenstraat 37, op 3 juli
Théo Viaene, zoon van Leander en Delphine Martens,
Reibroekstraat 52, op 21 juli
Gestorven
Mirella D’haenens, weduwe van Herman Martens,
Zandestraat 49, ° Hansbeke 4 december 1925, †
Hansbeke 20 mei
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Angela Martens, weduwe van Gaston Sucaet,
Merendreestraat 4, ° 3 juni 1925, † Hansbeke 18 juli
Leonel Bauwens, echtgenoot van Edith Van Colen,
Doornbosstraat 9, ° Hansbeke 5 maart 1934, † AZ
Jan Palfijn Gent 3 augustus, oud-medewerker van
Vlakaf
65 jaar getrouwd
André Brulée en Anna Coryn, Kerkakkerstraat 16, op
3 juni 1954
Irenee Goethals en Laurène Goorman, Grote
Merestraat 19, op 17 augustus 1954
Adiel De Keuckelaere en Denise D’Hoore,
Warandestraat 36, op 26 augustus 1954
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Nieuws uit de redactie
Boek over de Hansbeekse straatnamen
Redactielid Frank Langeraert schreef een boek over
de namen van de Hansbeekse straten en
voetwegen, met de wat wondere titel ‘Van
Begijnhofstraat tot Zandelaan’.
De drukproeven werden al een eerste keer
nagelezen, het boek zal klaar zijn tegen de
oktoberkermis. Beloofd!
Het zal ongeveer 120 bladzijden tellen en 20 euro
kosten. Wie op voorhand bestelt, krijgt het aan
18 euro. Intekenen moet dan wel gebeuren vóór 1
oktober op rekeningnummer BE90 8902 6403 4132
(IBAN) van Vlakaf, Tien Gemeten 7, met vermelding
‘boek straatnamen’ én je naam en woonplaats.
Afhalen van het boek kan tijdens het kermisweekend
in de bibliotheek van het Erfgoedcentrum, naast
het Cultuurhuis, Hansbekedorp 10A. Er zal een
kleine tentoonstelling zijn met oude kaarten van
Hansbeke. We danken de Heemkundige Kring voor
de samenwerking!
Er komt ook een montage ‘Hansbeke in beeld 2019’
met alle foto’s van de bewoners bij hun straatnaambord. Kom dat zien!
Openingsuren om binnen te lopen:
Zaterdag 12 oktober van 19.00 u. tot 19.30 u. op
weg naar de quiz ‘De Strafste Straat’

Zondag 13 oktober van 10.00 u. tot 12.00 u. en
van 15.00 u. tot 20.00 u.
Maandag 14 oktober van 10.30 u. tot 12.00 u.
In het boek worden de betekenis en de evolutie van
straatnamen en voetwegels besproken en staat er
van bij elke straat een foto van de bewoners bij hun
straatnaambord. Martine en Rob duimen dat ze er
ook bij mogen zijn…

Fotozoektocht over straatnaamborden
Er zijn momenteel een tiental antwoordformulieren binnen voor de fotozoektocht in het meinummer. De limiet
om in te dienen is vrijdagavond 11 oktober per e-mail naar het redactieadres of in de brievenbus van een
redactielid.
Wie een juiste oplossing binnenbrengt maakt kans op een geschenkenmand als beloning voor de gezonde
wandeling of fietstocht van 13 km.

Hernieuwing van het abonnement
Verspreiders en redactie kregen dit jaar veel positieve commentaar op de nieuwe lay-out en het feit dat we in
kleur gingen voor onze 25ste jaargang. De beslissing was snel genomen: we doen dit verder voor de 26ste
jaargang.
Heel veel mensen namen een abonnement van 10 euro, maar we behouden ook het basistarief van 8 euro. We
beloven jullie terug boeiende informatie over Hansbeke (en Deinze!) in 2020.
Onze lieve verspreiders gaan terug op pad vanaf de tweede helft van september tot de eerste week van
november. Je kan je verspreider eventueel zelf aanspreken om een abonnement te kopen, als je niet veel thuis
bent. Inwoners die om de één of andere reden geen kans kregen om een abonnement 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.
Vlakaf september 2019
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Nieuws uit de redactie
De prijs voor een postabonnement blijft 12 (twaalf dus) 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 elektronisch abonnement nemen.
We versturen Vlakaf per e-mail in dezelfde periode als de verspreiding in Hansbeke.
Hieronder 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, in principe het tweede weekend van de
onpare maanden. De redactie dankt hen voor dit groot 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.
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 (Ter Weide 8)
Marina De Wulf REIBROEKSTRAAT tot nummers 40 en 47 (Donkerstraat 4)
Linda Keirse DONKERSTRAAT en ZANDESTRAAT (nr. 19)
Riet Kersse GROTE MERESTRAAT kant Reibroek, TER WEIDE, OSTIJNSTRAAT 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)
Nadine Raes PALESTAAT (nr. 19), BRUGSE HEIRWEG en GROTE MERESTRAAT kant ZANDE
Rosina Sucaet MERENDREESTRAAT (nr. 4) en OVERBROEKKOUTERSLAG
Ludwina Van de Walle KERKAKKERSTRAAT en MELKERIJSTRAAT (Grote Merestraat 35)
Ludwine Lobbens ROSTRAAT (Molenstraat 25)
Anna Van de Walle, enkele abonnementen in Aalter (p/a Reibroekstraat 85)
Gudrun Van Heirzeele NEVELESTRAAT (nr. 30) en TIEN GEMETEN
Marleen Van Ooteghem MOLENSTEENSTRAAT (Grote Merestraat 38)
Ethel Van Yperen VOORDESTRAAT (nr. 4)
Rita Verhelst BORLUUTLAAN (Reibroekstraat 64)
Wanda Verthriest VAARTSTRAAT (nr. 19)
De verdeling aan de verspreiders en bpost wordt georganiseerd door Riet Kersse, Marleen Van Ooteghem,
Ludwina Van de Walle en Georgette De Ketelaere.
Vlakaf wordt in 2019 gelezen op ongeveer 870 adressen: in Hansbeke 735 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.
Verder veel leesgenot in 2020!
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Tante Leens kookpunt
Wat heb je nodig?
Goede, niet
gepasteuriseerde honing
van bij de imker

Gefermenteerde citroen in honing
Het is hoog tijd om de wintervoorraad aan te vullen en
daarbij mogen deze citroenen op honing niet ontbreken.
Heel gemakkelijk, je moet er alleen voor zorgen dat je de
eerste weken niet op reis gaat, daar je elke dag de bokaal
eens moet openen.

Bio-citroenen
bokaal of weckpot

Werkwijze

Snij de citroenen in dikke plakken (verwijder zoveel mogelijk
pitjes omdat die gaan zweven en kunnen schimmelen) en
vul de bokaal tot ¾, er moet ruimte zijn om te gisten..
Overgiet met de honing tot alles goed onderstaat. Leg een deksel bovenop de citroenen en verzwaar
met een potje of steen. Je kan ook elke dag de bokaal schudden maar als die begint te gisten is dat
nogal een plakboel. Zet de bokaal op kamertemperatuur, na een paar dagen begin je de gisting te
zien. Iedere dag de bokaal even openen en ervoor zorgen dat alles onder de honing staat. Niet
verschieten als er echt veel schuim op staat. Na een drietal weken zal de gisting stilvallen of doe die
zelf stilvallen door de bokaal in de frigo te zetten. Controleer elke dag nog eens en als er geen gisting
meer is, mag je de bokaal koel wegzetten, liefst in de kelder. Je mag wel al eens proeven van de
honig die nu superlekker is maar voor de citroenen wacht je best nog zes maanden. Als je de bokaal
passeert, kijk maar eens of de gisting niet terug begonnen is en doe de bokaal regelmatig eens open.
Deze citroenen zijn lekker in thee, gin tonic, tajine enz.… je mag ze volledig opeten met schil.
Je kan ze ook drogen en in suiker rollen om te bewaren als snoep.
Veel plezier ermee.
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Alziend oog

Een kruis over Zande?
foto Stephaan Martens

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

Miguel Berteloot Veerle Dhont Frank Langeraert Koen Persyn
Bram Temmerman Zjeraar

Werkten mee

Melissa Anthuenis Alain Balcaen Greet Conix Robert De Blaere
Dirk Kerkhove Marleen Van Ooteghem Friet Verthriest

Oplage

885 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.

www.vlakaf.be
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redactie@vlakaf.be
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