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Wie zijn onze nieuwe broeders en zusters? Vlakaf bij de
deelgemeenten.
Op verkenning in Meigem. p 13
Woensdag 18 september 2019 werden de
verenigingen die de gemeentezaal gebruiken
door het bestuur uitgenodigd voor een
infovergadering over een nieuwe zaal.
Meer op p. 3 en verder.
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…en ver daarbuiten
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Dokter Servaas Bingé. p. 15 Meer nieuws over onze
gemeenteraad. p. 22

Wij zijn het dorp
Komt er een dorpsraad in Hansbeke?
Verslag van een eerste bijeenkomst op p. 6.

Horen, zien en schrijven
Vlakaf viert zijn zilveren jubileum. We hadden het 25 jaar
geleden niet durven voorspellen. Er op hopen, ja, dat wel
nog. Maar ondertussen zijn we dus 25 jaargangen, 150
nummers en zo’n 6000 bladzijden verder!

Groeten uit Hansbeke

Daarnaast reikten we veertien keer de Zjaloezigen Zjeraar uit,
organiseerden we drie politieke debatten, zorgden we mee
voor de herplaatsing van de vrijheidsboom en de oprichting
van het molensteenmonument en organiseerden we zes
wijkrecepties ter gelegenheid van onze twintigste
verjaardag.
En natuurlijk, enkele weken geleden gaven we ons vierde
boek uit! Van Begijnhofstraat tot Zandelaan is een prachtig
naslagwerk geworden dat de wetenschappelijkheid van de
heemkunde combineert met de schrijfkunst van ons meest
ervaren redactielid. En tegelijk is het door de foto’s van de
inwoners, straat per straat, ook een uniek tijdsdocument
geworden.
Vijfentwintig jaar lang al staat een team van zo’n 30
medewerkers klaar om telkens weer een foutloze Vlakaf aan
onze lezers te bezorgen: 4 à 6 redactieleden, 5 à 10
medewerkers en een 24-tal verspreiders. Tien onder hen
doen dit al de volle 25 jaar. En dat alles volledig belangeloos,
omdat we geloven in Hansbeke en willen meehelpen om ons
dorp dynamisch te houden.

van noord naar zuid

Dat Hansbeke een bruisend dorp is en blijft, is natuurlijk niet
alleen aan Vlakaf te danken. Vele initiatieven van
onbaatzuchtige Hansbekenaren zijn de revue gepasseerd:
Oud Hansbeke, Conjeepajee, 't Verzetje, … En nu is het aan
Tuupetegoare om die fakkel over te nemen!
De volgende 25 jaar komen er vast en zeker nog nieuwe
initiatieven (een dorpsraad b.v.).

De redactie

“En 750 Zjeraars.
Ueg tijd veur ne
Zjaloezigen Zjeraar
veur mij”
van zuid naar noord
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Nieuwe zaal in Hansbeke?
Woensdag 18 september werden de verenigingen
die de gemeentezaal (Hansbekedorp 33) gebruiken
uitgenodigd voor een infovergadering over een
nieuwe zaal. Zo’n 55 aanwezigen werden
verwelkomd door derde en zevende schepen Rutger
De Reu voor Cultuur en Bart Van Thuyne voor
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (allebei CD&V).
Zij brachten twee Deinse ambtenaren mee,
cultuurcoördinator Wim Van Der Cruyssen en
omgevingsambtenaar Peter Coppens van de
stedenbouwkundige dienst.

Verlanglijstjes maken
Enkel de huidige gebruikers van de zaal werden
uitgenodigd, verenigingen die tot nu nog geen
gebruik maakten van de gemeentezaal niet. De
bedoeling van de avond was, volgens Van Thuyne,
om de plannen van Deinze toe te lichten en te
luisteren naar de wensen van de toekomstige
gebruikers.
Volgens Van Thuyne is er al een heel voorlopig
ontwerp voor een nieuwe gemeentezaal, die in de
tuin achter het Cultuurhuis zal worden gebouwd.
Aanleiding voor deze bijeenkomst was om de
gebruikers van het Cultuurhuis (de Heemkundige
Kring dus) en de huidige gemeentezaal de kans te
geven om hun wensen kenbaar te maken. Op basis
van de vragen van de aanwezigen zal een
programma van eisen worden samengesteld,
waarmee een architect aan de slag kan. Dat
programma moet integraal in de nieuwe zaal worden
gerealiseerd. Deinze houdt evenwel een slag om de
arm, want als het niet lukt om aan alle vragen
tegemoet te komen, zal men komen uitleggen
waarom niet.
Het volledige gebouw
waarin de gemeentezaal nu zit, inclusief
tuin en speelplaats/
parking wordt verkocht. Volgens de
schepen is het namelijk moeilijk om in
Hansbeke twee eigendommen van de stad
(gemeentezaal en
Cultuurhuis) in stand
te houden. De mooie
achtertuin van het
Cultuurhuis, het park
van Hansbeke zeg
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maar, zal zeker behouden worden. Nog volgens de
schepen laat het Vlaamse agentschap Onroerend
Erfgoed (OE) toe dat er wordt bijgebouwd.

Driemaal is scheepsrecht?
Vervolgens mocht omgevingsambtenaar Peter
Coppens de stand van zaken toelichten. Het
programma van eisen, met cijfers en gewenste
oppervlaktes per vereniging, is eigenlijk al
grotendeels bekend. De gemeente Nevele is immers
al twee keer (!) bij de verenigingen gepasseerd. Een
eerste keer een enquête bij elke vereniging en een
tweede keer op 22 augustus 2018, waarvan verslag
in Vlakaf van september 2018. De meer-waarde van
een derde rondje met de verenigingen was bijgevolg
onduidelijk, tenzij om nog eens scherp te stellen dat
de huidige gemeentezaal echt wel verkocht wordt.
De eerdere plannen die door toenmalig burgemeester Cornelis amper een jaar geleden werden
voorgesteld, worden daarmee ook definitief naar de
prullenmand verwezen.
In de schets die nu voorligt, gaat men uit van een
vierkante zaal van 202 m² achter het Cultuurhuis, die
zal worden gebouwd op wat nu (dolomiet)verharding.
(202 m² komt overeen met 14 x 14 m). In het statige
gebouw zelf komt het onthaal, de foyer en een bar.
Naast het gebouw, op de plaats van de vroegere
Post en huidige thuisbasis van het Erfgoedcentrum,
zou een lift komen. Men benadrukt dat een zaal van
202 m² ongeveer 25 % méér oppervlakte is dan de
huidige gemeentezaal, zij het dan in het vierkant. Er
kwam al meteen een vraag uit de zaal waarom er nu
wel in de tuin zou mogen gebouwd worden, terwijl
Onroerend Erfgoed in het verleden duidelijk aangaf
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dat dit onmogelijk was. Het panel van schepenen en
ambtenaren had ook geen idee, maar blijkbaar mag
er wel degelijk gebouwd worden zonder het
monument te schaden. De grote bezorgdheid van
OE gaat vooral uit naar de bescherming van het park
en de bomen.

Elk zijn meug
Vervolgens mochten alle verenigingen nogmaals hun
wensen kenbaar maken. We noteerden niet elke
vraag, maar proberen hierna een zo volledig mogelijk
overzicht te geven. Het zal niet verwonderen dat de
toneelvereniging Niet Versagen een belangrijke
gebruiker is. Voor de twee producties die zij elk jaar
brengen, heeft men uiteraard nood aan een grote
zaal, repetitielokalen en opslagruimte voor materiaal
en kostuums. Andere verenigingen (Femma, KVLV,
Vrijwilligers Bloedinzameling, Landelijke Gilden
…) hebben een paar keer per jaar een grote of
middelgrote zaal nodig, plus een keuken. Er wordt
aandacht gevraagd voor zalen waarvan de grootte
kan worden aangepast, zodat een activiteit voor 15
deelnemers niet in een grote zaal moet plaatsvinden.
Hier wordt ook de bedenking gemaakt dat elke
vereniging nu zelf instaat voor glazen, borden of
bestek. Daardoor is heel wat ‘persoonlijke’
kastruimte nodig. Zou het niet veel eenvoudiger en
efficiënter zijn als de stad wat gemeenschappelijke
materialen bij de zaal voorziet?
"4

Andere verenigingen
gebruiken de zaal wek e l i j k s o f z e l f s v e rschillende keren per
week. Zij vroegen specifiek een rustige en
sfeervolle ruimte (yoga),
voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid (Samana, OKRA) of een
multifunctionele (turn)zaal zonder vast podium
of tribune (school). Vrije
academie de Kunstgreep is nog zo’n wekelijkse gebruiker, die
bovendien graag over
vaste lokalen wil kunnen
beschikken, zodat onafgewerkte stukken niet
steeds moet worden
opgeborgen. De Heemkundige Kring Het Land van Nevele is geen
regelmatige gebruiker van deze zaal, maar heeft wel
nood aan meer opslagruimte én een evenementenzaaltje voor ca. 25 personen.
Enkele andere verenigingen gebruiken de zaal maar
sporadisch voor een eetfestijn (politieke partijen,
basketbalclub BBC Hansbeke, de voetbalvereniging VVE Hansbeke) of voor andere
evenementen zoals de uitreiking van de Zjaloezigen
Zjeraar (Vlakaf).
Tenslotte werden nog een aantal heel specifieke
wensen geuit. De gemeentelijke uitleendienst
(beheerd door Marc Beirnaert) vraagt enerzijds
opslagruimte voor materialen die worden uitgeleend
en anderzijds een vaste projector met scherm en een
goede klank- en lichtinstallatie in de zaal zelf.
Buurtcomité Voorde zou de Hansbeekse reus
graag in eigen dorp houden en vraagt net als zoveel
anderen opslagruimte.

De som der dingen
De aanwezigen schetsten een mooi beeld van het rijk
gevulde Hansbeekse verenigingsleven. Hun wensen
komen vaak op hetzelfde neer: één grote zaal die
kan opgedeeld worden in kleine zalen, gelijktijdig te
gebruiken vergaderzalen van ver-schillende grootte,
een goed uitgeruste keuken met glazen, tassen,
borden en bestek, véél opslagruimte, brede
toegankelijkheid, een parking en moderne faciliteiten.
Vlakaf november 2019
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Of dit allemaal in en aan het Cultuurhuis kan ingepast
worden, is nog maar de vraag. Verschillende
aanwezigen hebben hierover twijfels. Als dat niet lukt,
gaan we over andere oplossingen denken, aldus Van
Thuyne. Iemand merkt op dat er omgekeerd te werk
wordt gegaan. Eerst valt de beslissing om alles in het
Cultuurhuis te concentreren en daarna wordt pas
gekeken wat er precies moet worden ingepast. Het
zou logischer zijn om te beginnen met inventariseren
en dan na te gaan of je dat samen krijgt op één
locatie. Als de ruimte onvoldoende blijkt, heb je nog
de mogelijkheid om twee locaties aan te houden. Die
optie wordt nu al meteen uitgesloten door de
geplande verkoop. Deze opmerking krijgt bijval, want
er volgt nog de opmerking dat er een gebouw zoals
De Rekkelinge in Deinze nodig is om alle functies een
plaats te kunnen geven. Dit is hier lang niet het
geval.
Een andere opmerking ging over het feit dat er altijd
al minder geïnvesteerd is in Hansbeke. Na de
verkoop van de oude pastorie wordt nu ook de
gemeentezaal van de hand gedaan, terwijl hierover
nooit openlijk -lees: vóór de verkiezingen- is
gecommuniceerd. De eerste verkoop moest dienen
om de schuldenput van Nevele te dempen, nu dient
de verkoop om de schulden van Deinze te verlichten.
Van Thuyne reageerde hierop geërgerd. De verkoop

van de gemeentezaal zal wellicht 500 tot 700.000
euro opbrengen. De werken aan het Cultuurhuis
worden geraamd op 2,5 miljoen euro. Het is dus
foutief om te stellen dat er niet geïnvesteerd wordt in
Hansbeke.
Nog iemand vroeg hoe de toelagen voor de
verenigingen er in de toekomst zullen uitzien. De Reu
antwoordde dat het gebruik van de zaal, het gebruik
van materiaal en de subsidies aan verenigingen aan
elkaar zullen gekoppeld worden in een nieuw
gemeentelijk reglement.

Masterplan?
Op het einde van de avond werd de vraag gesteld
hoe deze nieuwe zaal aansluit bij het Masterplan dat
eerder werd opgemaakt voor het dorp van
Hansbeke. In dat masterplan worden geen uitspraken gedaan over de toekomst van het
Cultuurhuis. Van Thuyne antwoordde dat de
inrichting van de publieke ruimte de kerntaak van
een gemeente is en dat dorpskernvernieuwing één
van de aandachtspunten is voor het bestuur in
Deinze. Een timing of concreet voorstel voor die
vernieuwing wordt er niet gegeven.

Aan het slot van de avond maakten we ons als redactie volgende bedenkingen. Het opzet van deze
avond mocht dan nobel zijn, de organisatie was ronduit belabberd. Door het ontbreken van
geluidsversterking waren de gemeentelijke ambtenaren en schepenen bij momenten amper hoorbaar
en het was heel moeilijk om achteraan te horen wat anderen vooraan vertelden. Nochtans zat er met
Marc Beirnaert een Hansbeekse specialist op dit vlak in de zaal`. Hadden de organisatoren het hem
even gevraagd, hij had op enkele minuten voor perfecte geluidsversterking kunnen zorgen.
Daarnaast ontbrak elke vorm van projectie op groot scherm, noch werden de plannen duidelijk
leesbaar opgehangen aan de muur. Nochtans had men een tiental plannen meegebracht, maar die
werden niet spontaan bovengehaald. Vreemd. De geïntereseerden kregen aanvankelijk enkel een
plannetje op een tafel te zien, waardoor iedereen rond de tekening stond te dringen.
Achteraf noteerden we bij enkele verenigingen de opmerking dat zij liever wat tijd hadden gekregen om
de vragen beter voor te bereiden. Zeker nu duidelijk is geworden dat de huidige gemeentezaal einde
verhaal is en de toekomst in het Cultuurhuis ligt. Dat biedt de kans aan de verenigingen om na te
denken over hun noden en wensen en zal de ontwerpers een meer compleet beeld geven voor het
programma van eisen.
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Wij zijn het dorp!
In Vlakaf van juli kwam een oproep van Luk
Bingé, Bart De Wulf en een tiental betrokken
dorpsbewoners onder de titel ‘Hansbeke ons
dorp’ om samen te komen op 24 september
in de gemeentezaal (blz. 44 voor wie het nog
eens wil nakijken).

Op weg naar participatie
54 aanwezigen kwamen naar de gemeentezaal: jong en oud, van verschillende verenigingen en wijken, vrouwen en mannen, kortom een divers publiek. De participatieambtenaar van Deinze, Laurence Hauttekeete © Marc Van Doorselaer
was er ook bij om te horen en te voelen wat er
•
Wat vind je belangrijk binnen een bewonersin Hansbeke leeft. Bart De Wulf leidde de aanplatform?
wezigen door een overzichtelijke presentatie op groot
scherm over de betekenis van participatie.
Om voor de Vlakaflezer een tipje van de sluier op te
Participatie werkt maar als er een goede samenlichten, geven we hier alle aangestipte thema’s weer
werking is met het beleid (het gemeentebestuur). De
vanuit de werkgroepen. Een hele waslijst, met soms
voorbereidingsgroep had een vruchtbaar contact
dubbels: sociale cohesie, dorpszicht, woonbeleid en
met het bewonersplatform van Oosteeklo. Die
leegstand, mobiliteit, veiligheid, openbaar vervoer,
werking kan inspireren voor Hansbeke.
senioren en ontmoetingskansen (concreet: de
Via gekleurde drankbonnetjes kon iedereen een
toekomst van deze gemeentezaal), de administratie:
drankje krijgen. De cultuurraad van Deinze gaf een
(centraal organiseren of mobiel naar de mensen
projectsubsidie om deze startactiviteit mogelijk te
komen?), containerpark en sluikstorten, middenmaken. De vijf kleuren vormden vijf gespreksstand, groenbeleid, cultuur (ook voor nieuwe
groepen. Enkele vragen uit de presentatie werden in
organisaties die een plaats moeten krijgen), een
die vijf groepen behandeld.
veilige schoolomgeving vooral voor zwakke
Bart De Wulf leidde hierna het plenum. Vanuit elke
weggebruikers via aangepaste infrastructuur, groen
(bomen planten bij werken zoals ringweg, behouden
van het park achter het Cultuurhuis…), dorpsgezicht
behouden, zwerfvuil aanpakken, middenstand en
handel uitbreiden, toekomst creëren voor ouderen in
Hansbeke, openbaar vervoer met Deinze drastisch
verbeteren (in functie van tekenacademie, scholen,
sportkampen…), communicatie over de ringweg,
cultuurhuis, herinrichting van het dorp, sociale
cohesie, feestelijkheden (twee kermissen?
Hansbekepark?).

© Marc Van Doorselaer
gesprekgroep kwam iemand aan de micro om
verslag te brengen over de behandelde vragen:
•
Maken we een soort van bewonersKoen Degroote
platform?
•
Wil je zelf deelnemen? Hoe?
•
Wie zou zeker ook moeten deelnemen?
•
Welke thema’s vinden jullie belangrijk?
•
Waar komen we bij elkaar?
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Sommige thema’s komen terug, de lijst moet
aangezuiverd worden. Dit gebeurt op de tweede
bijeenkomst op dinsdag 5 november in de
eetzaal van de Hansbeekse school. Op dat
moment lag deze Vlakaf op de drukpersen. In het
nummer van januari 2020 komt er verdere
informatie.
Feit is dat de start van ‘Hansbeke ons dorp’ als
dorpsraad of bewonersplatform een schot in de roos
Vlakaf november 2019

Wij zijn het dorp!
was. De cd-single ‘Wij zijn het dorp’ van Derek en
Johan Verminnen, met een Hansbeeks gelegenheidskoor, klonk tientallen keren uit de boxen. Het
enthousiasme was er.
Deze nieuwe realisatie was samen met andere
nieuwigheden als de quiz ‘de strafste straat’ en de
uitgave van het boek over namen van Hansbeekse
straten en voetwegels een bewijs dat Hansbeke
leeft.

Bart De Wulf

Oplossing Fotozoektocht
De middenbladzijden van het meinummer gaven de fotozoektocht ’19. In het kader van het boek over de
Hansbeekse straatnamen en voetwegels wezen de straatnaamborden de weg. Op de redactie viel vooraf de
bedenking dat het eenvoudig, gemakkelijk en poepsimpel was. Niets is minder waar. Slechts één inzending
bevatte de juiste oplossing!
We kregen 16 antwoordformulieren binnen van mensen die deze zomer het traject aflegden: StephaanEtienne Martens, Antoine Martens, Dirk Vermeiren uit Zulte, Veerle Beyaert, Mariette Heyerick, Rosa Deolet uit
Poesele, Monique Snauwaert uit Lotenhulle, Ludwine Onderbeke, Marc Haesaert, Eddy Lossy en Linda Keirse,
Wouter Deventer en Eleke Langeraert, Willy Martens uit Poesele, Rita Martens uit Kontich, Ivo De Meyer
eveneens uit Kontich, Nadine D’haenens en Kristelle Sucaet. De internationale belangstelling voor de zoektocht
van Vlakaf groeit blijkbaar. Goed zo!
De bedoeling was om via de aangegeven volgorde van 20 straatnaamborden de tocht af te leggen. Op het plan
moesten de deelnemers de route inkleuren én de juiste plaats, links of rechts van de weg, aanduiden. Op één
formulier vonden we geen aanduidingen terug, wel in de marge maar niet op het plan. Je voelt het al: de jury is
streng geweest.
Het enige juiste formulier kwam van Kristelle
Sucaet, die de kaart op A3-formaat afdrukte. Dat
kan echter niet de enige reden zijn, goed
kaartlezen en juist noteren zijn ook belangrijke
tactieken, weten ze bij de politie.
De schiftingsvraag (hoeveel effectieve rijtijd tot op
de seconde nauwkeurig had de redactie nodig om
op 1 mei om 19 uur bij droog weer de tocht te
fietsen? Zonder foto’s te nemen, te noteren en
stilstaand tateren met elkaar) benaderde Kristelle
ook heel goed: 1u06’17’’. De werkelijke tijd was
1u00’56’’.
Proficiat Kristelle. De hoofdredactie steekt in
november de Reibroekstraat over met een
geschenkenmand van bij Mieke.

Vlakaf november 2019
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Ontroerend goed
Judich Corvelyn en Juul Langeraert
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 …

Ommetje in Landegem
Na een nummertje verbouwverlof, nemen we de
draad opnieuw op van onze zoektocht naar in het
oog springende verbouwingen. We vonden deze
keer een mooi exemplaar in de Reibroekstraat. Tot
voor kort een relatief rustige
straat. Sinds enkele weken voor
velen de dagelijkse omleidingsweg naar de autosnelweg of
richting Nevele. Als ze niet te snel
rijden, kunnen ze aan de rechterkant genieten van de woning met
nummer 62. Daar staat het
recent verbouwde huis van Judich Corvelyn en Juul Langeraert. Een half jaar geleden
namen ze er hun definitieve intrek
na een stevige verbouwing. Ondertussen hebben ze er volledig
hun draai gevonden en zijn zelfs
klaar om het met ons allen te
delen.
"8

Het was Juul, toen nog vrijgezel, die de
woning in november 2013 kocht. Hij was
toe aan zijn eigen stek, nadat hij enkele
jaren met een aantal Chirovrienden een
huis deelde in Landegem. Hij keek
anderhalf jaar uit naar een geschikte
woning in de ruime omgeving van
Hansbeke. Toen Juul vernam dat de vorige
eigenaar van de Reibroekstraat 62 was
overleden nam hij contact op met de
familie om zijn interesse te betuigen. Enige
tijd later namen zij terug contact op met
Juul en kort daarna kwamen ze tot een
verkoopovereenkomst. Na de installatie
van een kleine keuken en een algemene
opfrisbeurt van het huis was de woning
instapklaar. De woning won duidelijk aan aantrekkingskracht want ondertussen hadden ook zijn
zus Thea en haar vriend Jona er tijdelijk hun intrek in
genomen. Tot ze een tweetal jaren later naar een

Vlakaf november 2019

Ontroerend goed
eigen stek verderop in de Reibroekstraat uitvlogen.
Op dat moment had Judich al haar plaats veroverd in
Juul zijn hart en huis. Met de komst van Judich
werden opnieuw de handen uit de mouwen
gestoken en transformeerde de stoffige zolder
in een volwaardige slaapkamer onder een vernieuwd en geïsoleerd
dak.

relatietest. Anderhalf jaar later was de klus geklaard
en bleek de test geslaagd!

Valse start goedgemaakt

Toen ze startten aan hun
verbouwingen, lag de
grond er nogal drassig bij.
Hierdoor dienden ze eerst
een maand water weg te
pompen vooraleer ze aan
de funderingen konden
Ultieme relatietest
beginnen. Het pompen
In 2016 kregen Judich en
was niet voorzien in de
Juul hun verbouwplannen
planning waardoor ze
concreet vorm en namen
meteen tegen een achterze architect Boulez en
stand van een maand
Degrande uit Deinze
aankeken. Juul en Judich
onder de arm. Ze wisten
staken zelf de handen
ondertussen wel al in
flink uit de mouwen. Ze
grote lijnen hoe hun verkonden daarbij rekenen
bouwde woning er moest
op de zeer goede coöruitzien. Eerst en vooral
dinatie van de architect
wilden ze de oriëntatie
en van hun aannemer,
van de woning veranMartin Van Vooren uit
deren van de zijkant naar
Landegem. En ook hun
de achterzijde van de
buren, Anniek Dobbelaere
woning. Daar hebben ze
en Chris Braet, zijn ze
immers een prachtig uitnog altijd zeer dankbaar.
zicht op akkers en grasZe vernieuwden samen
velden. Daarnaast wilden
het dak van het achterste
ze graag wonen in een
gedeelte van hun woning
Judich
en
Juul
strakke, moderne woning
en eerder al konden ze
die nog voldoende warmop hun samenwerking
te en gezelligheid uitrekenen bij het vervangen
straalt. Ze wilden ook vermijden dat de woning
van een scheidingswand op de zolderverdieping. En
uiteindelijk zou clashen met de stijl van de
dan waren er nog de ouders van Judich en Juul die
omliggende woningen. Hun architect nam hun
regelmatig een handje toestaken. In het geval van de
verzuchtingen mee in het plan dat ze voor hen
papa van Judich, ‘viel’ dat niet altijd mee … letterlijk
uittekende. Op wat details na, zagen Judich en Juul
dan. De ouders van Juul verdienen nog een speciale
het plan volledig zitten. Ze zouden een flink stuk
vermelding … want die voorzagen zoon en vriendin
bijbouwen aan de linker- en achterzijde van de
tijdens de verbouwwerken van kost en inwoon.
oorspronkelijke woning en het oude gedeelte
Naast het helpen bij de afbraakwerken, namen
drastisch renoveren.
Judich en Juul zelf de elektriciteit, de vloerIn 2018 startten ze de verbouwingen. Het werd een
verwarming, de ventilatie en tal van andere klussen
boeiende en tegelijk zeer intensieve periode. In
voor hun rekening. Het bespaarde hen een flinke duit
datzelfde jaar vatte Judich namelijk haar laatste jaar
in hun verbouwbudget.
aan van haar studies Bachelor Pedagogie van het
jonge kind. Dit via afstandsonderwijs en in
Terug van hotel mama
combinatie met haar job in de buitenschoolse
Het resultaat van de uitbreiding en verbouwing is een
kinderopvang van Aalter … Het leek op de ultieme
uit de kluiten gewassen halfopen bebouwing die
volledig aan de hedendaagse standaarden voldoet.
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"9

Ontroerend goed

Aan de buitenzijde vervult ze de verwachting die
Judich en Juul hadden. De woning oogt hedendaags
en strak maar valt visueel helemaal niet uit de toon
van de omliggende woningen. Eén van de elementen
die hiertoe bijdraagt, is het behoud van de
oorspronkelijke ramen aan de voorzijde van de
woning. Al werden de houten kozijnen wel vervangen
door zwarte aluminium exemplaren. Ook aan de
binnenzijde oogt de woning ruim en uitermate
functioneel. Je wordt verwelkomd via de ingang aan
de zijkant van de woning. Via de inkomhal kom je in
de ruime leefruimte met plafondhoge ramen en
schuifdeuren aan de achterzijde die een prachtige
kijk op het weidse landschap bieden. Aan de
rechterzijde, in het verbouwde gedeelte van de
woning, bevindt zich vooraan een open bureau die
overloopt in de keuken. De buitenmuur aan de
zijkant van de oorspronkelijke woning doet nu dienst
als binnenmuur tussen de keuken en de leefruimte.
De oorspronkelijke raamopening, zorgt nu voor de
visuele verbinding tussen de beide ruimtes. Verder
zijn er beneden nog drie functionele ruimtes. Een
berging naast de keuken aan de voorzijde, een grote
berging helemaal links achteraan de woning en een
wasplaats achteraan rechts, in het verlengde van de
keuken. Als vloerbekleding kozen ze voor grijze
keramische tegels met keienmotief. Via een

massieve houten trap in het midden van en tegen de
scheidingsmuur met de aanpalende woning ga je
naar de eerste verdieping. Daar creëerden ze 2
ruime slaapkamers, een toilet en een nog verder af
te werken badkamer. De eerste verdieping is bedekt
met kurkvloer. Meteen ook een extra geluidsisolatie
bovenop het plafond van OSB platen. En dan is er
nog de derde verdieping met de eerder door Juul en
Judich gerenoveerde, multifunctionele zolderkamer.
Het resultaat is een veelvoud aan comfort in
vergelijking met de oorspronkelijke woning.
Los van een laagje verf, is de binnenkant van de
woning zo goed als volledig afgewerkt. Buiten
wachten er de komende jaren nog een aantal
projecten. De oprit, een carport en het aanleggen
van de tuin. Tegen de scheidingsmuur met de buren,
aan de rechterkant van de woning, komt er op
termijn nog een werkruimte in de plaats van de
achterbouw die ze sloopten tijdens de afbraakwerken. Maar ondertussen is het koppel volop aan
het genieten van de extra ruimte en het comfort van
hun geslaagde verbouwing … en van de tweede
keer thuiskomen na een lange reis terug van hotel
(schoon)mama.

Judich is een aangespoelde Hansbekenaar en is opgegroeid in Aalter. Ze werkt als kinderverzorgster in
de buitenschoolse kinderopvang van Aalter. Ondertussen heeft ze haar bachelordiploma Pedagogie van
het Jonge Kind op zak. Op termijn zou ze het wel zien zitten om aan de slag te gaan in een ‘Huis van het
Kind’, een informatie- en dienstencentrum voor kinderen en jongeren. Nu de verbouwwerken
grotendeels achter de rug zijn, vindt ze tijd voor andere hobby’s. Zo is ze onlangs begonnen met naaien.
Juul is letterlijk onder de kerktoren van Hansbeke geboren. Hij werkt momenteel als Key
Accountmanager voor Diageo in Zellik. Diageo is producent en verdeler van geestrijke dranken, zoals
whisky, rum, gin, wodka … Juul speelt in zijn vrije tijd voetbal bij VVE Hansbeke en gaat regelmatig een
toertje lopen.
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Ansbeekse gedachten
Dirk Kerkhove
De zonne stoa liege

Bij ons est tijd veur utsepot

de bumen kommen bluut

en saveujen mee sosiesen

de kleuren veranderen

en soepe van pompoens.

de bloadses leggen

De erfst es just begost

een tapiet van geel tot ruud.

en de reclamebloaden spreken al

en de wereld rond

mee veel goud en glitter

zijn der duzenden menschen

over de eindejoarsfeesten

op de vlucht veur geweld en de duud.

ten kan nie rap genoeg goan.

Binst da bij ons de chrysanten proberen

Binst datter uuk in ons durp

om mee ulder kleurpalet

menschen zijn die oarme en alene zijn,

de winter tegen te ouwen.

misschiens meugen we nuij

De veugels flodderen

mee d'eeste koue

de regen klettert

doar uuk ne keer bij stille stoan

de wind fluit

en kijken of da onze gebuur

en azuu moakt de natuur

t'even goed ee of wulder zelve.

mee de seizoenen nieve muziek.

Zelfs een vriendelijk woord

Moar op andere ploatsen

en een

zijn der overstrumingen

schouderklopke

of sloan de vlammen toe

keunen al wa

groaken menschen alles

woarmte geven

kwijt

en da kost niets.

en es omger alom.
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Momentje voor een complimentje
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.
Elk weekend, meestal op zaterdagnamiddag, gaan heel wat kinderen van 6 tot 18 jaar uit Hansbeke en
omstreken naar de scouts. Een enthousiaste leidersploeg van ongeveer 20 jongvolwassenen zet zich vrijwillig
in, om elke week opnieuw een leuke activiteit te organiseren. Op een avond trokken we naar kabouterleidster
Linde De Baets (20 jaar). Zij woont in de Doornbosstraat 9A, is de dochter van Dirk De Baets en An Lippens
en zus van Janten.
“Sinds het eerste leerjaar ben ik lid van de scouts.
het scoutsjaar, het materiaal, de croque en diaDe leiding is toen in onze klas geweest om bij de
avond,… Er is een goede sfeer in de leidersgroep en
scouts te komen, iets wat we met de werkgroep
we zijn een hecht team. In september zagen we
‘ledenwerving’ nog altijd doen. Mijn
elkaar bijna elke dag. We zijn met niet
ouders zijn vroeger ook allebei in de
zo veel leiding maar toch hebben dit
scouts geweest. Ik heb altijd
jaar de oerwoudfuif maar weer mooi
opgekeken naar mijn leiding en in het
voor elkaar gekregen. Ik ben daar
laatste jaar (JIN: 18 jaar) hadden we
trots op” vertelt Linde verder.
een heel leuke groep waarvan haast
iedereen de overstap naar de leiding
“Het uniformhemd is echt iets van
maakte”, vertelt Linde.
mijzelf, ik probeer daar iets moois
“Met mijn medeleiding bereid ik voor
van te maken. Op mijn hemd staat,
onze TAK (kabouters: meisjes van
naast alle kentekens met het
8, 9 en 10 jaar) de wekelijkse
jaarthema, ook mijn totem namelijk
activiteiten voor, verzorgen we het
‘trouwhartige Merel.’ We krijgen
‘boekje’ op de website van Scouts
het dier als we 15 jaar zijn en de
en Gidsen Nieuwland met leuke
voortotem op 18 jaar. Er wordt echt
teksten om de kinderen warm te
werk gemaakt van een mooie totem
maken om te komen, houden we
die de karaktereigenschappen van
Lies
en
Linde
in
de
kar,
onze financiën goed bij, zoeken we
de persoon aan wie je die geeft, zo
Fien eronder
naar een kamp- en weekendplaats en
veel als mogelijk typeert. In de scouts
steken hiervoor een gans programma
leer je zelfstandig zijn. In het 6e
rond een thema in elkaar,... We houden met ons drie
leerjaar hebben de meeste kinderen nog niet
heel regelmatig een TAKraad (=vergaderingen) om
gekookt maar in de scouts wel. Ze leren tenten
dat allemaal voor te bereiden. Vóór de startdag
opzetten, hun eigen keuken maken door te sjorren.
brengen we elk lid een huisbezoek om hen in te
Dat laatste is typisch voor de scouts. Sjorren vind ik
inschrijven.
echt leuk”, vertrouwt Linde ons toe.
“Ik kan mij geen weekend zonder scouts voorstellen
“Ik steek veel tijd in de scouts wat betekent dat ik
en geef heel graag leiding aan kinderen. Je krijgt van
goed moet plannen om dit te combineren met mijn
hen veel dankbaarheid. Ze kunnen zich bij de scouts
hogere studies. Dit artikel zie ik als ‘nen dikken
ontspannen, vuil maken, gewoon doen. Ieder kind
mercie’ voor alle leiding en het liefst van al zou ik een
moet zichzelf kunnen zijn en afspraken zijn ook nodig
groepfoto van de leidingsgroep in Vlakaf zien staan ,
maar we doen dit op een creatieve manier. Pesten is
maar die is er nog niet. Ik heb wel een foto van de
iets wat in de scouts van Hansbeke niet aanvaard
kabouterleiding en die zou ik graag in de Dorpskrant
wordt”, zegt Linde vol overtuiging. “Elk jaar wordt er
willen hebben.
gewerkt met een thema. Dit jaar is het ‘scoutmoedig’ want scouts is lukken en mislukken”.
Natuurlijk gaan we in op het verzoek van Linde en
nemen we met een goed gevoel afscheid want er
“Als leiding engageren we ons elk ook in 2 à 3
steekt veel engagement en verantwoordelijkheid in
werkgroepen. Dan zijn we met een groepje
de Hansbeekse scoutsleiding! En om het met de
verantwoordelijk voor het organiseren van
woorden van Linde te zeggen: “We dragen iets bij
bijvoorbeeld de oerwoudfuif, de start- en slotdag van
aan de wereld, hoewel dat niet opvalt….”.
"1 2
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Hansbeke in het land van Deinze
Meigem
6de

Als
in een rij van elf dorpen, is Meigem aan de beurt. We
nemen contact op met Raf Coppens (75 jaar) die meteen
bereid is om Vlakaf te woord te staan over het leven zoals het is
in Meigem. In de Wildonkenstraat 19 vinden we de landelijke
woning waar Raf intussen 25 jaar woont. “Vroeger woonde ik
met mijn vrouw (Lydia Heyse) en 4 kinderen (Nathalie, Peter,
Sofie en Bram Coppens) in de Vlasstraat in Deinze. Ik gaf er als
onderwijzer les in de Stadsschool die toen was gehuisvest in de
gebouwen van de muziekschool in de Kalkhofstraat en ben mijn
loopbaan in 2002 geëindigd in het Erasmusatheneum aan de
Volhardingslaan. Mijn vrouw, die intussen al 25 jaar terug aan
kanker is overleden, was vroeger verpleegster in het medisch
schooltoezicht. Hier was haar ouderlijke thuis waar we 25 jaar
geleden een nieuw huis hebben gebouwd. Lydia is
jammergenoeg niet mee naar hier kunnen verhuizen. Nog vóór
ik in 1995 naar Meigem verhuisde, werd ik door verschillende
verenigingen gevraagd of ik in het bestuur kon komen en
ik heb dat ook gedaan”, zegt Raf schaterlachend. Intussen is hij
in Meigem voorzitter van de Nationale Strijdersbond, van De
Gezindsbond en van Samana. Dat kan tellen!

Wiki Meigem
Dorp aan het Schipdonkkanaal
717 inwoners (31/12/2011)
7,34 km2 oppervlakte

Raf Coppens

“Toen ik nog voor de klas stond, vertelde ik aan mijn leerlingen
over de oorlog. We mogen de gruweldaden en de vele
slachtoffers van beide oorlogen nooit vergeten en de
herinneringen van familie, vrienden en overlevenden moeten we
levendig houden. Daarom wil ik mij ook engageren in de ‘Oudstrijdersbond’. Op 11 november gaat in de kerk van Meigem
elk jaar een herdenking voor de overledenen uit de tweede
wereldoorlog door. Er is een eucharistieviering, het voorlezen
van de namen van alle gesneuvelden (heet officieel het
dodenappél) en een bloemenhulde. Nadien is er ‘s middags in
de gemeentezaal ‘Reigersnest’ een etentje waar de
nabestaanden en gepensioneerden van Meigem op af komen.
Zelf ben ik met de vlag, samen met vele andere oudstrijdersverenigingen, aanwezig op begrafenissen van oudstrijders alsook op de 21 juli viering in de Onze-Lieve-Vrouwe
kerk te Deinze. Als voorzitter word ik ook nog, zo’n 4 keer per
jaar, verwacht op de vergaderingen van het Gewest”, vertelt Raf
honderduit.
“De Gezinsbond van Meigem telt, naast mij als voorzitter, 4
bestuursleden waaronder gelukkig ook jongere mensen. Elk jaar
organiseren we in het Reigersnest voor de kinderen een Paasen Sinterklaasfeest. Zelf ben ik de Sinterklaas van dienst”, zegt
Raf met pretoogjes.
“GOSA (=Grootouders en seniorenactie voor gezinnen wiens
kinderen de deur uit zijn) organiseert in de zomermaanden
fietstochten en in de wintermaanden bijeenkomsten om te
Vlakaf november 2019
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kaarten, Bingo te spelen, te quizzen,… In Meigem
kunnen de gezinnen ook gebruik maken van de
babysitdienst van de Gezinsbond”, geeft Raf ons
volledigheidshalve nog mee.
“Samana Meigem telt ongeveer 40 leden. Naast een
aantal ontspannende activiteiten zoals een
Sinterklaas- en Paasfeest brengen wij de zieken
regelmatig een bezoek dat soms gepaard gaat met
een geschenkje. In Meigem zijn er nog verenigingen
actief waaronder OKRA, De Landelijke Gilde, KVLV
en…het feestcomité ‘De Meigaard’. Er is twee
keer per jaar kermis in ons dorp en dan zorgt het
comité voor een programma met o.a. een eetfestijn,
een kaarting,… “, zegt Raf.
Meigem is gekend voor de Heilige Bloedprocessie
die sinds 1945 jaarlijks op de eerste zondag van juli
doorgaat. Meer dan 500 figuranten nemen deel aan
de optocht door de straten van het Meigem waar
o.a. taferelen over het leven en lijden van Christus
worden uitgebeeld.” Er doen ook bewoners van het
dorp aan mee”, weet Raf ons te vertellen.
“Afhankelijk van het weer komt er dan veel volk naar
Meigem. Stad Deinze doet veel ter ondersteuning
van deze ommegang.” Raf zegt dat de kerk in
Meigem altijd gesloten is en dat er naast
begrafenissen nog een paar keer per jaar een
eucharistieviering is.
In Meigem is er nog steeds een dorpsschooltje dat
gevestigd is in het voormalig kloostergebouw.

Vroeger behoorde het ‘schooltje’ tot het katholiek
onderwijsnet maar sinds 2009 werd er de
ervaringsgerichte kleuter- en lagere school opgericht
namelijk De Sterrebloem. Met respect voor het
oude werd een ecologisch verantwoorde en
duurzame nieuwbouw toegevoegd, uitgevoerd in
houtskelet geïsoleerd met strobalen en voorzien van
een groen dak.
“In Meigem waren er vroeger winkels en 3 cafés
maar nu zijn er geen winkels meer en nog slechts
één café Sint Elooi in de Pastoriestraat. We hebben
hier ook een huisdokter. We hebben hier nooit een
voetbalplein gehad. Om te sporten trekken de
mensen naar Vinkt, Zeveren, Poesele, Deinze,… Alle
oude huizen zijn intussen weg en er zijn nieuwe
verkavelingen bijgekomen. Er werd riolering gelegd
en de wegen zijn ook verbeterd. Wat zo charmant is
aan Meigem is dat alles eenvoudig blijft en dat het er
rustig wonen is in de natuur met veel boomgaarden
voor het kweken van fruit”, zegt Raf overtuigend.
Raf heeft geen computer noch smartphone. “Ik heb
dat allemaal niet nodig”, zegt hij. “Wie mij wil
bereiken, kan altijd langs komen of mij bellen op mijn
GSM. Sinds mijn typemachine kapot is, schrijf ik de
uitnodigingen voor de activiteiten met de hand en
draag die met de fiets rond. Op die manier gaat het
ook!” En Raf heeft gelijk dat het op de ouderwetse
manier ook nog altijd lukt, we zouden dat soms
vergeten….

Tips voor trips
• Heilige Bloedprocessie: 1ste zondag van juli
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… en ver daarbuiten
Servaas Bingé
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.
Wie tegenwoordig niet meer uit de media te branden
neemt heel snel toe. Bovendien kan je beroep doen
is, is (oud)Hansbekenaar dokter Servaas Bingé. Of
op alle specialisten die daar werken, terwijl een
het nu bij Lieven Vandenhaute op Radio 1 is (zou er
huisarts de patiënt ‘maar’ kan doorverwijzen.
een link met ons dorp zijn?), in zowat alle kranten,
Tegelijkertijd heb ik mij gespecialiseerd in
van Het Laatste Nieuws over De
sportgeneeskunde. Door de
Standaard tot De Morgen of op
ervaring als spoedarts en
de Sporza.be: de Vlaamse
specialisatie als sportdokter kon
journalisten weten Servaas te
ik beginnen bij de Lottoploeg
vinden voor een sportieve en
(wielrennen, voor wie geen sport
medisch verantwoorde uitleg.
volgt) als één van de vaste
Nu valt dat wel te begrijpen,
ploegdokters. Dat betekende
meteen al dat ik jaarlijks zo’n 60
want na zijn eerste boek in 2017
(Nooit Meer Naar De Dokter)
koersdagen niet in de praktijk
verscheen onlangs de opvolger
was, maar die was ondertussen
De Lijst. Daarnaast is Servaas
al anders georganiseerd, met de
nog altijd hoofdarts bij de
komst van dokter Anneleen
Belgische wielerploeg LottoGeerts en verpleegkundige
Soudal en mede-oprichter van
An Mortier. Na twee jaar, in
het gezondheidsplatform Emma
2015, heeft men mij gevraagd
Health. Het mag een klein
om de leiding van het medisch
mirakel heten dat Servaas nog
team van Lotto-Soudal op te
verrassend vlot tijd kan vinden
nemen. Zo’n trein passeert
voor een gesprek met Vlakaf.
natuurlijk maar één keer in je
Want zo vaak zien we hem hier
leven en die kans heb ik
niet meer, toch?
gegrepen. Dat betekent wel dat
Servaas: «Nee, zo dikwijls ben
ik daardoor 220 dagen per jaar
Servaas Bingé
ik niet meer in Hansbeke en dat
in het buitenland verblijf en
spookt ook wel door mijn
ondertussen al zo’n 1000 nachhoofd. Tien jaar geleden had ik
ten niet in m’n eigen bed heb
inderdaad nooit gedacht dat ik nu dit leven zou
geslapen. In Hansbeke kende ik iedereen, maar door
leiden. Ik had perfect verder kunnen functioneren als
de koers heb ik de wereld leren kennen.»
huisarts, maar dat maakte me niet echt gelukkig.
Door een aantal toevallige gebeurtenissen heb ik
Het is niet bij wielrennen gebleven, want er zijn
professionele wegen ontdekt die me ontzettend veel
ondertussen twee boeken en een bedrijf
energie geven en waarvoor ik elke dag met veel
bijgekomen. Hoe passen die in het verhaal?
goesting voor opsta.»
Servaas: «Mijn eerste boek Nooit Meer Naar De
Dokter is ontstaan op het raakvlak van sport en
Hoe ben je eigenlijk geëvolueerd van startende
preventie. Als huisdokter ben je vooral bezig met
huisarts in 2007 tot waar je nu staat?
‘genezen’ van acute en chronische aandoeningen,
Servaas: «In mijn beginperiode als huisarts werkte ik
terwijl ik in de topsport vooral moet zorgen dat de
ook als spoedarts in de kliniek van Deinze. Daar heb
wielrenner zo optimaal mogelijk aan de start komt.
ik op een paar jaar een klinische ervaring opgedaan,
Een topsporter moet prestaties leveren, maar een
die anders vijftien jaar vraagt. Je fingerspitzengefühl
‘gewone’ mens zit eigenlijk met dezelfde vragen: hoe
Vlakaf november 2019
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kan ik een (chronische) ziekte vermijden? Blijkt dat er
door een aangepaste levensstijl heel veel mogelijk
is.
Dat boek was voor mij een onverwacht succes, maar
de opmerking die ik via de uitgever te horen kreeg,
was dat het boek te theoretisch was. Daarom heb ik
het vervolg De Lijst geschreven, dat veel praktischer
ingaat op de vraag hoe je je gezondheid kan
verbeteren. In dit boek maak ik de aanpak tastbaar
voor iedereen. Twee weken voor de deadline heb ik
beslist om nog een laatste hoofdstuk toe te voegen.
Daarin geef ik een praktische planning en een
stappenplan om je gezondheid te verbeteren door
een aangepast voedingspatroon, met zelfs enkele
concrete recepten.
De Lijst is gebaseerd op een internationale
methodiek rond preventie en gaat uit van een
meetbare symptomenlijst
en een eliminatiedieet. Om
het eenvoudig te zeggen:
“Preventie is een passie
een kind is een expert van
het eliminatiedieet. Als het
geen spruitjes lust, zal het
die niet eten. In mijn boek stel ik eigenlijk hetzelfde
voor: alle bewerkte voedingsmiddelen, voedsel dat
allergenen bevat of waartegen intoleranties bekend
zijn, worden uit het dieet geschrapt. Het grootste
contact als mens met de buitenwereld verloopt
immers niet via de huid maar via onze darmen. Ik stel
voor om dat dieet gedurende 10 dagen vol te
houden, alhoewel dat nog vrij kort is. Wie dat strenge
dieet strikt volgt, zal snel het verschil voelen. De
eerste dagen voel je je wat slechter door een detoxeffect, maar al snel voel je je aanzienlijk fitter en
gezonder.»
Heb je het zelf uitgeprobeerd?
Servaas: (lacht) «De mensen die mij al langer
kennen, weten dat ik er niet altijd zelf de gezondste
levensstijl op nahield. De terechte opmerking kwam
dat ik het vooral goed kon uitleggen. Op een
gegeven moment heb ik me voorgenomen om mijn
eigen adviezen te volgen. En ik moet zeggen dat het
resultaat bij mij spectaculair is. Ik voel me veel
gezonder en beter in mijn vel en ben ondertussen
ook 20 kg kwijt, terwijl de methode niet eens als
vermageringsdieet is bedoeld. Ik heb de filosofie
toegepast op mezelf en voel me gewoon veel
gezonder.
Het boek is ondertussen al aan zijn vierde druk toe,
binnenkort wordt het ook in Nederland verdeeld. Er
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zijn zelfs gesprekken om het ook in het Frans en het
Engels te vertalen.»
Daarnaast is er ook nog Emma. Wie of wat is
zij?
Servaas: «Emma staat voor empowerment through
medical autonomy en is een online preventieplatform
dat jouw gezondheidsrisico’s in kaart brengt en je
begeleidt naar een gezondere levensstijl. Emma is
ontstaan vanuit de preventiegedachte die ik toepas
in de begeleiding van wielrenners. Wat in 2016 nog
begonnen was als een hobby, is met ondernemer
Jelle Vandevelde in een stroomversnelling gekomen.
Hij heeft mijn ideeën in een concept gegoten en
ondertussen is Emma uitgegroeid van een kleine
start-up tot een volwaardig bedrijf dat tien mensen
tewerkstelt.
De aanpak gaat als volgt.
Via een vragenlijst
en missie geworden” w o rd e n j e m e d i s c h e
risico’s in kaart gebracht
en krijg je gezondheidsadviezen. Je krijgt als het ware een dashboard
van je gezondheid aangereikt. Net zoals er in je auto
een lampje zal branden als er iets scheelt met de
batterij, geeft Emma aan wat er goed is of wat er
beter kan op het vlak van je gezondheid. Op dit
moment is het nog beperkt tot een gezondheidsprofiel op basis van een vragenlijst, maar we
werken hard aan een tweede versie die tegen
midden volgend jaar beschikbaar zou moeten zijn.
Daarin willen we ook een aantal bloedwaarden
opnemen. Belangrijk is ook dat de begeleiding via
Emma wordt teruggekoppeld met je huisarts.
Voor mij is die preventie een passie en een missie
geworden. Ik weet dat ik de mensen nu niet meer
één op één kan bijstaan als huisarts en ik stel mijn
patiënten daarin wel wat teleur. Anderzijds kan ik ook
veel mensen helpen via mijn boeken, via Emma en
de beroepsvereniging van healthcoaches. Dat is
momenteel wel mijn doel in het leven en het geeft mij
ook veel energie.»
Als het zo hard gaat met Emma, is er dan nog
tijd voor Lotto-Soudal?
Servaas:«Het klopt dat ik met Emma behoorlijk wat
engagementen ben aangegaan. Daarom praat ik op
dit moment met de ploegdirectie van Lotto-Soudal
over de toekomst. Met die wielrenners bouw je een
relatie op die veel verder gaat dan die van dokterVlakaf november 2019

…en ver daarbuiten
patiënt. We leven dag in, dag uit bij elkaar en zijn dan
ook goeie vrienden geworden. Ik word uitgenodigd
voor de huwelijken van de renners, zoals binnenkort
bij Jasper De Buyst of ga mee iets drinken als één
van hen vertrekt naar een andere ploeg. We zijn
eigenlijk meer collega’s of zelfs kameraden van
elkaar.»
De ploeg heeft ook een paar zware persoonlijke
tegenslagen gekend…
Servaas: «Ja, in 2015 is Kris Boeckmans zwaar ten
val gekomen in de Vuelta en heeft een tijdje in coma
gelegen en de val en revalidatie van Stig Broeckx is
natuurlijk ook bekend. En dit jaar was er het trieste
overlijden van Bjorg Lambrecht in de Ronde van
Polen. Dat is elke keer heel hard aangekomen, bij mij
en bij iedereen die bij de
ploeg betrokken is. Je
kent die jongens zo
goed, en als je ze dan op “Met mijn broers gaat
het asfalt ziet liggen… Op
het moment zelf weet je
als arts natuurlijk onmiddellijk wat je moet doen,
maar achteraf is dat ontzettend zwaar om te
verwerken, zeker ook voor de families en de renners
zelf.
Wielrennen blijft een onveilige sport. De organisaties
proberen wel om de koers veiliger te maken. Tijdens
de Ronde van Frankrijk heb ik nog nooit zoveel
strobalen na elkaar gezien en meer en meer koersen
worden op een deels afgesloten parcours gereden.
Anderzijds blijven de renners wel meestrijden voor de

overwinning en zoeken ze de grenzen van risico’s op.
Als ik naar de sprint kijk, is de grootste overwinning
voor mij wanneer iedereen veilig over de streep is.
Winst of verlies van de ploeg is dan net iets minder
belangrijk.»
Tot slot, je hebt tijdens dit gesprek het woord
passie al een paar keer gebruikt. Waar zit de
passie voor muziek nog?
Servaas: (lacht) «Ik wist dat de vraag zou komen!
Toevallig heb ik gisteren nog een half uur piano
gespeeld en gezongen, voor mezelf dan. Muziek blijft
belangrijk voor mij hoor, ik luister nog altijd veel naar
muziek en als ik m’n broers zie gaat het er ook altijd
over. Mis ik het? Misschien, vooral dat ik niet meer
zelf op het podium sta. Ik heb vastgesteld dat veel
dingen in mijn leven in
cycli van 5-6 jaar gebeuren: huisarts, ploeghet altijd over muziek.” dokter, Emma, … overspannen telkens zo’n
periode van zo’n 5 jaar.
Muziek zal dus ook wel weer terugkeren.
Nu, op dit ogenblik vind ik wel een uitlaatklep in de
lezingen die ik geef. Ik heb ook het plan om er
interactieve en grappige theaterversie van Nooit
Meer Naar De Dokter te maken. Dat zou een soort
van wetenschappelijke stand-up comedy van zo’n
anderhalf uur moeten worden. Het podium zit dus
wel in m’n bloed…»
Bedankt voor dit gesprek!

Dokter Servaas is ons -of toch onze lezers- duidelijk gunstig gezind, want ook nu schenkt hij
enkele exemplaren van zijn boek. Wie de juiste antwoorden op onderstaande vragen aan de
redactie bezorgt, maakt kans op een uniek en gesigneerd exemplaar van De Lijst en kan
meteen aan de slag op weg naar een gezonder leven.
1. De Lijst heeft een rode kaft, maar welke kleur had de kaft van Nooit Meer Naar De
Dokter?
2. De achtste rit in de Ronde van Frankrijk 2019 werd gewonnen door een Belg uit de LottoSoudal stal van Servaas. Wie was dat?
Stuur je antwoorden naar redactie@vlakaf.be of bezorg ze op papier aan één van de
redactieleden. Vergeet zeker je naam en adres niet te vermelden. Veel succes!
Nog dit: op donderdag 5 maart 2020 komt Servaas naar de Hansbeekse gemeentezaal over
zijn nieuw boek spreken. Een gezonde en gezamenlijke organisatie van KVLV en Femma
Hansbeke.
Vlakaf november 2019
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Scheepsdoop aan de Leie
Schepen Bruno Dhaenens
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 herfstavond werden we ontvangen in
Van der Plaetsen was. Hij maakte er de tearoom
Brasserie Bruno. Niet dat we de gewoonte hebben
Bistro Suzanne van. Ondertussen heet het Bastide
om onze interviews op café te
71 en wordt het door anderen
doen, maar Brasserie Bruno
uitgebaat. Vorig jaar tenslotte
wordt uitgebaat door Bruno
kocht hij het pand recht over
Dhaenens, de schepen waar we
zijn bistro en startte er een Bed
een afspraak mee hebben.
and Breakfast (Mooiwater), met
Bruno is geboren en getogen in
vijf kamers.
Deinze. De éénenvijftigjarige liep
De aandachtige lezer heeft het
er ook lagere school in het Sintal begrepen: ondertussen is
H e n d r i k s c o l l e g e . Vo o r z i j n
Bruno een avondmens
geworden (zeg maar
middelbaar verhuisde hij naar
Don Bosco te Sint-Denijs, waar
nachtmens). En hij gaat er prat
hij A2 elektronica volgde.
op dat hij in principe geen verlof
Op zijn achttiende ging hij aan
neemt (Brasserie Bruno was
het werk. Eerst bij Verkest
acht jaar lang elke dag open!).
(vetmester Verkest van het
Sinds 2012 is hij ook schepen.
dioxineschandaal, weet je nog),
Hij is er trots op dat hij in die
later bij Lisabeth (veevoeders en
legislatuur als schepen van
broeierij van kippen en
lokale economie er in geslaagd
struisvogels). Hij voerde er alle
is om 70 nieuwe handelszaken
klusjes uit en was ook chauffeur.
aan te trekken, en als schepen
Alle dagen om 4 uur beginnen, hij
van
kunstacademies het nieuwe
Bruno Dhaenens
was een echte ochtendmens.
gebouw
voor
de
Op zijn drieënveertigste stapte hij in
muziekacademie te realiseren.
de politiek. Hij komt uit een familie van zelfstandigen,
Sinds begin dit jaar is hij schepen van lokale
dus was de VLD de logische keuze (ondertussen is
economie (duidelijk zijn 'kindje'), toerisme,
dit Open Deinze geworden). Hij had meteen 440
feestelijkheden en markten.
stemmen en was verkozen. Zes jaar later had hij al
meer dan 1000 stemmen en werd voorzitter van de
Lokale economie
gemeenteraad.
Hij begint met een statement: handelaars zijn een
Hij hoorde veel vrienden en collega's klagen dat er 's
moeilijk publiek. Maar hij is van plan om verder te
avonds amper iets te doen was in Deinze. Toen hij
gaan op de weg van de vorige legislatuur. Hij wil het
eens na een gemeenteraad terecht kwam in café De
aantal handelszaken in Deinze centrum verder doen
Kimana, werd hij meteen verliefd op het pand waar
stijgen. Daarvoor wil hij de subsidiepolitiek verder
het café gevestigd was. Hij zag er een ideale
zetten waarbij nieuwe handelszaken in de
mogelijkheid in om iets te doen voor het
Tolpoortstraat en op de Markt een subsidie van 10
uitgangsleven in Deinze. De uitbater wou graag
000 euro krijgen. Voor handelszaken op de Markt
verkopen, enig probleem: hij had niet genoeg geld...
wordt er door Vlaanderen zelfs nog 5000 euro bij
Gelukkig wilde een beenhouwer uit Beveren
gedaan.
(Oudenaarde) hem een renteloze lening geven. En
Als we vragen waarom alle aandacht naar de kern
meteen was Brasserie Bruno geboren, die hij uitbaat
van Deinze gaat, geeft Bruno aan dat dat de kern
met zijn vriendin Marleen Sierens.
goed moet zijn vooraleer de rest kan volgen.
Bruno had de smaak te pakken en kocht enkele
Als we toch wat aandringen of er dan niets komt
jaren later het gebouw waar vroeger bloemenwinkel
voor het oude Nevele, komt Bruno niet verder dan
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Scheepsdoop aan de Leie
het plan om in de verschillende deelgemeenten
eindejaarsacties te organiseren. En dat hij
handelszaken die in wegenwerken terecht komen wil
helpen met het aanvragen van een 'minder hinder'
premie. De Hansbeekse handelaars kunnen er al
meteen mee beginnen...

Toerisme
Ook hier gaat de meeste aandacht naar Deinze
centrum en meer bepaald naar de organisatie (of
ondersteuning) van grote evenementen. De gildedag
van eerder dit jaar is er zo één, evenals het
lentecongres in het cultureel centrum. Maar Bruno is
er vooral fier op dat hij het Europees Schutterstreffen
in augustus 2021 naar Deinze heeft kunnen halen.
Maar liefst 80000 mensen worden er verwacht.
Opnieuw blijven de dorpen wat in de kou staan. Het
Buyssebier zal wel verder gepromoot worden en er
moet werk gemaakt worden van de overgang van
Toerisme Meetjesland naar Toerisme Leieland voor
de zes dorpen die vroeger Nevele uitmaakten.
We suggereerden het promoten van wandeltoerisme
in en om Hansbeke, Merendree, ... De suggestie
werd prompt genoteerd en doorgegeven aan de
bevoegde bevoegde stadsdiensten.

Feestelijkheden

om zo veel mogelijk te behouden en verder te
ondersteunen wat er nu al is.

Markten
Als we het over markten hebben, trekt Bruno
onmiddellijk de kaart van Nevele en Hansbeke. Hij
zou graag zien dat beide markten verder
doorgroeien.
En om mensen te overhalen naar die markten te
komen, denkt hij aan het invoeren van spaarkaarten
of andere acties. Vooral in perioden waar het minder
goede weer een domper kan zetten op het
enthousiasme om naar de markt te komen.
Bij het afscheid nemen gaat het nog wat over politiek
in het algemeen. Bruno is niet van plan om de stap
naar nationale politiek te zetten, 'Deinze is groot
genoeg', voegt hij er aan toe. Hij is ook zeer
enthousiast over de samenwerking binnen het
college van burgemeester en schepenen: 'er is geen
kleur in 't college'.
Ook de oppositie vindt hij fantastisch in Deinze. Er
wordt optimaal samengewerkt tussen meerderheid
en oppositie. Voor hem doet het er niet toe van wie
een voorstel komt. Als het goed is, moet het
aangenomen worden.

Het zal er op aan komen in tijden waarin kermissen
en feestcomités het wat moeilijker lijken te hebben

Personalia
Verhuisd
Noël Van Maldegem en Mireille Robeyst van Boerestraat 16A naar Teerlingstraat 10 bus 3A, 9880 Aalter
Geboren
Elise Tyvaert, dochter van Lieven en Florien Serlet, zusje van Louis en Alixe, op 3 september 2019
Gestorven
Wilfried Van de Velde, echtgenoot van Marie-Claire Mattheeuws, Rostraat 11A, °Bassevelde 25 mei
1944, ✝ UZ Gent 7 september
Yvonne Baetslé, weduwe van August Van de Walle, voorheen Doornbosstraat 15, °Poesele 23 oktober
1930, ✝ WZC Ter Hovingen Gentbrugge 28 september
Oscar De Wagter, weduwnaar van Germaine Fraeyman, voorheen Reibroekstraat 34, °Hansbeke 17
december 1921, ✝ WZC Sint-Franciscus Vinkt 1 oktoberEind september trokken de leerlingen van het 5de en
Bergklassen
6de leerjaar voor een weekje naar de bergen.
Vlakaf november 2019
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Nieuws van de school
Op zondagavond 30 september stond iedereen klaar
met de valies, een (nek)kussen en dekentje voor de
reis naar Zwitserland. Rond
7 uur bereikten we het Meer
van Genève en reden we langs de ‘bochtjes’ naar
Leysin.
Op maandag was het thema ‘Welkom’. We kregen
een hartelijk ontvangst met warme chocolademelk
en een lekker ontbijt. De bedden werden opgemaakt, valiezen werden al dan niet uitgepakt en
het toiletgerei kreeg een plaatsje.
In de namiddag volgde een kennismaking met het
stadje onder begeleiding van Danny, onze Limburgse
gids. De bergschoenen werden aangetrokken en er
werd goed gesmeerd. De leerlingen oefenden
meteen om hun rugzak zelfstandig te vullen: wat zal
ik nodig hebben tijdens de wandeling? Op het
zonneterras werd gecontroleerd of iedereen alles bij
had. Heel wat leerlingen hadden toch iets vergeten.
Tijdens de tocht konden de leerlingen met eigen
ogen toch wel enkele verschillen opmerken tussen
Leysin en Hansbeke. Het was daar zeker niet vlak!
Het kunstwerk op de overdekte parking van het
zwembad maakte indruk: de plaatselijke kunstacademie heeft het bekende houtsnijwerk gemaakt
met stencils. Op de andere parking waren helikopters druk in de weer: de sneeuwkanonnen die op
de publieke parking stonden werden over-gevlogen

naar de skigebieden. De mond van vele leerlingen
viel open. Meteen werd duidelijk dat transport in de
bergen niet zo evident is als bij ons.
Na het avondmaal waren twee activiteiten voorzien:
knutselen of spelletjes spelen.
Op dag 2 stonden we op met een stralende zon:
ideaal weer voor de daguitstap. Bij het ontbijt
werden de brooddozen gevuld. Voor we vertrokken
gaf Danny uitleg over de verschillende toppen in de
omgeving. Tijdens de wandeling naar Veyges konden
de leerlingen nog meer verschillen opmerken en
kregen ze uitleg over de bouwwijze van de Zwitserse
huizen. ‘s Middags picknickten we op een helling,
midden in de natuur. We stelden vast dat een goed
ontbijt heel belangrijk is: sommige leerlingen hadden
onvoldoende ‘rijk’ ontbeten, waardoor de maag al
een tijdje knorde. Andere leerlingen hadden nog lang
geen honger. Meester Frederik vertelde wat we ‘s
anderendaags best konden nemen als ontbijt om
sterk aan de dag te beginnen.
Roc de Veyges gaf een mooi uitzicht op Aigle, de
stad die we op woensdag zouden bezoeken, de
Rhone en het Meer van Genève. Op het kerkhof
lagen soldaten die tijdens en na de wereldoorlogen
naar Zwitserland kwamen om te herstellen maar het
niet haalden. Alweer een groepsopdracht en de
Marco Polo’s slaagden erin om het graf van John E
Harlin terug te vinden. Hij probeerde de Eiger aan de
noordzijde te be-klimmen. Zonder succes echter.
Meester Frederik bezorg-de ons een fijne avondactiviteit: escape room.
Op woensdagmorgen
zat er al veel meer variatie
in het ontbijt: naast de
klassieke boterhammen
kozen de leerlingen ook
muesli met melk of yoghurt. Dit keer namen we
de bus naar Aigle voor
een bezoek aan het
UCI en de wielerpiste.
Voor de sportliefhebbers:
volgend jaar organiseert
Zwitserland het WK
wielrennen in de buurt
van het UCI in de Rhonevallei. We bewonderden
ook verschillende fietsen:
de alleroudste fietsen
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waren houten loopfietsen.
’s Middags picknickten we aan het kasteel van
Montreux. Enkele leerlingen testten de waterdichtheid van hun bergschoenen… Gelukkig bleken
ze goed waterdicht! De picknick betekende genieten
met volle teugen: wat een uitzicht!
In de namiddag trokken we te voet verder naar het
casino. Freddie Mercury verbleef er enige tijd en had
daar ook een opnamestudio. De regen speelde ons
parten maar niet getreurd. De bus haalde ons op en
in het hotel werd nog volop geoefend voor een
muzische avond. ‘s Avonds werden we verrast met
een Zwitserse avond: heel wat leerlingen aten voor
het eerst (echte) raclette. We sloten de dag af met
de muzische avond. Alle leerlingen toonden zich van
hun beste kans.
De beklimming van de Berneuse (2050 m), op
donderdag, was letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt
van de week. De voorbije nacht was de eerste
sneeuw gevallen. De kinderen stonden met open
mond door het raam te kijken na het ontwaken.
Het weer klaarde snel op en de kinderen lieten het
beste van zichzelf zien bij het stijgen. Boven namen
we de tijd voor de picknick. Daarna kon de afdaling
beginnen. De regen en sneeuw van de voorbije
dagen zorgden voor modderige paden. De schoenen
wogen als lood. Het nut van goede bergschoenen
werd toen dubbel duidelijk.
Op een van de bergflanken zagen we de
sneeuwkanonnen al staan. De
laatste koeien liepen in de lagergelegen delen nog op de weide.
Langzaam maar zeker kwamen
we op onze eindbestemming,
het hotel. De benen werden
gestrekt en de schoenen werden
goed uitgeklopt. Tijd voor een
welverdiende douche!
Deze avond was de laatste
avond in het hotel. Daarom
stonden er frietjes op het menu.
De leerlingen hadden ook wel
een frisdrankje verdiend en als
dessert kregen we taart, gemaakt door de chef-kok. Wat
een feestmaal!

school uit Waals-Brabant verbleef er dezelfde
periode. De avondactiviteit werd door de 2 scholen
georganiseerd. Wie met iemand van de andere
school speelde kon z’n score verdubbelen. We
zagen dat de meeste leerlingen hun beste Frans
gebruikten om te communiceren met de Franstalige
leerlingen. Hun verbazing was groot toen bleek dat
de Waalse kinderen ook Nederlands leerden op
school. Ook zij zetten hun beste beentje voor in onze
taal. Daardoor viel er een zekere barrière weg en
werd er zeer goed samengewerkt.
De laatste dag stond in het teken van ons
afscheid. De tocht naar Prafandaz verliep vlot. Dit
keer bezochten we het kerkje Feydey. Het stappen
ging al veel vlotter. In de namiddag kozen we voor
binnenactiviteiten. Met een groep trokken we naar
het zwembad.
De valiezen werden gemaakt en naar de bus
gebracht. We aten een laatste keer in het hotel en
wie zin had, mocht nog een brooddoos vullen voor
een hongertje op de bus. Om 8 uur waren we weg
richting Hansbeke. Het was een bijzonder rustige rit.
Tegen 7 uur bereikten we Hansbeke. Moe maar
voldaan en met een koffer vol vuile was én
onvergetelijke ervaringen.
Hans Van Speybrouck

Wij waren niet de enige schoolgroep in het hotel. Ook een
Vlakaf november 2019
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Kijk in de Leiespiegel
Gemeenteraad van 26 september 2019
Vooraf
Men houdt 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan
Fernand Neerman, stadsomroeper en gemeenteraadslid van het vroegere Nevele.
Voorzitter Sofie D’hondt (Open Deinze) wil een einde
maken aan het chaotisch verloop van de
gemeenteraad. Iedereen moet het woord vragen en
mag maar spreken wanneer men aangeduid is. Ze
zal er ook op toezien dat de debatten correct
verlopen met respect voor elkaar.

Oerwoudfuif
Een tijdelijke politieverordening bij besluit van de
burgemeester wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad. Karlien De Paepe (N-VA) begrijpt niet
waarom een besluit burgemeester nodig was om het
goede verloop van de oerwoudfuif te garanderen. De
scouts hebben reeds op 2 mei een aanvraag
ingediend.

Openbare verlichting
De openbare verlichting van de stad wordt
overgedragen aan Imewo voor Nevele en aan
Gaselwest voor Deinze. De stad ontvangt hiervoor
25% van de inbrengwaarde hetzij 736.853,00 euro
cash en de overige 75% wordt vastgelegd in OVaandelen.
Dirk Stroobandt (GroenRood) merkt op dat de
transactie weinig transparant is. Het omschakelen op
LED-verlichting is een goed voornemen maar er is
geen timing en de kostprijs valt ten laste van de stad.
Schepen Johan Cornelis (CD&V) zegt dat vanaf 2020
het vervangen van defecte lampen veel vlotter zal
verlopen omdat de beheerder een systeem
ontwikkeld heeft dat de defecten weergeeft, er is dus
geen melding meer nodig.

Wegenwerken
Voor een aantal wegenwerken wordt het bestek, het
ontwerp en de raming goedgekeurd o.a. verstevigen
wegbermen Kleine Heirenthoek (betongrasdallen),
fietsvriendelijk inrichten van de Keerweg (deel van het
vroegere Veldeken – heraanleg rijweg in kasseien en
fietsstroken in beton), verstevigen wegbermen in de
Vierboomstraat (gedeeltelijke heraanleg betongrasdallen). Voor deze werken valt een klein deel van
de kosten ten laste van TMVW. Karlien De Paepe
vraagt of de gerooide bomen in de Heirenthoek
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vervangen worden. Schepen Cornelis zegt dat de
vervanging gebeurt waar mogelijk.

Politie
In het vroeger gemeentehuis van Nevele komt er een
wijkcommissariaat van de politie. Men bespreekt de
huurovereenkomst tussen de Stad Deinze en de
politiezone Deinze/Zulte/Lievegem.

Aankoop Poelstraat 79
Voor de aanleg van de ringweg in Deinze wordt de
woning Poestraat 79 aangekocht. Dit in uitvoering
van het definitief vastgelegd mobiliteitsplan van
Deinze.
N-VA, GroenRood en sp.a plus hebben hierbij veel
vragen. Vooral de totale kostprijs en het aandeel dat
ten laste van de stad zal vallen en het stappenplan.
Freya D’hondt (sp.a plus) heeft absolute twijfel of de
aanleg van de ringweg wel een oplossing zal bieden
voor het mobiliteitsprobleem. Ortwin De Poorter
(Vlaams Belang) merkt op dat er een mobiliteitsprobleem is in Deinze en dat geen van de
tegenstanders van de aanleg van “stad boulevard”
een alternatief voorstel doet. Het voorstel van het
college wordt goedgekeurd door het Vlaams Belang
en door de meerderheidspartijen met uitzondering
van Andre Claeys .

Verkeersreglement
Een aantal aanvullende verkeersreglementen worden
goedgekeurd. In Landegem aan de kerk wordt
Landegemdorp hoofdweg.
Dirk Stroobandt vraagt of het zinvol is zone 30 in te
voeren: de verkeerscommissie gaf negatief advies
maar het verslag is niet terug te vinden in het dossier.
Olaf Evrard (Vlaams Belang) stelt dat de wijziging een
verbetering is. Schepen Bart Van Thuyne (CD&V)
zegt dat geen voorrang van rechts meer geldt en dat
er maatregelen moeten genomen worden voor de
fietsers. Karlien De Paepe vraagt om te overwegen
de rijrichting in de Kerkstraat om te keren.

Organisatiebeheersing
De gemeenteraad keurt het algemeen kader
organisatiebeheersing goed. De Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen dient als
model voor het organisatiebeheersingssysteem.
Binnen dit model wordt gewerkt met volgende
methodieken: zelfevaluatie en risicoanalyse, procesVlakaf november 2019
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optimalisatie, externe en interne tevredenheidsmetingen en beleidsopvolging.
Jan Pauwels (N-VA) meent dat het voor het
personeel minder kwetsend is als er een evaluatie
van buitenaf gebeurt (vogelperspectief) dan als dit
van binnenuit gebeurt (kikvorsperspectief).
Het voorstel wordt wel goedgekeurd.

verder gewerkt, zelfs zonder subsidie, aangestuurd
vanuit een werkgroep van kernactoren.
Peter Coppens, Tom De Keyser en Tine Monseré
worden aangesteld als gemeentelijke omgevingsambtenaren.

Extra punten
Sportclubs
De overeenkomst tussen de stad en de tennisclub
De Witte Kaproenen i.v.m. het gebruik van
accommodatie aan de Palaestra wordt goedgekeurd.
Eva Martens vraagt een duidelijk beleid in verband
met de sportclubs: tot nu werden enkel een aantal
individuele contracten voorgelegd en is er geen
beleidsvisie. Schepen Norbert De Mey( Open Deinze)
antwoordt verontwaardigd dat er al 12 jaar beleid
gevoerd wordt in dialoog met de clubs. Er wordt
jaarlijks 30.000 euro impulssubsidie uitbetaald voor
jeugdwerking. De voorliggende overeenkomst zorgt
voor een gelijkschakeling tussen De Witte Kaproenen
en TC Eleven.

In een aanvullend agendapunt vraagt Bart
Vermaercke (N-VA) om de bevolking goed te
informeren over de verplichting om tegen 1 januari
2020 alle huizen te voorzien van rookmelders.
Burgemeester Jan Vermeulen zegt dat de stad 720
rookmelders kocht en deze aan kostprijs verkoopt
aan haar inwoners. Er wordt gecommuniceerd via de
website en de infokrant D17.
Kristof Van Den Berghe (Groen Rood) vraagt de
opmaak van een bomenplan. Burgemeester
Vermeulen zegt dat de meerderheid hiermee akkoord
gaat en dat hiervoor zal samengewerkt worden met
het Regionaal Landschap Meetjesland. Zij hebben
immers veel expertise in het bewaren van de
specifieke kenmerken van de streek.

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Mondelinge vragen

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een
samenwerkingsverband tussen het OCMW, het
centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de
diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
(DMW).
Annick Verstraete (GroenRood) merkt op dat
Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) bij decreet een
verplichting is. Ze vraagt waarom nu gekozen wordt
voor een samenwerking met De Pinte, Nazareth,
Sint-Martens-Latem en Zulte. Direct na de fusie werd
de samenwerking met de bestaande
werking in het Meetjesland stopgezet.
Toen werd gezegd zelf expertise te
hebben. Zij vraagt wat de coördinator van
het GBO concreet gaat doen. Wordt het
een personele inzet of wordt een
methodiek ontwikkeld om het personeel
te ondersteunen. Een coördinator is
nodig om de 25.000 euro subsidie te
ontvangen van Vlaanderen. Jan Pauwels
vindt het goed dat er initiatief genomen is
maar heeft vragen hoe concreet zal
gewerkt worden om de moeilijk bereikbare doelgroep te bereiken. Schepen
Marleen Vanlerberghe (CD&V) zegt dat de
coördinator aan huis zal gaan. Er wordt

Kristof Van Den Berghe zegt dat de cijfers van het
tussentijds rapport in verband met het stedelijk
klimaatplan niet goed zijn en vraagt of er
bijkomende maatregelen genomen worden om de
doelstellingen te bereiken. De burgemeester beaamt
dat de industrie en de landbouw inderdaad niet goed
scoren maar het fietsbeleid wel. Omtrent eventuele
bijkomende maatregelen geldt “we zijn bezig”.
Olaf Evrard zegt dat het misverstand rond het
onderhoud van het groen in De Cluyse nog
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steeds niet opgelost is. Schepen Van Thuyne
antwoordt dat het misverstand erin bestond dat
Demival ten onrechte een deel van het private groen
heeft onderhouden. De bewoners moeten zelf
instaan voor het onderhoud van de voortuinstrook.
Kristof Van Den Berghe vraagt ook wanneer de
verenigingen gaan weten of en hoeveel subsidie
ze gaan krijgen. Schepen Rutger De Reu (CD&V)
zegt dat de principes vastliggen en dat er een
concreet plan wordt opgemaakt door de cultuurraad
en een werkgroep van de jeugdraad.
Ortwin De Poorter looft de fusie van de beide
bibliotheken en wil weten of er filialen komen.
Schepen De Reu zegt zich te baseren op cijfers.

Deinze scoort boven het Vlaams gemiddelde. Er
komt geen nieuw filiaal. Er wordt bijzondere
aandacht besteed aan kinderen.
In de OCMW-raad wordt het gebruiksreglement voor
de mindermobielencentrale en rolstoelvervoer
goedgekeurd. Karlien De Paepe vraagt om ook
autodelen in overweging te nemen. Schepen Conny
De Spiegelaere (CD&V) zegt dat de voorwaarde om
gebruik te kunnen maken van de mindermobielencentrale juist is dat men niet over een eigen wagen
beschikt.

Gemeenteraad 24 oktober 2019
Retributies
Eén van de taken van het schepencollege is het
heffen van retributies (betaling aan de overheid voor
een dienst). Deze machtiging geldt van 1 november
2019 tot en met 31 december 2025. Bij het
organiseren van cursussen vreemde talen merkt Jan
Pauwels (N-VA) op dat het organiseren van deze
cursussen geen kerntaak is van de stad. De stad
moet niet in concurrentie gaan met bestaande netten
voor volwassenenonderwijs. Verder is deze retributie
niet in verhouding met de kostprijs. Olaf Evrard
(Vlaams Belang) vraagt of er een specifieke reden is
waarom Frans aangeboden wordt. Burgemeester
Vermeulen (CD&V) zegt dat in 23% van de vacatures
op de arbeidsmarkt de kennis van Frans gevraagd
wordt, waar dit slechts 19% is voor Engels. Jan
Pauwels vraagt hoeveel van de cursisten de cursus
volgen in functie van de arbeidsmarkt en hoeveel dit
louter doen uit toeristisch oogpunt. De burgemeester
sluit af met “wat goed is, houden we”. Het
amendement wordt weggestemd door de meerderheid.
N-VA vraagt om vrijstelling of vermindering te
verlenen aan begeleiders van personen die houder
zijn van de EU disability card bij opvoeringen in het
Leietheater, zoals dit in De Klaproos het geval was.
Schepen Marleen Vanlerberghe (CD&V) vindt het een
goed idee. Schepen Rutger De Reu (CD&V) gaat
akkoord met de geest van het voorstel maar vraagt
uitstel voor de uitvoering.

Meerjarenplan en kerkenplan
De punten 5 tot en met 61 behandelen de wijziging
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van de meerjarenplannen 2014-2019, de budgetwijziging 2019, de meerjarenplannen 2020-2025 en
de budgetten 2020 van de verschillende
kerkfabrieken. Matthias Neirynck (N-VA) vraagt naar
de stand van zaken in het kerkenbeleidsplan. Deinze
zou best een voorbeeld nemen aan Nevele waar
culturele activiteiten, die niet in strijd zijn met de
geest van het gebouw, kunnen doorgaan in een
kerk. De kost voor de meerjarenplannen van de
kerkfabrieken is te groot. Jan Pauwels merkt op dat
de CD&V ervoor zorgt dat de uitvoering van het
kerkenplan dode letter blijft. Dirk Stroobandt deelt
mee dat Groen-Rood zich onthoudt voornamelijk
omwille van het grote budget dat besteed wordt aan
één eredienst. Er blijkt uit de dossiers geen
herbestemming. Olaf Evrard hoopt dat het
stadbestuur meer moed heeft dan de gemeente
Aalter waar alle kerken behouden blijven voor de
eredienst gedurende de volledige legislatuur. Hij
vraagt ook bij de herbestemming de voorkeur te
geven aan socio-culturele doelen en niet aan
commerciële zoals in Gent recent gebeurde. Freya
D’hondt (sp.a plus) beaamt dat er geen zicht is op
wat er gaat gebeuren. Tess Minnens (Open Deinze)
zegt dat er herbestemming komt in de toekomst.
Schepen Vanlerberghe deelt mee dat in het college
van de vorige dag enkele beslissingen genomen zijn:
voor Zeveren wordt een ontwerper aangesteld om
het gebouw om te vormen tot een dorpshuis,
Grammene is onroerend erfgoed en er zal gezocht
worden naar een koper of een erfpachter en Poesele
wordt onttrokken aan de eredienst. De
burgemeester besluit “als het regent in Aalter,
Vlakaf november 2019
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druppelt het in Deinze”. Voor alle punten waarvoor
een stemming nodig is, is deze gelijk. Er is enkel een
onthouding van GroenRood en van Bart Vandekerckhove (Open Deinze).

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug
De plannen van NV De Vlaamse Waterweg voor de
aanleg van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug
aan de Kortemunt in Nevele worden unaniem
goedgekeurd.

Recyclageparken
De werking van de recyclageparken (tot nog toe
containerpark) wordt gelijkgeschakeld en de
openingsuren worden op verzoek van het personeel
gewijzigd. Kristof Van Den Berghe (GroenRood) legt
een amendement (voorstel tot wijziging) voor tot
sociale correctie. Hij vreest dat de forse stijging van
de prijzen zal leiden tot meer sluikstorten. Hij merkt
op dat er geen cijfers beschikbaar zijn en dat er dus
geen analyse kan gemaakt worden. Schepen Filip
Vervaeke(Open Deinze) deelt mee dat de adviesprijzen van IVM gevolgd werden en dat het principe
geldt dat de vervuiler betaalt. Burgemeester
Vermeulen zegt dat de inwoners van het vroegere
Nevele door de fusie geen gezinsbelasting meer
moeten betalen, de kostprijs om een aanhangwagen
afval naar het recyclagepark te brengen, zal zo vlug
terugverdiend zijn. Enkel GroenRood en sp.a plus
steunen het amendement.

Buitenschoolse kinderopvang
Jan Pauwels merkt op dat vroeger in de gemeente
Nevele in iedere deelgemeente waar een school is
ook buitenschoolse opvang aangeboden werd. In
het vroegere Deinze was dit enkel het geval op
woensdagnamiddag. Voor het overige is er
binnenschoolse opvang. Hij vraagt of overal dezelfde
faciliteiten geboden worden en of de scholen een
vergoeding ontvangen voor het verlenen van deze
dienst. Hij stelt vast dat de retributie verhoogt met
10% en vraagt om de boeteclausule (bv als je je kind
te laat afhaalt) billijk te hanteren. Schepen Trees Van
Hove (CD&V) zegt dat de tarieven niet meer
geïndexeerd werden sedert 2012 en deelt mee dat
de scholen een vergoeding ontvangen voor de
opvang op woensdagnamiddag. Freya D’hondt
meent dat een fusie het beste van de twee moet
behouden en stelt vast dat ook hier gewoon het
systeem van Deinze wordt behouden. Zij stelt dat dit
Vlakaf november 2019

voor het vroegere Nevele een stijging betekent
met 25%. Er wordt geopteerd voor de duurste
mogelijkheid. Overal het tarief van Nevele gebruiken
zou de stad slechts 20.000 euro kosten. Schepen
Van Hove merkt op dat er een sociaal tarief is en dat
er ook niet-betalers zijn. Om het fenomeen van de
lege boterhamdozen tegen te gaan wordt een
kwalitatief vieruurtje aangeboden, wat voor Nevele
een gunst is. Burgemeester Vermeulen hanteert hier
de regel “de gebruiker betaalt”. Hij herhaalt dat in
Nevele de gezinsbelasting weggevallen is. Kristof Van
Den Berghe repliceert dat de gezinsbelasting
weggevallen is door de fusiebonus.

Orgaandonatie
Karlien De Paepe (N-VA) vraagt om orgaandonatie te
promoten in Deinze. Burgemeester Vermeulen merkt
op dat iedereen die geen verklaring aflegt
automatisch donor is. Karlien De Paepe zegt dat
men nu de familie raadpleegt waardoor soms
kostbare tijd verloren gaat. De burgemeester zegt
dat alle info te vinden is op de website, dat
brochures beschikbaar zijn in de bib en dat er een
bekendmaking zal gebeuren in D17.

Kerstfeest voor alleenstaanden
Paul Soetaert (N-VA) vraagt een aanzienlijke
tussenkomst van de stad voor het kerstfeest voor
alleenstaanden. Dit evenement richt zich tot
alleenstaanden, ongeacht hun financiële toestand.
Voor de fusie waren er 110 tot 130 aanwezigen. Nu,
na de fusie, verwacht men 140 tot 170 deelnemers.
Men komt bijeen in de refter van het VTI en de
leerlingen grootkeuken van Sint-Theresia staan in
voor het menu. De burgemeester deelt mee dat de
stad zal instaan voor het aperitief, zowel alcoholisch
als niet-alcoholisch. Olaf Evrard vindt het pijnlijk dat
liefdadigheid aan bod komt in de openbare zitting.
Annick Verstraete (GroenRood) zegt dat het een
bijzonder initiatief betreft dat meer is dan
liefdadigheid aangezien het mensen samenbrengt
die eenzaam zijn.

Mondelinge vragen
Olaf Evrard zegt dat de snelheidsbeperking in de
omleiding bij de werken in de Nevelestraat te
Hansbeke niet gerespecteerd wordt. Hij vraagt
meer politiecontrole. Burgemeester Vermeulen
belooft dat dit zal gebeuren.
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Nieuwe tarieven recyclagepark:

Olaf Evrard zegt dat het wegdek in Heiste in
slechte staat is. Hij vraagt wanneer er herstellingen
gebeuren en of er dan ook aanpassingen zijn
voorzien door de nutsmaatschappijen. Schepen Bart
Vanthuyne zegt dat er een betonverharding
aangebracht wordt in de eerste helft van volgend jaar
en dat er geen werken uitgevoerd worden aan de
nutsleidingen.
Bart Vermaercke heeft in de notulen van het
schepencollege van 1 september gelezen dat
GroenRood zich terugtrekt uit de deontologische
commissie en vraagt hoe het nu verder moet.
Voorzitter Sofie D’hondt zegt dat de commissie uit 9
leden blijft bestaan en dat de werking zal verder
gezet worden met 8. Annick Verstraete stelt dat het
van weinig respect getuigt als mails onbeantwoord
blijven. Voorzitter D’hondt zegt dat dit niet bewust
gebeurde.
In de OCMW raad wordt goedgekeurd dat vanaf 1
november het systeem minimale levering via de
aardgasmeter zal gebruikt worden waar dit nodig
blijkt.
In de geheime zitting van de gemeenteraad zou de
samenstelling van de GeCoRo gebeuren maar dit
punt werd verdaagd naar de volgende raadzitting.

Nieuwe tarieven buitenschoolse kinderopvang
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
• Voorschools: € 0,55 per begonnen kwartier;
• Naschools: €0,55 per begonnen kwartier;
• Woensdagnamiddag: € 0,55 per begonnen kwartier.
• Boete voor afhalen na sluitingsuur: € 10 per
begonnen kwartier.
• Sociaal tarief: korting van 50% op de dagprijs voor
ouders met een inkomen te vergelijken met het
OMNIO-statuut, voor ouders in budgetbeheer en voor
ouders bij wie een collectieve schuldenregeling loopt.
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A. In de “gratis zone”
•Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
•Afvalbanden: banden van personenwagens bestemd voor
het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen,
die van de bestuurder niet meegerekend. Volgens het MBO
worden deze als “categorie M1” aangeduid (enkel door de
inwoners en tweede verblijvers en maximaal vier
afvalbanden per bezoek);
•Materialen uit gebonden asbestcement: golfplaten,
dakleien, geveltegels, schouwen (de aanvoer is beperkt tot
12 platen per aanvoerbeurt of een vergelijkbare hoeveelheid
en met een maximum van 1 aanvoerbeurt per dag en dit
enkel op de vastgelegde dagen);
•Harde plastics, bloempotjes en plantentrays: plastic
bakken, wasmanden, groot plastic speelgoed (zonder
metaal, zonder batterijen, …), pvc-buizen, -pijpen en
dakgoten korter dan 2 meter, autobumpers, tuinstoelen, tafels en –banken, plastic platen);
•Herbruikbaar grof huisvuil (voor de kringwinkel);
•Hol glas (wit en gekleurd): transparante glazen flessen,
bokalen en flacons;
•Klein Gevaarlijk Afval (KGA): afvalmotorolie, autobatterijen,
batterijen, brandblussers, frituurvet en frituurolie, lege
inktpatronen en toners, afkomstig van printers en
kopieermachines, injectienaalden in box, rookmelders, TLlampen;
•Metalen;
•Papier en karton: papieren zakken en kartonnen dozen,
kranten, tijdschriften, folders, boeken, schrijf- en
machinepapier;
•Kleding die proper is en in goede staat, lakens, dekens,
lappen stof, gordijnen, draagbaar schoeisel;
•Zuiver piepschuim (EPS).
Indien in voorraad kunnen de bezoekers compost verkrijgen
in de gratis zone van het recyclagepark.
B. In de “betalende zone”
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
I/ Zone hoog tarief: grof vuil
• particulieren
0,10 euro/kg.
• bedrijven
0,10 euro/kg.
II/ Zone laag tarief: steenpuin, kalkhoudend afval, gemengd
niet-recycleerbaar niet-brandbaar, roofing/isolatie, vlak glas,
houtafval, groenafval, zachte folies, vrachtwagenbanden en
tractorbanden (enkel recyclagepark Brouwerijstraat), landen tuinbouwfolie (enkel recyclagepark Brouwerijstraat)
• particulieren
0,03 euro/kg.
• bedrijven
0,10 euro/kg.
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Merel daagt Hans uit
Een brief verstuurd via de post kan soms eens verloren gaan. Een e-mailbericht
blijkbaar ook, want de oplossing van opgave 16 over de langeafstandszwemmer van
Vincent Martroye bereikte ons nooit. Hij mag blijven concurreren met Antoine Martens
in onze eredivisie want hij was terug helemaal juist.
Oplossing opgave 17: Mensen en dieren
Robert De Blaere (uit Merelbeke) doet de oplossing uit de doeken:
We weten toch dat koeien “poten” hebben, maar dat mensen én paarden “benen”
hebben. Dit is de kern van de zaak.
Drie dozijn poten betekent 36 : 4 = 9 koeien.
Twee dozijn (dus 24) wezens, min 9 koeien geeft 15 paarden en mensen samen, ook goed voor drie dozijn (dus
36) benen.
Even puzzelen: 3 paarden hebben samen 12 benen
12 mensen hebben samen 24 benen.
Besluit: 9 koeien, 3 paarden, 12 mensen samen 24 wezens
36 poten van de koeien; 12 + 24 = 36 benen van de paarden en de mensen samen.
Oplossing van het toemaatje:
Het was even doordenken en cryptisch bekijken:
1.
Je naam of voornaam of troetelnaam
2.
De stilte.
Er kwam een juist antwoord van Vincent Martroye met een kwinkslag bij het toemaatje: Naam en stilte, zijn een
beetje verstoord in Hansbeke. We zijn Deinze geworden, wat ooit zo vredig en stil was. Gelukkig is de vrede er
nog steeds. Van Antoine Martens geen inzending gevonden, wellicht blijven rondcirkelen boven het aan te
leggen rondpunt aan het Rattenkasteel.
Verder drie nieuwe en juiste inzendingen van Sofie Leece, Christian De Keuckelaere en Marleen van Ooteghem
die hiermee in onze competitie stappen. De onschuldige kinderhand van Roos Deventer trok Christian De
Keuckelaere als winnaar. De cd-single ‘Wij zijn het dorp’ is onderweg naar de Overbroekkouterslag.

Opgave 18: Vierkanten: tekenen en tellen
Deze keer een opgave voor iedereen, van jong tot oud.
Begin met een basisvierkant te tekenen van 8 cm op 8 cm. Gebruik misschien ruitjespapier, het zal het tekenen
zeker bevorderen.
Uitbreiding 1
Verdeel het basisvierkant in 4 gelijke vierkanten. Hiervoor heb je twee lijnen nodig van 8 cm.
Je hebt nu in totaal 5 vierkanten, nl. 4 vierkanten van 4 op 4, plus het basisvierkant.
Uitbreiding 2
Verdeel elk vierkant van 4 op 4 terug in 4 gelijke vierkanten. Hiervoor volstaan vier lijnen van 8 cm.
Je telt nu 16 vierkanten van 2 op 2, maar ook meerdere vierkanten van 4 op 4 die elkaar weliswaar overlappen.
Daarbij tel je ook enkele elkaar overlappende vierkanten van 6 op 6, plus het basisvierkant.
Het totaal aantal ligt tussen 26 en 32. Deze tip is er om jullie op de goede weg te zetten.
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Uitbreiding 3
Verdeel tenslotte elk vierkant van 2 op 2 terug in 4 gelijke vierkanten. Hiervoor volstaan acht lijnen van 8 cm.
Meer details voor het tellen kan of wil ik niet meer geven maar ga systematisch tewerk zoals in uitbreiding 2.
Vraag: Hoeveel vierkanten, al of niet geheel of gedeeltelijk overlappend, tel je op je tekening?
Tip: Het zijn er alvast meer dan 120, ruim meer zelfs. De vierkantjes op je oorspronkelijk tekenblad niet
meetellen natuurlijk! Enkel eigen tekenwerk.
Succes!
Antwoord op opgave 18 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
Rik, Sam en Tom krijgen van hun oma 7 appels om onder elkaar te verdelen. Geen van de drie
mag met lege handen naar huis gaan. Ook geen appel of appels doorsnijden, opeten of
wegmoffelen.
Verder mag Sam er niet minder krijgen dan Rik, maar ook niet meer dan Tom.
Jij kent toch ook de oplossing(en)…

Tombola ingangskaarten scholenveldloop
Winnende nummers tombola ingangskaarten scholenveldloop op 13-10-2019 te Hansbeke
1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8ste
9de
10de

21933
21867
22063
22126
22296
22078
21829
21943
22344
22055

Waterkoker.
Keukenhanddoeken.
Koffiekan met pomp.
Kader.
Twee curve boxen.
Plastic fruitschaal.
Glazen kan.
Inox schaal.
Wekker.
Vuilbakje.

Prijzen ophalen bij Eric Maenhaut Cardijnlaan 50, 9850 Deinze - Hansbeke
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Tachtigers
Jeanine Van Vynckt
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 bezochten al een Jeanine in de Cluysewijk voor
het julinummer. Nu bellen we aan bij de directe
buurvrouw op huisnummer Doornbosstraat 19.

Geboren op een dorpsboerderij
Ik ben geboren op 17 september 1939 op een
boerderij in de Dorpsstraat, nu Hansbekedorp 43,
waar tot 1910 de dorpsmolen stond. Vroeger waren
er nog boerderijen zoals rechtover de kerk, waar
Gerard D’Hondt woonde en zijn vrouw Henriette De
Buck het café openhield. Tot 1960 was hier het
gemeentehuis van Hansbeke. Later kwam er het
postkantoor. Er was ook een boerderij verbonden
aan het klooster. Daar maakte Achiel Vandemoortele
de dienst uit. Even buiten het dorp, in de richting van
de vaart, lag de boerderij die in mijn jeugd door de
familie Van Couter beheerd werd, later door de
familie Boone. Boerderijen, weiden en akkers tot in
de dorpskern dus.
Mijn vader was Leon Van Vynckt. Hij huwde met
Clara Blanckaert uit Sleidinge. Eerst werd Jacqueline
geboren, ze woont nu in Zomergem, daarna kwam ik
aan het raam piepen. Na de twee meisjes kwam
zoon Jacky, die later de boerderij zou verder zetten.
Jacky woont nu in het West-Vlaamse Rollegem. In
1944 werd ons gezin vervolledigd met Jeanette, die
naar Nazareth uitweek.

eucharistievieringen op zondag: om 6.30 u, 7.30 u
en om 9.30 u de hoogmis. Ieder jaar verkocht ik met
Georgette Lootens blauwe bloemetjes voor het werk
voor de blinden Licht en Liefde aan het portaal van
de kerk.
Ik ging naar de kleuterschool bij Zusters Idonie en
Everilda. Daarna naar de lagere meisjesschool bij
Zuster Constantine in de eerste graad, Zuster Judith
de tweede, Juffrouw Angèle Mestdagh de derde en
Zuster Norberta in de vierde graad. Tijdens de oorlog
kookte Daily Bauwens soep voor de kinderen op
school om aan te sterken. We kregen die opgediend
in een kroes van bij Edgar Mareel. Op het einde van
de oorlog gaven we hortensiabloemen mee aan de
wegtrekkende Duitse soldaten. Toen mijn neef
Herman Martens als opgeëiste terug uit Duitsland
kwam, mocht ik hem van de zusters een boeket
bloemen geven toen hij van de trein stapte. Voor de
foto van mijn plechtige communie kwam fotograaf
Pieter Roesbeke uit Zomergem op de bovenverdieping van het café Huis van Vinderhoute, bij
Casimir Onderbeke, naast de kerk. Daar moesten we
poseren voor de lens.

Verbonden met dorp en kerk
Alle activiteiten in mijn kinderjaren en jeugd speelden
zich vlak bij huis af. Er was het toneel in de zaal,
genaamd de Oude Melkerij in de Melkerijstraat. Ik
was lid van de Boerenjeugdbond (zie foto) en van de
VKAJ, onder stimulans van onderpastoor Lammens.
Ik deed aan veel kerkelijke activiteiten mee… Ik was
lid van de Eucharistische Kruistocht, met een
stempelkaart en van de H. Hartbond. De eerste
zondag van de maand was er een misviering voor de
mannen, de tweede voor de vrouwen. Dan zaten we
vooraan in de middenbeuk. Er waren toen nog drie
Vlakaf november 2019
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Voor het ronddragen van het Mariabeeld in de kerk,
rond de kerk bij goed weer of bij de processies op
Sacramentsdag en op O-L-Vrouw-Hemelvaart, 15
augustus, waren ongehuwde jonge vrouwen nodig.
Ik deed dat van 18 jaar tot 27, vooral samen met
Marcella Maenhaut, Yvonne Goorman, die kloosterzuster werd, en Agnes Bultinck. Met de meisjes van
de school vormden we een koor dat op vrijdag in de
kerk zong o.l.v. koster Frans Snellings. Ik herinner me
dat Laurène Bockaert daar ook bij was.

Fruithandel OM Van Kerckvoorde
Toen ik 14 jaar was, verliet ik de school en ging
werken in een groothandel voor fruit. Mijn
doopmeter, de zus van mijn moeder, hield een winkel
in de Gentse Zondernaamstraat nr. 6. Haar man
Maurice Van Kerckvoorde had samen met zijn
vennoot Oscar een groothandel in fruit. De naam
was de afkorting van Oscar en Maurice. Ik wist van
aanpakken en werd o.a. ingeschakeld in het ophalen
van het fruit, samen met een knecht, in de
Antwerpse haven. Dat was wel sleuren met de zware
bakken, bananen, citroenen en pompelmoezen,
want toen bestonden er nog geen clarks. Ik werkte
er de hele week en bleef slapen in Gent. Dikwijls
bleef ik er ook in het weekend. Zo werd ik door
toedoen van E.H. Lammens leidster van de VKAJ op
de Sint-Jacobsparochie. Ik ging op cursus naar
Eeklo en naar Dworp. De Romereis moest ik laten,
want ik moest werken.
Mijn Gentse familieleden waren grote koersliefhebbers. Ze gingen supporteren in ’t Kuipke, naar de
Ronde van Vlaanderen, het wereldkampioenschap op de weg te Geluwe
enz. Zo zag ik Hansbekenaar Willy De
Keyser koersen, maar ook Stan
Ockers, Rik Van Steenbergen, Emile
Severyns, Fred De Bruyne, Etienne De
Wilde, noem maar op. Ik wou nog
meer naar de koers gaan kijken
tijdens het weekend, maar mijn vader
verplichtte me om nu en dan toch
eens naar Hansbeke te komen. Op de
kermis was er hier ook een wedstrijd,
in mijn fotoalbum sta ik op de foto
met Ugo en Christian Verlinden, uit de
Gentse Oudburg, die thuis ook een
groentewinkel hadden.
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Zorgen voor het gezin
Ik trouwde in 1965 en we gingen in Gent wonen,
dicht bij het UZ. Ik bleef werken in de fruithandel tot
ik in verwachting was van Patrick. Mijn man had
liever dat ik dat zware werk dan niet
meer deed. Patrick is geboren in
1966. Hij is getrouwd met Saskia De
Wulf en heeft drie kinderen: Kjenta,
Jana en Jarno. Ze wonen in EkeNazareth. Peter is ook nog geboren
toen we in Gent woonden. Hij
huwde met Anja Bouckaert en ze
hebben in Aalter een meisje, Maité,
en een jongen, Thibo. Na vier jaar
verhuisden we naar de Nevelse
Bosstraat waar we schapen hielden
en een stal met honderd varkens. De
dieren verzorgen was vooral mijn
werk. En de kinderen natuurlijk, want
ondertussen werd Patricia geboren.
Zij woont nu in Poesele met Tony
Coen en hun dochter Marie.
Vlakaf november 2019
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Toen ik plots alleen
en 16.30 uur wordt er
“Hier is het ook aangenaam wonen,
kwam te staan wou ik
koffie en taart gegeven.
alleen maak ik me grote zorgen over de
een sociale woning huIk help ook mee met
ren in Hansbeke, maar ik
knotwilgen die al lang eens moesten
Welzijnsschakel Nevele
heb daar veertien jaar
in het vroegere judogekapt worden.”
moeten op wachten.
lokaal naast Sportzaal
Ondertussen huurde ik
Oostbroek. Daar komen
een appartement in Hansbekedorp naast Miekes
ongeveer 75 gezinnen naartoe. Er zijn veel mensen
Superette. Ik heb daar graag gewoond. Hier is het
uit andere landen bij die onze taal niet goed kennen.
ook aangenaam wonen, alleen maak ik me grote
Om de twee maand delen we voedselpakketten uit
zorgen over de knotwilgen die al lang eens moesten
en is het kledingwinkeltje open. Voor een kleinigheid
gekapt worden. De lange takken kunnen schade aan
wordt kleding verkocht. Hier wordt eveneens koffie
de gebouwen aanbrengen, wat al voorviel. De
geschonken en dat is mijn werk. Jaarlijks gaan we
verantwoordelijkheid wordt van de gemeente naar de
op uitstap, dit jaar naar de Olmense Zoo.
huisvestingsmaatschappij, en omgekeerd, geschoven, maar niemand komt in actie.
Ieder jaar ga ik mee op bedevaart naar FransLourdes. E.H. Philemon Van
Cleemputte uit de BegijnVrijwilligerswerk in Gent
hoflaan is onze aalmoezenier.
en Nevele
We rijden met een bus van
Een paar dagen in de week
Deinze naar Tourcoing en
ga ik naar de Sint-Antoniusdan verder met de TGV. We
kring in de Brandstraat, een
verblijven zeven dagen in
zijstraat van de oude
Lourdes. Ik ben daar mee
Houtlei. Daar wordt kledij
begonnen om rolstoelen van
verzameld die twee of drie
mensen te duwen, maar heb
keer per week voor een
nu wel de kracht niet meer.
zacht prijsje verkocht wordt
De bisschop gaat ook mee
aan mensen die het niet te
op de jaarlijkse Lourdesreis,
breed hebben. Schoenenmaar hij moet terug zijn voor
verkoop is er eens per
het Te Deum in de Sintmaand. Oud-Hansbekenaar
Baafskathedraal. Veel andere
Christiane Van Roosebeke
reizen doe ik niet, ik ben
helpt hier ook mee. Mensen
graag thuis en lees mijn
in kansarmoede kunnen
tijdschriften, Vlakaf natuurlijk
hier eten van de voedselbook!
ank halen. Ze krijgen dan
een stempel op hun kaart.
Ik ben verantwoordelijk voor
brood en boter. Tussen 14

Artikels of andere bijdragen (bv. lezersbrieven) moeten binnen zijn bij de redactie
vóór 20 december 2019, via redactie@vlakaf.be
Vlakaf november 2019
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Terugblik
De Strafste Straat
Op zaterdag 12 oktober
2019 werd de Borluutlaan, verdiend, tot Strafste
Straat van Hansbeke gekroond. Hun prijs: een
gouden straatnaam-bordje
en een receptie voor hun
straat.
In het voorjaar kondigde Tuupetegoare ‘De Strafste
Straat’ aan. Een quiz waarbij de Hansbeekse straten
het tegen elkaar opnemen.
Er werd vol verwachting uitgekeken naar dit
evenement en ik denk dat we kunnen besluiten dat
Hilde, Lies, Bart, Jan, Kristof en Jan de 34 ploegen
een hele fijne avond bezorgd hebben.
De ongeveer 200 deelnemers en supporters
werden op het kerkplein ontvangen. Daar konden
ze hun medespelers vinden bij hun straatnaambordje. Daarna was het zoeken naar het juiste
tafeltje in de kerk.
Om 20.00 uur werd de kerk volledig gevuld met
Hansbekenaren en werd iedereen getrakteerd op
een overweldigende intro, een filmpje met
vermelding van alle straten ondersteund door een
stevige deun muziek.

Met elk 101 punten volgden de Reibroekstraat, Tien
Gemeten en Zandestraat Geel.
Tijdens de quiz kregen we trouwens goed nieuws:
Burgemeester Vermeulen verklaarde Hansbeke
onafhankelijk. Gevolg: Een staande ovatie in de
kerk, Hansbekenaren vielen elkaar in de armen,
tranen van vreugde, er werd gezongen, gesprongen
en gejuicht. (voorgaande is mogelijk enige overdrijving
van de werkelijkheid)
Door de onafhankelijkheidsverklaring moest er
natuurlijk een nieuwe burgemeester gezocht
worden. Elke deelnemende Hansbekenaar was
kandidaat en via een afvallingsrace kwam Tim
Picquer als nieuwe burgemeester uit de bus.
Enkele dagen na de quiz kregen de deelnemers nog
enkele leuke weetjes in hun mailbox:
•

•
•

De 34 ploegen hebben in totaal 995 centimeter
gebreid, ruim zestien meter dus. In de Donkerstraat
(56 cm) kunnen ze het best overweg met de
breinaalden, de mensen van Hammestraat Geel (1 cm)
kunnen nog wel een breicursus gebruiken. We hebben
trouwens nog plannen met al die kunstige breiwerkjes.
Normaal duiken die eind dit jaar nog ergens op in het
straatbeeld.
De gemiddelde score was 80,1 punten (op 125) of
64,1 procent.
Twee ploegen slaagden erin de schietspoel tot op de
65 gram nauwkeurig op te eten (door de gevallen
laptop kunnen we niet meer achterhalen wie dat was.
Sorry…)

De verschillende rondes wisselden elkaar
vlot af met vragen over Hansbeke, over
Hansbekenaren en oud-Hansbekenaren, over en door Hansbeekse
schoolkinderen, met vragen door
bekende Hansbekenaren, …
Er moest worden geproefd en er werd
getest of de Hansbekenaren hun
straatbeeld kennen.
Als rode-draad-spel moest iedere ploeg
letterlijk met rode draad een zo lang
mogelijk breiwerkje maken. De Donkerstraat won dit onderdeel met een
breiwerk van 56 cm.
Reeds van bij het begin stond de
Borluutlaan op kop. En die positie lieten
ze niet meer los. Zij werden dan ook de
verdiende winnaar met 104 punten.
"3 2
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Burgemeester Tim Picqeur
Jan, Bart, Jan, Hilde en Lies. Kristof ontbreekt op de foto.
•

Eén van de moeilijkste vragen bleek een filmpje van de
kleuters. 'Alien in de nacht', 'een mannetje dat in de
nacht loopt', 'een zwarte vogel',...: slechts vier
ploegen herkenden hier een nachtraaf in: de
Borluutlaan, de Merendreestraat en de Zandestraat.
De Cluysekerkweg wist 't ook, maar zij hadden
natuurlijk veel voorkennis (dat waren de juffen van de
school…)

•

De sympathiekste ploeg was Kerkakkerstraat Groen.
Zij schatten de gezamenlijke leeftijd van de zes
vrouwen/mannen van Tuupetegoare op slechts 190
jaar (in plaats van 222 jaar).

Bedankt aan Tuupetegoare!
Krijgt Hansbeke een vervolg?

Reactie uit de Voordestraat
Beste inrichters
Mag ik namens de Voordestraat iedereen van het inrichtend comité en alle medewerkers proficiat wensen
voor het initiatief en hen bedanken voor de meer dan geslaagde avond. Het aantal deelnemers, de mix
van jong en oud, het tempo van de opeenvolgende opdrachten, de visualisering en de originaliteit van de
vragen, het ludieke einde met de burgemeesterverkiezing, de locatie en jullie geestdrift maakten dat
iedereen een meer dan gezellige avond had en dat het dorpsgevoel triomfeerde. Iedereen voelde zich
opnieuw samen Hansbekenaar. Er werd over gepraat in het dorp. Het oversteeg de kaalslag van bomen
en weiden voor de aanleg van een ringweg en de opdeling van Hansbeke in Noord en Zuid door de extra
sporen.
Tot een paar dagen geleden was ik wat pessimistisch over het sociale leven in Hansbeke. Een aantal
bonden stopt met hun werking (Oud-Hansbeke – Klik), ook wij in de Voordestraat kunnen niet langer met
onze reus buitenkomen (leeftijd), we vinden geen opvolgers.
Toen ik jullie bezig zag, was ik ineens gerustgesteld. Oude bonden verdwijnen wel, maar jullie initiatief
bewees dat jullie de nieuwe generatie zijn die bereid is de cohesie van het dorp verder te verzorgen en uit
te bouwen met originele initiatieven.
Hiervoor onze dank, wij zien het graag gebeuren.
Namens het Voordecomité
Vlakaf november 2019
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PERLIN in ARSCENE
Dat was mooi thuiskomen
en smaakt naar meer.
Pauline Verminnen is het
kind van beroemde ouders,
maar ze gaat resoluut haar
eigen weg. Het is toch al
zo’n zestien jaar dat Pauline Hansbeke ingeruild
heeft voor Gent.
Pauline was dolblij en fier
om Perlin op 21 september voor te stellen aan haar
ex-dorpsgenoten. Officieel
is Perlin een soloproject,
maar je kan niet alles alleen
doen. Toetsenist en producer Jens Paeyeneers en drummer Simon Vanden Bogaerde, twee uitmuntende muzikanten, staan haar bij
op de intieme scène van Arscene. Simon groeide trouwens eveneens op in Hansbeke, een dubbele terugkeer
dus.
Eerst schreef Pauline een Engelstalig repertoire bijeen. Gaandeweg sloop het Franse chanson in haar werk.
Het Engelstalige kan je rangschikken als R&B of blue-eyed soul, ondersteund door funky elektronica met
puntig drumwerk, maar met nadruk op de melodie en een goeie tekst. Het Franse werk is van nature
zwieriger, maar even eigentijds. Ze voelt zich duidelijk in de twee stijlen goed thuis.
Pauline Verminnen bewees dat ze een innemende podiumpersoonlijkheid is, met een prachtige stem. Ze
beweegt met natuurlijke gratie en palmt het publiek in met haar guitige bindteksten. Haar songs mogen
gehoord worden. De fijne interactie met de andere muzikanten doet deugd, bewijs dat Pauline een (h)echt trio
heeft vergaard. Houden zo!

Nieuws uit de redactie
Net na het verschijnen van deze Vlakaf komen we samen in de gemeentezaal op 11 november met alle
verspreiders, medewerkers en redactie om de 25ste jaargang te vieren en de volgende te starten.
De abonnering wordt dan ook afgerond. Als je de verspreider gemist hebt kan je nog snel 8 of 10 euro
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 (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.
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In Beeld

Infrabel rijdt zich vast op Lambroek

Werken op het Dorp

Persconferentie en verkoop boek ‘Van Begijnhofstraat tot Zandelaan’

RIP boompjes carpoolparking
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Zaterdag 9 november 2019 - 11.11.11-activiteit
Changemakers
Nick De Proost speelde zijn eerste muzieknoten al
op zijn 6de. Nick, nu bijna 15 jaar oud, soleerde
onlangs op marimba bij de symfonische uitvoering
van ´Trip the Light Fantastic´ van Frank Nuyts. Voor
Arscene & 11.11.11 brengt hij 2 specifieke marimbastukken. Meskerem Mees is een twintig-jarige singer-songwriter uit Merendree
met Ethiopische roots. Ze speelt gitaar en piano. Haar songs leiden je al
rijmend door de gekste verhalen alsook door haar eigen geest. Onlangs werd
Meskerem finaliste in de selectierondes voor Sound Track, het nieuwe
podiumparcours van o.a. Poppunt en AB.
Zaterdag 23 november 2019 - Pura Vida
Roots reggae & bluesy ska
Af en toe heeft Arscene geluk met de keuze van een concertdatum: op
zaterdag 23 november viert ‘Puraman’ Bregt De Boever zijn verjaardag bij
Arscene. Wat we mogen verwachten blijft voorlopig gissen, maar dat het
zal knallen, staat vast. Pura Vida zal een `best of` brengen van hun werk
doorheen de jaren. Natuurlijk kan er op dit verjaardagsfeest geen `Special
Guest` ontbreken… Zij luistert naar de naam, Alessandra De Queiroz. Vorig
jaar kregen de broers Bregt en Maarten deze Braziliaanse op bezoek, een
ideale gelegenheid om samen te musiceren en opnames in te blikken in de Last Ark Studio.

Zaterdag 7 december 2019 - And They Spoke in Anthems
Money Time
5 jaar na het unaniem bejubelde ‘June’ heeft And They Spoke in Anthems
eindelijk een opvolger klaar: `Money Time`. De wereld verandert nu eenmaal
sneller dan frontman Arne Leurentop erover kan schrijven. Wat hij schrijft komt
ongeveer hierop neer: de wereld is om zeep, maar laat ons allemaal doen alsof
er nog hoop is. Money Time is een sprankelend, (mee)slepend plaatje
geworden dat soms groovet, en soms opzettelijk niet, met teksten die ertoe
doen, openbloeiende refreinen en meer sferen dan er manen rond Jupiter
zijn.
Live krijgt Leurentop het gezelschap van Maarten Flamand (The Antler King /
Elefant) op snaren en pedalen en Jan Dhaene (Ansatz der Machine) op drums
en toetsen.
Zaterdag 14 december2019 - Mauger
Sunday Competition
Muziek die de oren streelt en het hart een sprongetje doet maken. Less is more bij
Mauger: pretentieloze en uitgepuurde indiepop zonder franjes, met eenvoudige maar
rake arrangementen. In februari 2019 brachten ze hun debuutalbum ‘Sunday
Competition’ uit, onder het label van Mayway Records. Maar liefst 4 nummers van dit
album werden door de nationale radio opgepikt, waarvan ‘No Time To Look At You’ en
‘Com Back tot he City’ het langst bleven circuleren.
Fans van Eels, Bon Iver, Phosphorescent, Midlake, Calexico,… zullen dit zeker
appreciëren !
www.arscene.be
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• 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
• Maandagen 18 en 25 november, 2 en 16 december. Dans met de bekende
dansleraar Philip de Loose.
Meer info bij Lies Keirse lieskeirse@gmail.com

Dit jaar is het 11.11.11-thema 'Changemakers maken het verschil'.
Passy verdedigt met haar organisatie Aidprofen vrouwenrechten in Congo. Red is
met ICSC pleitbezorger voor een doortastend klimaatbeleid in de Filipijnen en
wereldwijd. Met Radio Maendeleo geeft Thaïs Congolezen een stem. Esperanza
strijdt met Acción Ecológica tegen petroleumontginning in de Amazone. Awad
geeft met Totol Syriërs weer een toekomstperspectief in het verwoeste Raqqa.
Deze krachtige bewegingen en de mensen die hen sterk maken, zet 11.11.11 dit
jaar in de schijnwerpers. Changemakers streven naar een duurzame, leefbare
toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier.
Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote
multinationals en ga zo maar door. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds
meer komt de vrijheid voor meningsuiting onder druk te staan. Net daarom zijn
deze changemakers belangrijker dan ooit en voert 11.11.11 campagne.
Ook in onze gemeente kan je 11.11.11 steunen.
STRAATACTIE 2019
Ook dit jaar komen we in Nevele, Landegem, Poesele, Merendree, Hansbeke en Vosselare langs. Deur aan
deur, door weer en wind, in het weekend van 9, 10 en 11 november. Stuur onze vele vrijwillige medewerkers
niet met lege handen naar huis. De plaatselijke jeugdbewegingen helpen ons al jaren. Dank daarvoor! Wilt ook u
graag een paar uurtjes helpen? Contacteer ons op 11groep.nevele@gmail.com
MIXIT DRAAIT VOOR 11.11.11
Op vrijdagavond 8 november draait Jeugdhuis de Mixit vanaf 21u in Landegem opnieuw plaatjes op
aanvraag t.v.v. 11.11.11. De jeugd toont zijn warm hart. Komt dat zien en vraag uw favoriete plaat aan!
OPTREDEN ARSCENE
Op zaterdagavond 9 november (20u20, deuren 19u19) slaan Arscene en 11.11.11 in Hansbeke de handen in
elkaar voor een fijne muzikale avond met o.a. Meskerem Mees. We rekenen net als vorig jaar op een volle zaal.
Info en kaarten via www.arscene.be
ELFENQUIZ
Op zaterdagavond 16 november (20u, deuren 19u30) organiseert 11.11.11 een boeiende en plezante quiz
(algemene kennis) in het Parochiaal Centrum in Nevele. Inschrijven kan per ploeg (20 euro, max. vijf personen).
Mail ten laatste tegen 11/11 je ploegnaam naar 11groep.nevele@gmail.com
Meer info? Mail naar 11groep.nevele@gmail.com
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Welkom bij de
Orde van de Witte Steen!

-

ELke 3e vrijdag van de maand is iedereen
welkom in de gemeentezaal om
bordspellen te komen spelen!
We maken er een gezellige avond met
spelen voor beginners en experten,
volksspelen en heerlijk unieke en lokale
dranken!
Spring vanaf 19u binnen in groep, of
alleen, er is altijd plaats aan een tafel! Wij
voorzien de uitleg, jullie de ambiance!
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Kostprijs?

-

15/11 is onze openingsavond! Daarna telkens de 3e vrijdag van de
maand!
Welkom vanaf 19 uur!
Gemeentezaal Hansbeke, Hansbekedorp 35, 9850 Hansbeke
Inkom is €2

Kom mee onze spellenclub opstarten met een gratis glaasje cava!

www.ordevandewittesteen.be
0485/733783

fb.me/OrdevandeWitteSteen
info@ordevandewittesteen.be

Zin om de Orde te helpen?
Meld je aan als vrijwilliger op vrijwilliger@ordevandewittesteen.be of spreek ons gerust aan
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Tante Leens Kookpunt
Witte Chocolade Taart
Ingrediënten
Taartbodem
170 g gemengde noten

Aan deze taart is er redelijk wat werk, maar je zal er mee
scoren!
Werkwijze

Maal de noten niet te fijn in een blender, snij de dadels in
kleine stukjes en duw ze plat tussen de vingers samen met
de noten. Voeg de kokos en het water erbij en meng verder.
2 eetlepels geraspte kokos
Het zal aan de handen plakken maar dit is het
onaangenaamste van de taart.
Scheutje water
Leg bakpapier in een taartvorm van ongeveer 24 cm en
schik het deeg in de taartvorm. Je handen lichtjes nat
100 g donkere chocolade
maken kan helpen. Duw het deeg langs alle kanten en zorg
ervoor dat hij bijna overal even dik is. Laat de taartbodem 1
Rode bessen vulling
uur in de koelkast rusten.
Smelt de donkere chocolade en strijk de taartbodem ermee
150 g rode vruchten (mag uit diepvries)
in, dat is om de bodem sterker te maken. Zet de bodem
terug in de koelkast.
2 blaadjes gelatine
Ondertussen maken we de bessenvulling. Plet de vruchten
met een vork en warm er 2 lepels van op. Leg de 2 vellen
Chocolade ganache
gelatine in koud water en laat bij de warme vruchten
oplossen. Voeg dit bij de rest van de vruchten en verdeel
250 g volle room
over de taardboden. Terug in de koelkast zetten voor een
half uur.
50 g boter
Voor de ganache doen we de boter, honing en in stukken
gebroken witte chocolade in een hoge kom (eventueel van
40 g honing
een staafmixer). Laat de room opkoken en giet hem bij de
chocolade. Roer voorzichtig met een klopper tot de
chocolade gesmolten is. Voeg nu ook de laatste 2
geweekte vellen gelatine bij en mix verder met een
staafmixer. Beweeg de mixer van onder naar boven zodat er
lucht in het mengsel komt. Na een tijdje zal de mengeling beginnen te dikken. Giet nu alles over de
vruchtenvulling, strijk glad en zet voor een paar uur in de koelkast.

200 g ontpitte dadels (grote)

Net voor het opdienen, haal je de taart
uit de koelkast, neem aan het bakpapier
op en zet de taart op een taartenschotel.
Voorzichtig het papier vanonder de taart
halen. Je kan ze nu afwerken met
nootjes, geraspte chocolade enz…
Smakelijk

Vlakaf november 2019

"3 9

Alziend oog

We geloven in Hansbeke!

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

Miguel Berteloot Veerle Dhont Frank Langeraert Koen Persyn
Bram Temmerman Zjeraar

Werkten mee

Alain Balcaen
Dirk Kerkhove

Greet Conix
Robert De Blaere
Marleen Van Ooteghem Friet Verthriest

Oplage

885 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.
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