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Nieuw te Hansbeke!
Op tijd en stond stellen we
enkele nieuwe zaken voor die
zich in Hansbeke vestigen. We
gingen op bezoek bij Blij Ellen,
Regio Vastgoed en Wink.
Meer op p. 3 en verder.

Gouden
Schietspoel

Scheepsdoop aan de Leie

p. 7.

M a x i m Va n d e
Walle, autocrosser
uit Hansbeke.

Deze keer in Hansbeke. Te gast bij
Sofie D’Hondt. p. 17.

Kijk in de Leiespiegel
Meer nieuws over onze
gemeenteraad. p. 21.

Warme Kerst in Hansbeke

Momentje voor een
complimentje

Afrit 12,
Hansbeke!

Bij Leen Jespers van de
ouderraad. p. 13.

Meer over de Hansbeekse dorpsraad op

Hansbeke in het land
van Deinze
In dit nummer is er geen
bijdrage voor deze rubriek. In
de andere nummers van 2020
komen wel de overige deelgemeenten aan bod!

p. 14.

Horen, zien en schrijven
Beste lezer
In naam van alle medewerkers wensen wij jullie een
aangenaam en gezond 2020. Wij zullen ervoor zorgen dat er
veel leesplezier bijkomt!
Ook in deze Vlakaf vind je lezersbrieven van Hansbekenaren
over Hansbeke, gedichten, de voorstelling van drie nieuwe
handelszaken, een uitgebreide bijdrage over Afrit 12,
Hansbeke en nog veel meer Hansbeeks nieuws.
Soms horen we wel eens het verwijt dat het lijkt alsof we
veel over Deinze schrijven in plaats van over Hansbeke. Je
leest er natuurlijk ook wel enkele artikelen die meer over
Deinze dan over Hansbeke gaan. Vroeger had je dat ook,
maar toen ging het over Nevele. We kunnen natuurlijk niet
voorbij aan de realiteit dat Hansbeke ondertussen een dorp
in Deinze geworden is, waardoor heel wat zaken die voor de
Hansbekenaar belangrijk zijn in Deinze of door Deinzenaars
beslist worden.
En dus ja, er wordt nogal wat aandacht besteed aan het
verslag van de gemeenteraad. En ja, we stellen onze Deinse
bestuursploeg voor (hoewel het dit keer toevallig een
Hansbeekse is). Hierbij proberen we het accent te leggen op
het belang voor ons dorp, maar soms gaan we ook iets
breder natuurlijk.
We schrijven dus zeker niet meer over Deinze dan we
vroeger over Nevele schreven. Alleen waren we met z'n allen
al meer gewoon aan dat 'Nevele' dan nu aan dat 'Deinze'.
De enige rubriek die hierop een uitzondering maakt is
Hansbeke in het land van Deinze, waarin we de voor ons
nieuwe dorpen voorstellen. Elf dorpen, twee jaargangen
lang, stellen we de vroegere Deinse dorpen voor aan onze
lezers. Omdat we zelf nieuwsgierig zijn naar de nieuwe
inwoners in onze gemeente en omdat we ervan uitgaan dat
vele van onze lezers dat ook wel zullen zijn.
Maar wees gerust, beste lezer, Hansbeke blijft op de eerste
plaats in ons hart en in Vlakaf. Dat beloven we jullie, voor
2020, maar ook voor alle volgende jaren.

Groeten uit Hansbeke

Overeind blijven, Doornbos!

Nieuwjaar in de Karmenhoek

De redactie

‘Tes woir, gelukkig
joir vuer iedreen!

Nieuwjaarsreceptie ’t Verzetje
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Nieuw in Hansbeke!
Ons dorp is voortdurend in verandering. Wat de toekomst zal brengen is een groot vraagteken, nu meer dan
ooit. Daarom doet het ons veel plezier om vast te stellen dat er nog altijd mensen zijn die het de moeite waard
vinden om een nieuwe zaak op te starten of naar Hansbeke te brengen. Dat zorgt voor leven in de brouwerij en
houdt ons dorp levendig. We stellen graag opnieuw drie nieuwe handelszaken aan u voor.
kinderen zelf veel spelen maar zorg er ook voor dat
ze iets bijzonders kunnen doen. Zo laat ik ze zelf
werken met een echte naai- of boormachine. Dat
gebeurt uiteraard heel veilig maar is wel lekker
De eerste nieuwe zaak is
spannend en vooral verrassend.’
er alvast één waar we zelf euhm…
Verrassing blijkt het magische woord binnen elke
blij van worden. Ellen Cornelis uit de
workshop. Onlangs bleek dat er tijdens een dinoCardijnlaan geeft, onder de leuke naam Blij Ellen,
workshop verbazingwekkend veel
creatieve workshops voor kinderen
dinosaurusskeletten in de tuin te
van 3 tot 8. Die leeftijd nuanceert
vinden waren. Of maken de
ze meteen zelf: ‘Binnenkort start ik
kinderen figuurtjes in plasticine, die
met een aantal workshops onder
Ellen daarna gebruikt voor een
de noemer Brei Ellen voor 10 tot
poppenkast. De tussendoortjes
12-jarigen. Daarin gaan we aan de
passen ook altijd in het thema. ‘Bij
slag met breien, haken en naaien
de workshop rond knikkeren voormet de naaimachine!’
zie ik dan bijv. kerstomaatjes, druiEllen is pas in oktober vorig jaar
ven of aperitiefbolletjes,’ vertelt
gestart met Blij Ellen. Nadat ze 21
Ellen. ‘De kinderen maken ook
jaar kleuterjuf in Merendree was,
altijd zelf iets. Daarvoor wordt
vond ze het tijd voor iets anders.
allerlei knutselmateriaal gebruikt
Ellen is graag creatief bezig, was
zoals lapjes stof, stukjes hout of
het werken met kleuters nog lang
wc-rolletjes. Soms gaan we samen
niet beu en wou ook graag meer
op ontdekkingstocht op zolder,
van thuis uit werken. Vanuit die
wat voor veel kinderen al een
combinatie is Blij Ellen ontstaan.
avontuur op zich is. Ik richt me ook
‘De naam is er vrij snel gekomen,’
altijd specifiek op elke leeftijd: 3-4vertelt ze. ‘«Blij» staat uiteraard
jarigen beleven kabouters anders
voor de leuke beleving voor de
dan 5-6-jarigen.’
Ellen Cornelis
kinderen, maar de letter l staat
Voorlopig vinden de workshops
wat dunner, zodat je er ook een
enkel in de Cardijnlaan plaats.
«bij» in kan lezen. Met dat bijtje, dat ook in het logo
‘Hier heb ik alles bij de hand. Tegen het weekend
staat, wil ik aangeven dat er in de workshops ook
tover ik de volledige living, keuken en tuin om tot
een stukje natuurbeleving zit. Tijdens elke workshop
kinderatelier. Mijn kinderen Arend (11) en Evert (9)
trek ik met de kinderen minstens voor even onze tuin
vinden dat ook geweldig, want ze hebben al veel
in. Dan plukken wij bijvoorbeeld druiven of bessen
speelgoed opnieuw ontdekt. Soms helpen ze me
voor het tussendoortje. De kinderen vinden dat
zelfs met de begeleiding van de kinderen. Voor mijn
super! In de zomer spelen we natuurlijk veel meer
man is die “terreinbezetting” gelukkig geen probuiten.’
bleem: op zaterdag doet hij wat administratie en op
De workshops vinden telkens plaats op zaterzondag gaat hij joggen.’ Inschrijven gebeurt in
dagnamiddag en zondagvoormiddag, volgens een
principe individueel, maar Ellen zal in januari toch
vaste formule van samen spelen, zelf iets knutselen
eens uittesten of een verjaardagsfeestje ook lukt. Ze
en iets lekkers tussendoor. De thema’s van de
heeft alvast een goed uitgewerkt programma, dat ze
workshops vind je terug op de website. Er zijn
samen met de ouders wil uitvoeren.
klassiekers zoals knutselen en techniek, maar je kan
De meeste kinderen komen uit de buurt: Hansbeke,
ook kiezen voor naaien, vogels in de tuin of zelfs voor
Merendree, Bellem, …, maar er zijn ook al mensen
een UNO ouder-kind workshop. ‘Ik maak dat de
uit Ninove, Zottegem of Eeklo gekomen. ‘De mama

Blij Ellen - creatieve
workshops voor kinderen
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uit Eeklo heeft haar kindje afgezet en is een koffie
gaan drinken in een café in Hansbeke,’ lacht Ellen.
De mensen vinden haar via haar website, facebook
of Instagram. ‘Dat heb ik allemaal moeten leren,
maar met de hulp van Wouter (haar man, red.) is dat
goed gelukt en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Op
mijn website vind je altijd het programma voor de
komende weken en voor welke leeftijd de workshop
bedoeld is.’
Ondertussen zit Ellen niet stil, want ze volgt ook nog
bijscholingen opvoedbegeleiding en kindertalentenfluisteraar. Ongetwijfeld zien we daar binnenkort het
resultaat van in het aanbod!
www.blijellen.com

Regio Vastgoed Immo op maat
Ons tweede bezoek vindt
plaats op een Hansbeekse toplocatie. Regio Vastgoed, op Hansbekedorp 2A, is dat als immobiliënkantoor uiteraard
aan zichzelf verplicht. We worden hartelijk ontvangen
door zaakvoerder Stéphane Delhaye en Stefanie
D'hondt. Stefanie is de zus van Sofie en dochter van
Jef D’hondt en Solange Herbrant en dus helemaal
geen onbekende in Hansbeke maar ook voor
Stéphane is dit terug naar de roots. Hij is namelijk
afkomstig uit Nevele. Het pand waar we ooit nog
onze Libelle en later ons ondergoed kochten, is
grondig en erg stijlvol gerenoveerd.
4

‘Ik ben eigenlijk toevallig op dit
pand uitgekomen,’ steekt Stéphane
van wal. ‘Ik werkte al tien jaar voor
een immokantoor uit Zwijnaarde en
vond dat het tijd was om helemaal
zelfstandig een eigen zaak te
beginnen. Maar hoe, waar en
wanneer was nog onduidelijk.
Toevallig moest ik in de buurt zijn
voor een huis in Merendree en zag
ik dit pand staan. Ik heb contact
opgenomen met de eigenaar en
niet lang getwijfeld om te kopen.
Het pand heeft de centrale en
daarmee ideale ligging op de as
tussen Gent, Aalter en Brugge.
Stefanie noemt zichzelf ‘een late
roeping’: ‘Ik werkte al sinds jaren in
de interieursector van bouw tot
inrichting, maar vond dat het tijd was voor iets
anders. De passie voor vastgoed is er altijd geweest
en ik heb dan ook besloten de opleiding tot
vastgoedmakelaar te volgen. Ik ben héél blij dat ik bij
Stéphane ben terecht gekomen. We kenden elkaar al
via mijn zus en hadden een samenwerking zelfs een
paar jaar geleden al lachend afgesproken. Dat was
op een babyborrel in Arscene. Nooit gedacht dat dit
ook werkelijkheid zou worden,’ lacht ze. Allebei zijn
ze trouwens in de wolken over Hansbeke: goeie
buren (Lilium, ’t Pestelijntje), de wekelijkse markt,
Miekes Superette…
Regio Vastgoed onderscheidt zich door de
persoonlijke service die men biedt. Stéphane: ‘In
deze digitale tij‘En ulderen buroo es goed den blijft die persoonlijke begelei-

te zien vanuit den trèn.

Alee, toch twiee joir, tons
komn der betonploidn
vuern'
ding erg belangrijk, of het nu gaat
over de verkoop van een klein stuk
bouwgrond, rijhuis, hoeve of villa.
Een huis kopen of verkopen is voor
de meeste mensen nog altijd één
van de belangrijkste beslissingen in hun leven. Onze
klanten krijgen ook altijd één contactpersoon
toegewezen, Stefanie of ikzelf. We begeleiden de
klant doorheen alle stappen van de verkoop.’ In
Vlakaf januari 2020
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tegenstelling tot de online verkopen, waar
alles snel moet gaan, krijgen de potentiële
kopers hier de tijd die ze nodig hebben.
‘Desnoods regelen we tien keer een bezoek,
zolang de koper maar op zijn gemak is.’
Voor Stefanie moet er ook altijd een klik zijn
met de verkoper. ‘Wederzijds vertrouwen is
erg belangrijk. Verkoper en makelaar moeten
echt als een team kunnen optreden. Een huis
kopen of verkopen is heel emotioneel: een
eerste huis kopen, de ouderlijke woonst
verkopen, verkoop als gevolg van een
echtscheiding, …Het komt er vaak op aan
om een eigenaar op een nuchtere en
realistische manier te begeleiden. Pas op, wij
hebben een adviserende rol, bijv. als het over
de prijs gaat. Wij doen een schatting, maar
de verkoper heeft altijd het laatste woord.’
Niet elke woning die verkocht wordt zal op de
website van Regio Vastgoed verschijnen. Via de
dienst directe verkoop worden dikwijls verkopen
gesloten zonder publiciteit. Anderzijds kan een klant
altijd laten weten waarnaar hij op zoek is en van
zodra er een match is met zijn wensen krijgt hij de
eerste kans tot aankoop. ‘Onlangs heb ik zo twee
bouwgronden in Landegem verkocht. Dat heeft nooit
online gestaan. Publicitair is dat voor onze zaak
misschien niet zo interessant, maar ik heb wel heel
snel een koper en verkoper tevreden kunnen stellen,’
zegt Stéphane.
Ze benadrukken allebei: ‘Als je op zoek bent naar
vastgoed, laat het ons zeker weten. Via onze website
kan je je criteria nalaten, misschien kunnen wij
ergens de link leggen met een verkoper. Kom dus
gerust langs voor een gratis waardebepaling of
vrijblijvend advies bij uw plannen.’
Wat wij al lang wisten, wordt ook door deze twee
kenners bevestigd: ‘Hansbeke is een gegeerde regio.
Het staat bekend als een pittoresk dorp, net zoals
Bellem en Merendree,’ zegt Stefanie. Maar voor
Stéphane zijn dé twee troeven van Hansbeke: station
en E40.
Voor we afscheid nemen, nemen we nog een foto
onder de uitspraak van redactielid Zjeraar:
“Wellekomn in Ansbeke”, die hier prominent op de
muur prijkt.
www.regiovastgoed.be
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Stefanie D’hondt en Stéphane Delhaye

Wink Print B e d r u k t e p ro mo-, werk- en
sportkledij
We sluiten dit drieluik
af op het meest
noordelijke punt van Hansbeke, meer bepaald in de
Hammestraat. Wink is nieuw in Hansbeke maar de
zaak zelf bestaat al twaalf jaar, zoals zal blijken.
Kristof Lambert, de man achter Wink, ontvangt ons
enthousiast in zijn gloednieuwe en moderne woning,
waar hij samen met zijn vrouw Freija De Baere en
dochtertje Oona woont. Wink Print is, naast Mister T
en Koen Degroote, zowaar de derde plaats in
Hansbeke waar textiel wordt bedrukt.
Vooraan in de woning is een ruim bureau voorzien,
waar de verkoop plaatsvindt. Klanten zijn hier meer
dan welkom om stalen en modellen te bekijken. De
keuze is zo goed als eindeloos: t-shirts, sweaters,
hemden, mutsen, zelfs rugzakken en stoffen
draagtassen kan je laten bedrukken. ‘Ook de kleur,
kwaliteit van het textiel of de plaats waar het logo
moet komen: het wordt hier allemaal besproken,’
zegt Kristof. ‘Hier kan ik al heel wat mogelijkheden
tonen,’ vertelt hij, terwijl hij wijst naar de meterslange
kledingrekken, ‘maar zelfs dit is maar een beperkte
selectie.’
‘Mijn klantenbestand gaat heel ruim. Ik werk zowel
voor kleine en grote kmo’s, zelfstandigen,
jeugdbewegingen als voor scholen. Voor een
5
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Kristof Lambert

jeugdbeweging is het altijd heel leuk werken, omdat
ik die mee begeleid naar het eindproduct. Zij
reageren achteraf ook erg enthousiast als ze het
resultaat zien. Ik maak graag tijd om met deze
klanten mee te zoeken naar de juiste keuze. De hele
grote klanten, zoals een mutualiteit die pakweg
duizend sweaters bestelt, weten op voorhand goed
wat ze willen. Die hebben al een logo en een duidelijk
idee over kleur en afwerking. Dat zijn vaak klanten
die terugkeren en dezelfde bestelling plaatsen als
vorige keer.’
Bestellen kan vanaf tien stuks. Voor een t-shirt voor
een vrijgezellenavond of loopactiviteit voor het goede
doel kan je hier dus zeker ook terecht. ‘De meeste
klanten hebben al een logo of een tekst klaar, maar
als dat nodig is kan ik helpen om er één uit te
werken. Naast zeefdruk kan ik het logo ook
borduren. De productie zelf gebeurt in mijn atelier in
Gent, in Hansbeke kan ik dan alle tijd vrijmaken om
klanten te ontvangen.’
Kristof en zijn gezin wonen hier nog maar een jaar.
‘Twaalf jaar geleden ben ikKoen
gestart
in Deinze. Eerst in
Degroote
bijberoep maar dat bleek al na een jaar niet meer te
combineren. Vervolgens ben ik naar Nevele verhuisd
en nu ben ik dus hier in Hansbeke gevestigd,’ zegt
hij. ‘Ik ben opgeleid als grafisch vormgever, met
specialiteit zeefdruk.’ Naast promotioneel textiel kan
6

er ook bedrukte werkkledij besteld worden,
balpennen en zelfs spandoeken of werfdoeken. Het
bedrukken gebeurt met verschillende technieken,
maar daar hoeft de klant zich niets van aan te
trekken. Kristof:’Dat is vooral een technische
kwestie. De keuze wordt in hoofdzaak bepaald door
het aantal stuks, ik kies gewoon de meest geschikte
techniek. Enkel over bedrukken of borduren beslist
de klant uiteraard zelf!’
We krijgen nog een primeur mee. ‘Binnenkort staat
onze webshop online, namelijk bedruktetextiel.be.
Op die site kan je zelf een bestelling plaatsen of een
offerte laten opmaken. Bedoeling is dat je een keuze
maakt uit textiel, kleur, bedrukking, enz.. Na het
plaatsen van een bestelling ontvang je een digitale
voorstelling van uw order.’
Kristof maakt zich geen zorgen over het feit dat zijn
zaak in een spreekwoordelijke uithoek is gelegen.
‘Voor mij is het een voordeel dat mijn bureau en privé
op dezelfde plaats zijn. De catalogus staat op mijn
website, veel bestellingen worden online geplaatst en
klanten ontdekken me vooral via mond-aanmondreclame.’
www.wink-print.be & www.bedruktetextiel.be
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Gouden Schietspoel 2020
Maxim Van de Walle
Vlakaf is van plan in 2020 een Gouden Schietspoel uit te reiken aan een sportieveling (M/V) die internationaal
doorbreekt. Olympisch goud of een een wereldtitel zijn geen voorwaarde, maar kunnen natuurlijk helpen bij de
selectie. Alle disciplines komen in aanmerking: atletiek, wielrennen, voetbal, basket, volley, biljart, zwemmen,
karate, … zelfs vogelpik. Talentvolle jongeren kunnen zich warm lopen. Wij interviewen ondertussen jonge en
iets oudere Hansbeekse kampioenen als mentale voorbereiding.
Deze keer hadden we een afspraak bij Maxim Van
Doordat Maxim niet elke cross kon rijden, werd hij
de Walle uit de Hammestraat. Maxim is 17 jaar en
dat seizoen negende op het Belgisch Kamwoont bij zijn ouders, Mario Van de Walle en Iris
pioenschap bij junioren.
Quintyn, en zus Delphine.
Zijn passie: autocross.
Wedstrijden
Zowel op school als in zijn
Voor een wedstrijd kan er
vrije tijd houdt Maxim zich
eigenlijk niet getraind worbezig met auto’s. In het
den. Je kan er wel voor
Emmaüsinstituut te Aalter
zorgen dat je als coureur fit
volgt hij automechanica, en
staat, maar de meeste
van april tot eind oktober
voorbereidingstijd gaat naar
kan je hem bijna iedere
het sleutelen aan de wazondag vinden op de
gen.
autocross.
Een seizoen loopt van april
Voor wie zich niet onmidtot oktober, met gemiddeld
dellijk iets kan voorstellen bij
om de twee weken een
autocross: het is een crossMaxim Van de Walle
wedstrijd. In juni en juli zijn
wedstrijd die wordt gereden
er iets minder wedstrijden.
op een weiland of een
Maxim rijdt dus bij de jeugd
ongebruikt buitenterrein, met ongeveer 15 tot 20
(14 tot 18 jaar). ‘In de buurt zijn er weinig
auto’s aan de start.
jeugdrijders’, zegt hij. Maxim is ook lid van de bond,
nl. de VACB (vrije autocross bond). De bond zorgt
Wanneer sloeg de motor aan?
voor de ondersteuning bij de organisatie van
‘Van jongs af aan had ik een passie voor alles met
wedstrijden en voor de verzekering.
motoren’, vertelt Maxim. ‘Ik sleutelde aan van alles
De meeste wedstrijden worden gereden in
en nog wat, en in plaats van te fietsen, reed ik met
Vlaanderen, en dan nog vooral in West-Vlaanderen.
de brommer of de quad’.
In Wallonië is er zelden een wedstijd.
Als kind ging Maxim met opa Syl (Sylvain Quintyn)
Een wedstrijddag begint om 6.00 uur. Dan
vertrekken Maxim en zijn compagnie met de
altijd kijken naar Veldeken cross. ‘Vanaf 14 jaar mag
je starten in de autocross, ik heb dat dan ook
vrachtwagen naar de cross. In de vrachtwagen zitten
gedaan’, zegt Maxim. Zijn eerste cross was in 2017
in Nevele. Daar werd hij vijfde in het dagklassement.
Omwille van een gebroken arm heeft Maxim dat
seizoen niet kunnen uitrijden.
Het volgende seizoen kon hij wel opnieuw starten.
Maxim rijdt in de ‘jeugdklasse’ en in het seizoen
2017-2018 ging het steeds beter en sneller, maar
daardoor was er soms meer schade aan de wagen.
Hij rijdt met een Suzuki Swift. Bij de jeugd mag er
maximum met een 1300L motor gereden worden,
en de Suzuki Swift heeft een 1300 met de meeste
pk’s.
Vlakaf januari 2020
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Kosten

de racewagen, reserveonderdelen, werkmateriaal...
Per dag zijn er ongeveer 20 reeksen, bv. de jeugd,
de kevers, de dames, de plaatselijken,… Er worden
drie wedstrijden van ongeveer drie minuten gereden.
De eerste twee crossen bepalen de plaats in de
derde cross, de finale.
Tijdens een cross is contact in principe niet
toegelaten. Maar door het crossen zelf is er vaak
schade aan de wagen. Tussen de reeksen is er
ongeveer twee uur pauze. Die tijd kan gebruikt
worden om aan de wagen te sleutelen.
Per wedstrijddag kunnen er twintig punten verdiend
worden. Sowieso vijf startpunten, en daarnaast
kunnen er vijftien punten bijverdiend worden,
naargelang de plaats op de rangschikking op het
einde van de dag.
‘s Avonds rond 21.00 uur arriveert Maxim terug in
Hansbeke.

Bijna Belgisch Kampioen
In het begin van seizoen 2018-2019 liep niet alles
zoals gepland. ‘Er waren problemen met de
versnellingsbak, waardoor ik de eerste crossen niet
zoveel punten heb behaald in het Kampioenschap’,
vertelt Maxim, ‘Na enkele aanpassingen aan de
wagen begon het beter te lopen’. Maxim eindigde
dan vaker in de top drie en behaalde ook enkele
overwinningen. Tegen het einde van het seizoen zag
het ernaar uit dat Maxim in
de top drie zou eindigen.
Maar enkele beschadigingen aan de wagen
zorgden ervoor dat hij
belangrijke punten liet
liggen, waardoor hij uiteindelijk toch eindigde op
een tweede plaats. Net
geen Belgisch Kampioen,
maar wel zeer verdienstelijk zilver!
8

De kosten van de crosswagen, de onderdelen, de
vrachtwagen, het transport,… die moeten natuurlijk
betaald worden. De ondersteuning van de ouders
van Maxim is natuurlijk cruciaal om te kunnen
crossen. Daarnaast draagt Maxim zelf zijn steentje
bij: hij heeft een weekendjob en in de vakantie
werkte hij al bij autobedrijf D’haenens.
Op 15 augustus hielden ze bij Maxim thuis een
eetfestijn ten voordele van de cross. ‘Dat was een
groot succes’, zegt Maxim. ‘En we zijn van plan om
dat opnieuw te doen, op 15 augustus 2020 volgt
ons tweede eetfestijn’.
Tot slot heeft Maxim ook enkele sponsors: Kapsalon
Conny, Transport Geert Devos, Yeti Eeklo, Criel
Interieur, zetelfrabriek BE.ST en Taptoe.

Ambitie
Komend seizoen, dat in april in Aalter start, wil
Maxim gaan voor het Belgisch Kampioenschap. Hij
hoopt om nu van bij de eerste crossen goed te
rijden.
Wanneer Maxim achttien is, wil hij graag meedoen in
de ‘sprinter’-reeks. Dat zijn ‘buggy’s’ (race-auto's
met een buizenframe) die veel sneller gaan dan een
gewone wagen.
Maxim denkt er ook aan om na zijn middelbaar een
verdere opleiding automechanica te volgen in
Kortrijk. Daarna werken bij de pechverhelping ziet hij
wel zitten.
Maxim wil graag zijn ouders bedanken voor de
steun. Zij gaan steeds mee met hem naar de cross.
Verder is hij ook zijn supporters dankbaar. Die zijn
altijd welkom aan de vrachtwagen voor een drankje.
Hij wil ook iedereen bedanken die hem helpt bij het
sleutelen aan de wagen.
Op onze beurt willen we Maxim bedanken voor het
gesprek. We wensen hem
veel succes en hopen om
hem op het einde van
komend seizoen Belgisch
Kampioen te mogen noemen.
Voor de geïnteresseerden:
Maxim z’n eerste cross
van het seizoen vindt
plaats op 29 maart 2020
te Aalter.
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Ansbeekse Gedachten
Dirk Kerkhove
De nachten beginnen te kurten,

'kwille zelve geirne belastinge betoalen

een winterzonneke geeft veel licht

veur 't algemeen nut

binst de donkertste doagen van't joar.

en om de minderbedeelden te steunen.

En 't woas were een joar

Moar nie meer veur die politieke cirk

mee hitte golven,

van partijdotaties en andere zotte kosten.

moar uuk veel sturm en regen.

Schune om te zien oe da de derde leeftijd

Der wierd gegroaven onder de route

tupe mee de jeugd opkomt zelfs betuugt

omleidingen in 't durp

veur ne gezondere, eerlijke en betere wereld.

en nog veel verranderingen op komste.

Veur mijzelve woast uuk ne schune tijd

Moar gelukkig geven de menschen ier nog om

mee mijne kleinzeune

malkoar

wandelend Ansbeke te meugen verkennen

zie moar noar de veurbeelden

en de koetjes ne goeiedag te zeggen.

van 't ansbeeks verzetje, afrit 12,

Ik krege uuk nog een kleindochterke

vlakaf , jeugdtheater en nog vele...

die gelukkig eur hertoperoatie goe te boven

Ansbeke boven tedju.

kwam.

Moar soms woast ofdat op andere ploatsen

'K hope dak ze alle twee nog veel veroalen

de wereld in brande schoot

goa meugen vertellen

in de bossen en in de vele oorlogsploatsen.

en schune levenslessen meegeven

Were veel menschen op de vlucht,

gelijk dak mee mijn dochters moste doen.

familie en uldere thuis kwijt,

Noaste joare goak uuk alleman

op den dompel in een vremd land.

die'k binst mijn wandelingen

Uuk in ons landeke zijn der veel sukkeleirs

deur 't durp tegenkomme

en gelukkig uuk veel vrijwillgers

ne goeie dag blijven wenschen

mee een goe herte,

en ne keer een klapke doen.

die proberen 't elpen

'T zijn soms die kleine dingen die deugd doen.

al est al ne keer te luisteren noar de miserie.

Ons dichter bij malkoar brengen.

Voedselbanken droaaien op alle toeren

Der zijn uuk were wa moaten en vriendinnen

en in sommigste uizen est koud

op ulder loatste reize vertrokken,

en weinig licht.

‘k goa ze missen.

Menskes moeten leven mee geen geld,

Moar 'k ben al blije da mijn moederke

binst da ministers die zelve ulder ontslag geven

die ier vlak veur kestdag in mekoar zakte,

en 't land en zijn volk in chaos sturten

eur attakske overleefdege

ne priem krijgen van 90000 euroots.

en 'k ope dak er nog lange magge veur zurgen.

Der woaren uuk verkiezingen

Ierbij wensche 'k ulder in alle nederigheid

were veel beloften en muiletrekkerije

en mee een diepe buiginge

om tons moanden ruize te moaken veur postjes

allemoale uit het dieptste van mijn herte

mee veel partij machtspellekes

veel plezier, liefde, geluk

om ondertussen ulder kiezers te vergeten.

en een vree goeie gezondheid.

Vlakaf januari 2020
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Ontroerend goed
Melissa Anthuenis en Carlos Goubaud
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 ...

Tijdelijk instapklaar
Ondertussen meer dan tien jaar geleden, kochten
Melissa Anthuenis en Carlos
Goubaud hun woning in de
Borluutlaan 2. Ze waren er als de
kippen bij wanneer de woning te
koop werd aangeboden. Het huis
lag dan ook op het pad van hun
vorige woning in de Kippendonkstraat naar het dorp. Het
huis was hen al opgevallen en
stond zelfs op hun verlanglijstje …
Ze aarzelden dan ook niet om een
bod te doen wanneer ze de
woning ook van aan de binnenkant hadden goedgekeurd. Het
bleek het gouden bod te zijn!
De woning was instapklaar voor
Melissa, Carlos en hun eerste
dochtertje Annabel. Ze hielden
ook niet echt veel verbouwingen
in het verschiet. Al wisten ze dat
het dak wel min of meer aan een
renovatie toe was. De oorspronkelijke woning was
vrij ruim. Via de inkom kon je rechtdoor naar de
keuken of links naar de ineenlopende voor- en
achterplaats. Op de eerste verdieping waren er drie
slaapkamers en een badkamer. Op de zolderverdieping was er naast heel wat opslagruimte ook
nog een logeerkamertje. En daarnaast hadden ze
een garage en zelfs een serre van meer dan 50
vierkante meter.
Tijdens de eerste jaren dat ze er woonden,
demonstreerden Melissa en Carlos volop hun groene
vingers in de serre. Maar na een paar jaar bleek die
toch dringend aan herstelling toe. Ze beslisten
uiteindelijk om ze af te breken en zich toe te leggen
op het kweken van groenten in de buitenlucht. In
10

2012 schakelden Melissa en Carlos over van mazout
naar gas en plaatsten ze een milieuvriendelijkere
condensatieketel. Voorlopig nog
klein bier voor wat enkele jaren
later zou volgen …

Stap voor stap ondersteboven
In 2014 waren ze ondertussen al
met vijf ten huize Melissa en
Carlos. Na grote zus Annabel, die
werd geboren in de Kippendonkstraat, zagen Suzan (2008)
en Ada (2010) het levenslicht in
de Borluutlaan. Daarnaast komen
de ouders van Carlos, die in
Guatemala wonen, regelmatig
voor een tijdje op logement. Wat
bij hun aankoop ruim genoeg
leek, bleek na verloop van tijd dus
toch wat krap te worden. En dan
zit er maar één ding op als je
tenminste niet wil verhuizen:
verbouwen. Het oorspronkelijk
idee van Melissa en Carlos was om een dakkapel te
steken aan de achterzijde van hun woning. Toen ze
dit idee bespraken met hun architect Jef Vanoverschelde uit Merendree, overtuigde die hen om
meteen de volledige muur achteraan op te trekken.
Budgettair zou dit niet zoveel verschil maken … al
bleek dit achteraf nogal relatief. Maar niettemin lieten
ze zich overtuigen. Ze kozen voor houtskeletbouw,
vakkundig uitgevoerd door VDF Inconstruc uit
Nevele. Enerzijds omwille van het milieuvriendelijke
karakter, anderzijds omdat deze constructie ook voor
minder gewicht zou zorgen op de oorspronkelijke
muren en funderingen. Ook voor de buitenafwerking
van de nieuwe muur dachten ze eerst aan hout.
Maar de architect raadde hen dit af omwille van het
Vlakaf januari 2020
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minder duurzame karakter. Ze kozen voor houtkleurige rockpanel die in lamellen werd aangebracht.
Rockpanel is een duurzaam materiaal dat wordt
gemaakt van vermalen rots die wordt verlijmd met
hars. Het nieuwe woongedeelte kreeg een plat dak
en biedt plaats aan een grote kamer met aangebouwde badkamer aan de kant van de spoorweg
en een bureau aan de kant van hun buren. Alle
ruimtes hebben grote ramen aan de achterzijde. Aan
de kant van de spoorweg zijn de ramen kleiner. En
omdat de nieuwe badkamer geen buitenmuur heeft,
werkten ze in deze ruimte met een solartube. Dat is
een soort van lichtkoepel die via spiegels het licht
van buiten naar binnen projecteert.
De positionering van de ramen is uiteraard niet
toevallig. Enerzijds willen ze liever zo weinig mogelijk
lawaai binnen van de spoorweg en valt het nog af te
wachten hoe de geluidspanelen er zullen uitzien …
Anderzijds hebben ze achteraan een weids uitzicht
op de velden en landerijen die reiken tot aan de
straat waar ze vroeger woonden. Al ligt er hier en
daar tijdelijk wel een berg aarde in hun zicht voor de
werken aan het derde en vierde spoor. Het
einderesultaat is een eerste verdieping met 3
slaapkamers en een badkamer voor de kinderen,
een ruime slaapkamer met badkamer voor Melissa
en Carlos en een ruimte waar vooral Melissa rustig
het huiswerk van haar pupillen kan verbeteren.

Een bewuste keuze om de woning wat meer kleur
te geven. En via een groepsaankoop schaften ze
zich ook meteen zonnepanelen aan.
Op het bestaande gedeelte van de bovenverdieping ging ook alle vast tapijt eruit. In de
plaats kwam groene linoleum met een kurken
ondervloer. En beneden werden de oude
chauffages vervangen door nieuwe exemplaren.
Ook buiten werd er werk en vooral aarde verzet.
De stookolietank die al even werkloos was maakte
plaats voor een nieuwe en grotere regenput. En
terwijl de graafmachine toch in de tuin stond, werd
ook de trampoline maar meteen ingegraven. Ze
dachten op dat moment niet alleen aan de
praktische buitenwerken maar ook aan het genot
van het buitenleven. Ze lieten namelijk een overdekt
terras bouwen aan de achterzijde van hun woning,
waar ze tijdens de laatste zomers al uren hebben
kunnen van genieten.
De werken duurden uiteindelijk een achttal maanden.
Al leek het nog langer voor Melissa en Carlos die er
al die tijd zijn blijven wonen en dus af en toe eens
door het stof hebben moeten bijten.

Om het af te leren
Enige tijd nadat de verbouwing achter de rug was,
kregen Melissa en Carlos te kampen met een

Als je dan toch bezig bent
Melissa en Carlos maakten van de uitbreiding
gebruik om ook het oorspronkelijke gedeelte van de
woning te renoveren. Eerst en vooral was het de
moment om de energie- en isolatiewaarde van de
woning op te krikken. Want op een woning die
dateert van de jaren zestig, zit op dat vlak zeker nog
marge. Zo spoten ze alle spouwmuren op met
isolatie. Daarnaast werd het dak geïsoleerd. De
kunstleien werden vervangen door rode dakpannen.
Vlakaf januari 2020

elektriciteitspanne. Al gauw bleek dat er iets grondig
fout zat. De elektriciteit in het oorspronkelijk gedeelte
van hun huis bleek niet geaard en diende bijgevolg
volledig herlegd te worden. Iets wat ze liever ontdekt
hadden tijdens de afgeronde verbouwingen. Er zat
dus niets anders op dan een elektricien in huis te
halen om alle leidingen te herleggen. Ze namen
Ludwig Deolet uit Landegem onder de arm die de
leidingen zoveel als mogelijk via de rolluikbakken, de
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Sowieso zijn ze heel tevreden met
het resultaat van alle werken die ze al
verrichtten. Hun woning is niet alleen
ruimer en comfortabeler maar ook
een stuk milieuvriendelijker. En de
ligging is uiteraard niet veranderd …
op wandelafstand van het dorp en
met zicht op de kerktoren. Of toch …
ze hopen alleszins dat ze de kerk nog
zullen kunnen zien over de geluidsmuur. En het tunneltje op een
steenworp van hun huis, zullen ze
beslist missen. Maar na al de
verteerde verbouwingen van de
afgelopen jaren wennen ze daar
beslist ook wel aan!
schouw, … legde zodat ze kap- en plakwerk zoveel
mogelijk konden vermijden.
Als er zich niet opnieuw verrassingen voordoen, zijn
ze door de grote werken heen. Toch wat binnen
betreft. Op het afwerken van hun nieuw badkamertje
en wat plak- en schilderwerk na.
Buiten kunnen ze zich nog wel
enkele jaren zoet houden.
Wellicht wordt eerst de tuin
onder handen genomen. Die
werd grotendeels omgewoeld
voor het leggen van de afvoerbuizen, de regenwaterput,
… Aan de kant van de spoorweg zouden ze graag een
carport en nieuwe oprit leggen.
Maar ze wachten daarmee liever
tot na de werken aan het spoor,
ook al worden ze niet onteigend.
De bouwwerf en het vrachtverkeer bevinden zich iets te
dicht om helemaal gerust te
zijn.

Melissa kennen we natuurlijk als trouwe medewerkster van Vlakaf. Of misschien van één van haar
optredens met haar band Blue & Broke, waarbij ze de zang voor haar rekening neemt. Of als
taxichauffeur voor haar kinderen. En als er dan nog tijd over is, leest ze graag een boek. Ze werkt als
leerkracht Engels en leerlingenbegeleidster in de Campus Lievegem van de Middenschool SV.
Carlos houdt van de rust van de natuur. Hij golft in Drongen en werkt regelmatig in zijn moestuin. Als het
wat harder mag gaan, leeft hij zich uit op het drumstel van Anabel. Hij werkt op de commerciële afdeling
bij Euroclear, waar hij klanten ondersteunt bij het installeren en gebruiken van communicatiesoftware.
Samen hebben ze drie dochters: Anabel (13), Suzan (11) en Ada (9)
12
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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.
Voor het eerste complimentje van 2020 gingen we langs in de Molenstraat (oh sorry, Molensteenstraat) op
nummer 4, waar tot voor kort Anna Wieme huisde. Al een half jaar woont daar Leen Jespers met haar twee
dochters, Renee (11 jaar) en Juliette (9 jaar). Momenteel wordt het huis nog wat verbouwd, vooral de ramen en
de deuren.

Leen kwam tien jaar geleden in Hansbeke wonen
de overtollige kledij in zakken af te zetten op school
toen ze op zoek was naar een huis vanwaar ze een
(dit jaar de week van 20 april).
gemakkelijke verbinding had met Brussel. En in een
Naast leven in de brouwerij, zorgen die acties ook
dorp waar het nog betaalvoor geld in het laatje. En
baar was... Naar Brussel
dat geld wordt gebruikt
moet ze voor haar job bij
om de school te onderEuroclear, een bedrijf dat
steunen. Zo krijgt elke klas
financiële diensten aan50 euro om een educabiedt. De verbinding is al
tieve uitstap mee te beenkele jaren niet meer zo
kostigen, is er jaarlijks een
ideaal, ze rijdt nu met de
theatervoorstelling voor
auto naar Gent om daar
het lager en één voor de
de trein te nemen, maar
kleuters en zijn er de
Raf Coppens
Leen blijft wel in Hansattenties:
koffie met een
beke.
koek op de eerste schoolToen haar kinderen hier
dag voor de ouders, een
naar school gingen, wou
attentie op de dag van de
ze iets terugdoen. Dus
leerkracht, een ijsje op de
werd ze lid van de ouderlaatste schooldag voor
raad. Momenteel is ze
alle leerlingen en een
penningmeester, daarvoor
attentie voor de zesdewas ze enkele jaren voorjaars bij hun proclamatie.
zitter. Enkel Eline Imant
Maar het meest zichtbare
heeft meer jaren op de
zijn ongetwijfeld de
Leen Jespers
teller bij de ouderraad.
kleurrijke blokken van
Met de ouderraad worden
Ludomodul op de speeldrie hoofdactiviteiten georganiseerd. Vooreerst is er
plaats. Dit jaar komt daar nog een ‘avonturende ontbijtactie op de zondag van Schietspoelenparcours' bij onder het motto: meer groen op
kermis. Er worden zelfs ontbijten aan huis geleverd.
school.
De volgende organisatie is de kinderdisco. Die leek
Voor wie zich afvraagt of Leen nog tijd heeft voor iets
wat aan het doodbloeden omdat de kinderen
anders: ja hoor. Ze vindt dat de ouderraad niet al te
moeilijker op de dansvloer te krijgen waren. Maar een
veel tijd opslorpt en dus combineerbaar is met haar
intense samenwerking met de leerlingenraad zorgde
andere hobby's. Zo zit ze reeds in haar vierde jaar
vorig jaar voor nieuwe ideeën. Zo kwamen er hoekjes
Russisch (da, u leest het goed). Verder gaat ze graag
met een kapsalon, met nagellakdemo, met een
wandelen en loopt ze regelmatig. Tenslotte gaat ze
photoboot en een knutselhoekje. En de dansvloer
zo veel mogelijk op reis. En dat is over de hele
liep weer vol dankzij 'So you think you can dance'.
wereld...
De kinderen kijken al uit naar 15 februari voor de
Acht jaar reeds is Leen dus één van de drijvende
volgende editie!
krachten binnen de ouderraad. En als ze ooit stopt,
De week na de paasvakantie volgt dan de laatste
zijn er wellicht verenigingen genoeg in Hansbeke
actie: een kledijophaling. Iedereen wordt gevraagd
waar ze welkom is. Bedankt Leen, voor de babbel!
Vlakaf januari 2020
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Afrit 12, Hansbeke!
De oprit van “Afrit 12,
Hansbeke”
Het is zover: Hansbeke
heeft als eerste deelgemeente in Deinze,
een dorpsraad. Nog
maar eens een bewijs
van het grote gevoel
van verbondenheid in
ons dorp!

Vanwaar de naam?
Op de algemene dorpsraadvergadering van 5
november 2019 werd gestemd over de naam van
onze dorpsraad. Uit de zeven suggesties, werd het
voorstel van Sabine Dejan met meerderheid van
stemmen verkozen. Er werd wel beslist om er de
‘baseline’ Dorpsraad bij te vermelden, dit om de
vereniging goed te duiden.
Afrit 12, is “onze” afrit op de E40, die we delen met
Nevele. De E40, die samen met de spoorweg ons
dorp zo bereikbaar maakt. Twee “aders” in ons dorp,
die we goed moeten verzorgen, willen we ons dorp
gezond houden.

‘Tes toobn dan
zulderen afrit nie
missn!’

Welke thema’s behandelen we?
Op 5 november hebben we tevens de thema’s
gekozen die we als prioritair zien voor ons dorp. Uit
de 28 suggesties die in de dorpsvergadering van 24
september 2019 naar voren kwamen, zijn er zes
weerhouden om onmiddellijk mee te starten. Het
betreft:
1. Herinrichting Hansbekedorp en dorpszicht
2. Bankautomaat terug in Hansbeke krijgen
3. Cultuurhuis: inrichting, noden
4. Groenbeleid in onze gemeente
5. AED-toestellen (= reanimatietoestellen) leren
gebruiken
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Algemeen willen we de klemtoon leggen op wat
wijzelf kunnen doen, dus met alle Hansbekenaren en
de Hansbeekse verenigingen.
Daarnaast zullen er ook realisaties zijn waarvoor we
anderen nodig hebben. Die anderen zijn dan bv. het
stadsbestuur, andere overheidsdiensten, bepaalde
experten enz. Er zal dus wellicht ook een intense
samenwerking zijn tussen de stadsdiensten en onze
dorpsraad.

Hoe pakken we dit aan?
We worden geholpen door een extra-werkgroep:
‘Interne organisatie’. Drie vrijwilligers gaven zich op
om in die werkgroep mee te werken: Bart de Wulf,
Juul Langeraert & Lies Ouvry. We willen een
document met onze visie, missie en waarden van
Afrit 12, Hansbeke dorpsraad. Daarnaast zal ook een
huishoudelijk reglement opgesteld worden. Alles
wordt voorgesteld en bediscussieerd op de volgende
dorpsvergadering op maandag 20 januari 2020.
Op diezelfde dorpsraad gaan we ook het startschot
geven van de vier werkgroepen (AED is al gestart).
Mensen die interesse tonen in één van de vier
thema’s zullen aan het werk kunnen gaan: bepalen
hoe ze dit project gaan aanpakken, welke
deelprojecten ze willen gerealiseerd zien, of ze
externe expertise nodig hebben, …. We maakten
reeds een projectfiche die de werkgroepen kan
begeleiden in dit proces.
Verder engageren we ons om 5 keer per jaar een
algemene dorpsvergadering te organiseren. Daarin
willen we over de voortgang van de werkgroepen
communiceren, en luisteren naar het dorp om
nieuwe initiatieven te starten.
Wat realiseerden we al tot nu toe?
1.
Dankzij Bart de Wulf hebben we een website,
facebookpagina en instagram-account.
(www.afrit12hansbeke.be & Afrit12hansbeke
voor fb en Instagram)
2.
We beschikken ook over een e-mailadres:
info@afrit12hansbeke.be.
3.
Ons logo werd vakkundig ontworpen door Juul
Langeraert: het verwijst naar het afritbord op
de E40, maar dan in de typische blauw/witte
kleuren van ons dorp en met de kerktoren erbij
als herkenningspunt.
4.
We werden lid van de overkoepelende
vereniging van dorpsraden: ‘Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen”, die ons kan bijstaan
met advies omtrent de werking van onze
dorpsraad.
Vlakaf januari 2020
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5.

6.

7.

8.

We zijn erkend door de Cultuurraad van Deinze
waardoor we bijvoorbeeld ook vergaderzalen
van de stad Deinze kunnen gebruiken voor de
kerngroep en de werkgroepen
We legden al de eerste contacten met de
participatieambtenaar van de stad Deinze:
Laurence Hauttekeete.
We openden een bankrekening, waar helaas
nog maar bitter weinig op staat. De kas van ’t
Plankier (ongeveer 100 euro) wordt overgedragen op deze rekening.
We overlegden met Vlakaf, de Hansbeekse
dorpskrant en kregen spontaan het voorstel
van de redactie dat ze elke editie twee pagina’s
zouden voorbehouden voor ons om info vanuit
onze dorpsraad bij de Hansbekenaren te
brengen.
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9.

De werkgroep “AED” ging van start. Er hangen
twee AED’s (reanimatietoestellen) in Hansbeke.
Maar wie weet dat? Wie weet hoe ze moeten
gebruikt worden?

Conclusie:
Met Afrit 12, Hansbeke – Dorpsraad zijn we het
eerste dorp in Deinze met een dorpsraad. Hiermee
tonen we dat Hansbekenaren bekommerd zijn om
hun dorp en de dorpsgemeenschap koesteren. Hoe
mooi kan het dorpsleven toch zijn ….!
We doen een warme oproep tot alle inwoners van
Hansbeke om op maandag 20 ja-nuari 2020 naar de
dorpsraad te komen in de gemeentezaal.
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Nog Ansbeekse gedachten
Hans Wille
de route gaat weldra toe
de barelen zijn het moe
om nog open en toe te gaan
tja ... 't is ier verre gedaan
her en der ne klodder
de banen vol modder
boer, ambtenaar, metser, directeur
ieder zijn auto heeft nu een bruine kleur
heel 't dorp besmeisterd
door gravende grondschrapers geteisterd
gazons, tuinen, hoven
't moet er allemaal aan geloven
grachten, struiken, bomen
er valt niet aan te ontkomen
al die bouwwoede de laatste weken
bezorgt Hansbeke straks een ferm litteken
alles in 't teken van de vooruitgang
is er genoeg nagedacht over het dorpsbelang?
ach, er valt niet aan te ontsnappen
hoeveel we er ook over klappen
we gaan 't allemaal wel overleven
de toekomst zal ons inzicht geven
zijn 't verslechteringen of verbeteringen
we hebben nog altijd onze herinneringen
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Scheepsdoop aan de Leie
Voorzitter Gemeenteraad Sofie D’Hondt
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.
Dit keer bleven we dicht bij huis. Op een zondagvoormiddag gingen we langs bij Sofie D'hondt in
de Melkerijstraat. De goedkeuring van het
meerjarenplan van Deinze was
voor de voorzitter van de gemeenteraad een drukke periode
en in de vooravond (eerst nog
gaan supporteren voor AA Gent
tegen Club Brugge) vertrok ze
voor een tiental dagen naar
Spanje. Maar gelukkig maakte ze
nog even tijd voor ons, zonder dat
we mee moesten helpen om de
valiezen te pakken...
Sofie is een 'echte' Hansbeekse.
Haar vader Jef was jarenlang
gemeenteraadslid en schepen in
de fusiegemeente Nevele. Ze
kreeg de politieke interesse dus
met de paplepel mee.

meteen verkozen, net als in 2006, maar beide keren
zat haar vader Jef op die stoel (vader en kind mogen
niet samen in de gemeenteraad zetelen). Voor haar
werd het een plaats in de OCMWraad. Ze vond het sociaal
engagement dat hiervan uitgaat
een leerrijke ervaring. Daarenboven werd het veel minder
partijpolitiek gespeeld, wat toch
aangenamer en constructiever is.
Na de verkiezing van 2012
zetelde ze wel in de gemeenteraad, als eenmansfractie. Niet
bepaald het verhoopte resultaat
voor de partij, maar gelukkig
bleven de ploeg en een sterk
bestuur bestaan. Zelf moest ze
dus een beetje haar eigen weg
zoeken in de gemeenteraad en
dat bracht haar wat dichter bij
raadslid Filip Vervaeke van Nieuw
Nevele, die toevallig net naast
haar zat.

Het leven naast de politiek
Na haar lagere school ging Sofie
naar Gent voor het middelbaar,
naar het atheneum in de
Het politieke leven in Deinze
Voskenslaan. Aansluitend wou ze
En meteen waren de zaadjes
rechten studeren, maar dat lukte
gelegd voor een nieuwe partij.
niet echt en na twee jaar gaf ze er
Want toen de fusie er kwam en er
de brui aan. Vader Jef wou dat ze
dus een samenwerking moest
het echte leven leerde kennen (en
komen met de Deinse Open VLD,
meteen haar taalkennis zou
werd het meteen de fusie van vier
opkrikken) en pushte haar richting
partijen: Open Deinze bestaat
een job bij de boarding en checknaast mensen van Open VLD
Sofie D’hondt
in van Sabena. Tijdens de paar
Nevele en Deinze, ook nog uit
jaar dat ze daar werkte, trok ze
Nieuw Nevele en Wakker Deinze.
toch opnieuw naar school en volgde marketing in
Het was niet eenvoudig om de ambities van iedereen
avondonderwijs. Na een periode van werken bij de
samen te leggen, maar van in het begin werd de
Generale Bank in Brugge, hield ze een tijdje de
afspraak gemaakt dat de eventuele mandaten
Kastelein en daarna de Mange-Tout open in Nevele.
zouden verdeeld worden volgens stemmenaantal.
Dat deed ze samen met echtgenoot Nicolas Braet.
Sofie had vierde meest stemmen en aangezien Open
Sinds 2012 werkt ze op de sales afdeling van P.
Deinze recht had op drie schepenen en de voorzitter
Bruggeman, de marktleider in jenever met merken
van de gemeenteraad, kreeg zij dus dat laatste
als Peterman en Smeets. Vanaf volgend jaar neemt
mandaat. Ergens heeft ze er toch wel spijt van dat ze
ze 1/5 ouderschapsverlof, niet alleen voor haar
dat schepenambt op 30 stemmen na gemist heeft
zoontje Mauro van 11, maar ook voor haar
en heimelijk hoopt ze zelfs dat de oudste schepen
adoptiekindje 'politiek'.
(Norbert De Mey, die er al 70 is) na drie of vier jaar
het schepenambt zal doorgeven. Wat niet wegneemt
Het politieke leven in Nevele
dat ze het voorzitterschap graag doet en het gevoel
Reeds in 2000 (Sofie was toen 24) stond ze voor het
heeft er steeds beter in te groeien.
eerst op de lijst van, toen nog, Open VLD. Ze was
Vlakaf januari 2020
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Het leven van de voorzitter
Naast het publieke gedeelte van haar taak, de
gemeenteraad voorzitten, heeft ze nog andere taken.
Zo is ze eenmaal per maand aanwezig op de zitting
van het college om de agenda van de gemeenteraad
vast te leggen. Ze krijgt ook vragen binnen van de
oppositie, die ze dan mee helpt verdelen naar de
betrokkenen die een antwoord moeten voorbereiden
tegen de gemeenteraad. Ze werkt mee aan het tot
stand komen van diverse reglementen (huishoudelijk
reglement van de raad, participatiereglement, ...),
aan het voorbereiden van wijkbudgetten als
onderdeel van het participatiereglement, ...
Die wijkbudgetten kunnen belangrijk worden voor
dorpsraden (waarvan er in Hansbeke onlangs de
eerste in Deinze is opgericht).
Tijdens de gemeenteraad moet Sofie neutraal blijven,
ervoor zorgen dat iedereen voldoende aan bod
komt, dat er op de vragen geantwoord wordt. Ze
moet daarbij toezien dat het intern reglement
gevolgd wordt en kan zelfs ingrijpen als er
bijvoorbeeld gebrek aan respect getoond wordt.
Helaas mag ze die ene dag van de maand zelf geen
mening verkondigen. Gelukkig mag dat de rest van
de maand wel. In de fractie bijvoorbeeld, of bij het
samenstellen van de agenda.
Het eerste jaar is nog wat zoeken hoe ver ze kan
gaan, maar ze voelt zich wel groeien in die rol. Ze
vergelijkt het met hoe Hilde Langeraert groeide in
haar rol als voorzitter van de gemeenteraad in de
laatste legislatuur van Nevele.
Het leven is niet altijd gemakkelijk
Over concrete beleidsdomeinen, zoals bij de
schepenen, hebben we het amper tijdens het
interview. Maar we leggen Sofie wel enkele
praktische problemen voor die de fusie meegebracht
heeft.
Zo horen we vaak de klacht dat het vooral over
Deinze stad gaat tijdens de gemeenteraad. Sofie
wijdt dat aan de vele dossiers die de vorige
legislatuur reeds lopende of net opgestart waren. Ze
verzekert ons dat dit de komende jaren zal
veranderen!
Als we opwerpen dat de 'fusie' veel meer op een
'overname' door Deinze lijkt, onder meer omdat alle
'nieuwe' reglementen die van Deinze zijn en omdat

het personeel dat van Nevele overgekomen is zich
zowel organisatorisch als inhoudelijk achtergesteld
voelt, verdedigt Sofie fel de keuzes die gemaakt zijn.
Wellicht waren de bestaande reglementen en
overeenkomsten in Deinze beter geschikt voor een
grote entiteit. En ze had toch het gevoel dat het
recent gepubliceerde nieuwe organogram door alle
werknemers van Deinze goed aanvaard is. Tja, de
echo's die Vlakaf hoort bij het personeel dat
overkwam van Nevele zijn toch een stuk negatiever
(steevast mensen van Deinze die baas worden van
de dienst, manier van werken die volledig op de
manier van Deinze geënt is, ...).
Dat er helemaal geen rekening gehouden wordt met
opmerkingen en vragen van de oppositie, vindt Sofie
niet correct. Tijdens de raadszitting zelf misschien
niet, maar achteraf worden toch een aantal punten
meegenomen. Maar ja, het blijft partijpolitiek
natuurlijk en het is de meerderheid die duidelijk wil
maken dat zij het beleid voeren...
Dat de gemeenteraad zeer slecht te volgen is voor
het publiek doordat de teksten waarover gediscussieerd wordt niet beschikbaar zijn voor hen,
besefte ze niet echt. Ze beloofde dan ook om na te
gaan of de documenten en verslagen op voorhand
beschikbaar kunnen zijn op de website van Deinze.
Voor zover ze al mogen gepubliceerd worden
natuurlijk.
Ze voegt er wel aan toe dat de commissies (een
algemene en themacommissies), waar enkele dagen
voorafgaande aan de gemeenteraad al het
voorbereidende werk gedaan wordt, ook openbaar
zijn. Weinig mensen beseffen dat, maar eigenlijk is
het daar als publiek veel interessanter.
Tenslotte
Bij het afscheid vragen we of ze nog tijd heeft voor
hobby's. Dat valt ferm tegen! Enkel voor de
voetbalwedstrijden van haar zoon Mauro (die bij
Deinze speelt) maakt ze steevast tijd vrij. En af en toe
eens om te gaan supporteren voor AA Gent. We
bedanken haar en wensen haar een aangenaam
verblijf in Catalonië waar ze de Kerstdagen zal
doorbrengen.

Artikels of andere bijdragen (bv. lezersbrieven) moeten binnen zijn bij de redactie
vóór 20 februari 2020, via redactie@vlakaf.be
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Nieuws van de school
Eind september kregen we voor de eerste keer het nieuw logo van de Broeders van
Liefde te zien. Onze basisschool in Hansbeke, Sint-Paulus, behoort immers reeds
enkele jaren tot deze organisatie. Misschien eens tijd om een woordje uitleg te geven
rond de organisatie Broeders van Liefde die uit twee grote takken bestaat: de
congregatie (broedergemeenschap) en de organisatie zorg & onderwijs.
Vandaag beheren de Broeders van
Liefde in België meer dan 50 scholen voor gewoon en
buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12
psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische
centra. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale
economie en kinderdagopvang behoren tot hun
activiteiten. Daarnaast zijn ze de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van
aidspatiënten, van mensen met zingevingsvragen, van kansarmen, ... In totaal verlenen zo 12.500 medewerkers
in Vlaanderen en 1.500 in Wallonië zorg en onderwijs aan goed 40.000 kinderen, jongeren, volwassen en
ouderen. De Broeders van Liefde zijn gesticht in 1807, door Petrus Jozef Triest, een Gents priester. Van bij hun
stichting namen de Broeders van Liefde hun taak op in de maatschappij: onderwijs en zorg verlenen aan
kinderen, jongeren en volwassenen. Steeds opnieuw kozen ze de kant van mensen die elders geen antwoord
op hun hulpvraag vonden. Broeders van Liefde kreeg een internationale dimensie in 1865, toen enkele broeders
naar Canada trokken. Vandaag zijn de Broeders van Liefde aanwezig in 31 landen. Op die manier groeiden de
Broeders van Liefde uit tot een grote congregationele organisatie van broeders en medewerkers, mannen en
vrouwen

BLIK TERUG
→ Geboorte eerste kindje van juf Celine - 17
november 2019
Juf Celine (zesde leerjaar) en Nathan zijn op 17
november de trotse ouders geworden van hun eerste
dochtertje Lily. We wensen beide ouders en hun
familie heel veel geluk toe met hun ‘allergrootste
schat’.
→ Sinterklaas en zwarte piet op bezoek - vrijdag 6
december 2019
Sedert enkele jaren is het de gewoonte niet meer dat
de goedheiligman nog alle klassen aandoet. Niet dat
zijn leeftijd dit niet meer toelaat, maar we kiezen eerder
voor het bieden van meer kwaliteit dan kwantiteit. Dus
kwam de Sint enkel nog langs bij de Huppel-klas en de
Jules-klas. Na een uitgebreid bezoek aan onze jongsten,
werd hij verwacht in de gemeentezaal waar Papa Chico
een schitterend feestje te berde bracht. Hij wist de
kinderen perfect voor te bereiden op de komst van de
Sint. Kinderen laten genieten, zingen, dansen en zelfs
laten zweven … niets was voor Papa Chico te veel
gevraagd.
→ Kersthappening - vrijdag 13 december
Onze tweejaarlijkse Kersthappening is ondertussen ook
stilaan een echte traditie geworden. Dit jaar werd het
Vlakaf januari 2020

19

Nieuws van de school
concept lichtjes gewijzigd. Zo konden de ouders
gezellig genieten van een drankje en/of een hapje
terwijl zoon- of dochterlief genoot van een
zelfgekozen workshop. De kinderen konden kiezen
uit een rijkelijk aanbod voor elk wat wils:
kerstcupcakes versieren, kerstkaartjes ontwerpen,
kerstmagneten maken in vilt, een sokkensneeuwman maken en nog heel wat meer … De
kinderen van het zesde leerjaar zetten opnieuw hun
beste beentje voor met de prachtige musical
‘Goudeerlijk’. De sfeer werd nog eens extra
aangedikt met een leuk optreden van de band
‘Akoest’. Bedankt aan iedereen die ons een
bezoekje bracht!
→ Kerstviering - donderdag 19 december
In de laatste week voor de kerstvakantie vieren we
steeds samen met de ganse school en parochie
rond Kerstmis in de parochiekerk van Hansbeke.
Het was opnieuw een heel sfeervolle viering. De
viering startte met het geboorteverhaal van Jezus
dat heel vurig en beeldend werd gebracht. Elisa
speelde magnifiek op haar harp, het parochiekoor
Sint-Celia zong samen met ons schoolkoor de
mooiste kerstliederen, de organist zette alle registers
van het orgel open … een schitterend begin van de
vakantie!

BLIK VOORUIT
→ Projectweek ‘Kunst’: 23 - 27 maart 2020
→ Open deur n.a.v. de projectweek: vrijdag 27 maart 2020 (13.30 uur - iedereen welkom)
→ Paasviering: vrijdag 3 april 2020 (13.15 uur - iedereen welkom)
→ Hansbeke Park: zaterdag 20 juni 2020
Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 starten vanaf maandag 16 maart 2020. Inschrijven kan steeds
na afspraak (09 371 73 64 of 0498 54 17 33).
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Kijk in de Leiespiegel
Gemeenteraad van 28 november 2019
Openbaar
• Goedkeuring van de notulen GR 24 oktober
2019
Financiën
• De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2019/2 van de Lokale Politiezone
Deinze-Zulte-Lievegem
• Goedkeuring begroting 2020 Lokale Politiezone
Deinze-Zulte-Lievegem
• Goedkeuring exploitatie- en investeringsdotatie
voor het dienstjaar 2020 Lokale Politiezone
Deinze-Zulte-Lievegem
Stedenbouw
• Akkoord opstart beleidsplan ruimte voor het
grondgebied van de fusiestad
• Sabine Vermeulen (N-VA): belang van
duurzaam omgaan met beschikbare ruimte.
Het is een belangrijk beleidsplan. Fractie
gaat akkoord met beleidsplan maar wenst
een amendement: oprichting van een
expertenpanel, waarbij de GR de leden van
dit panel bepaalt.
• Olaf Evrard (VL-B): graag ook aandacht voor
de kleine deelgemeenten. (bv. Veel
kleinhandel verdwijnt in kleine deelgemeenten)
• Schepen Van Thuyne (CD&V): bestuur wil
een transparant beleid, daarom zal er steeds
terugkoppeling zijn naar commissie
ruimtelijke ordening. Het is inderdaad een
uitdaging om de deelgemeenten te
versterken.
• Amendement van N-VA wordt goedgekeurd
door meerderheid en oppositie.
Wonen
• Samenwerkingsovereenkomst Veneco i.v.m.
energieloketten
Openbare werken
• Samenwerkingsovereenkomst tussen De
Vlaamse Waterweg, TMVW en de stad Deinze
voor het bouwen van een aanlegsteiger en het
uitvoeren van omgevingsaanleg en rioleringswerken ter hoogte van de nieuwe fiets- en
voetgangersbrug te Nevele.
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• Karlien De Paepe (N-VA): voorstel om bij de
plannen kaaimuur te voorzien met een
fietspad. Momenteel geen veilige situatie.
• Goedkeuring retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
terrein
• Annick Verstraete (GR-R): er staan veel
retributiereglementen en subsidies op de
agenda. GR-R vraagt zich af waarom? Er is
nog geen bestuursplan. Waarom niet eerst
het meerjarenplan voorstellen en dan pas
retributiereglementen en subsidies op de
agenda?
• Burgemeester Vermeulen: die punten staan
omwille van praktische redenen op de
agenda. Anders te veel voor de volgende
vergadering, en de agenda van volgende
maand staat nog voller.
Patrimonium
• Goedkeuring ontwerpakte verkoop deel
stadseigendom in Karperstraat aan Gaselwest
• Goedkeuring aangepaste ontwerpakte verkoop
van gronden aan de stad in eigendom van de
Vlaamse Landmaatschappij gelegen te Merendree in het kader van het landinrichtingsproject
‘Leie en Schelde’ en het inrichtingsplan ‘Ontginningsputten-Kapel ter Durmen en Lembeekstraatje’
• Goedkeuring ontwerpakte kosteloze overname
deel wegenis en grondstrook Snoekstraat
• Goedkeuring principe en ondertekende verkoopbelofte aankoop pand Gentpoortstraat 21 (Café
Stadspomp)
◦ Sabine Vermeulen (N-VA): waarom de stad
dit koopt mogen we nog niet weten,
aangezien het meerjarenplan pas binnen drie
weken volgt. Daarom zal onze fractie zich
onthouden als we niet weten waarvoor de
verkoop zal gebruikt worden. Wij vragen om
uitstel.
◦ Dirk Stroobandt (GR-R): GR-R heeft
dezelfde vraag als N-VA. We begrijpen dat
de aankoop een opportuniteit is, maar de
reden van aankoop is ons niet duidelijk.
◦ Freija Dhondt (sp.a): sluit zich aan bij N-VA
en GR-R.
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◦

◦

Burgemeester Vermeulen: er volgt een
herbestemming. We kopen om opnieuw te
v e r k o p e n . D e v o o r w a a rd e n v a n d e
herbestemming zullen in de GR besproken
worden.
N-VA, GR-R en sp.a onthouden zich,
meerderheid en VL-B keuren goed.

Mobiliteit
• Goedkeuring aanvullend verkeersreglement
houdende het invoeren van een parkeerverbod in
het doodlopend deel van de Dennendreef vanaf
het kruispunt Dennendreef-Vierhekkens.
◦ Karlien Depaepe (N-VA): vraagt amendement: parkeerverbod aan één zijde (i.p.v.
twee zijden), en daarbij ook een fietssuggestiestrook toevoegen.
◦ Het amendement wordt verworpen, het
aanvullend verkeersreglement wordt goedgekeurd.
• Goedkeuring aanvullend verkeersreglement
houdende het inrichten van zeven parkeerplaatsen voor personen met een beperking ter
hoogte van Paepestraat nr 7 (FC Poesele).
• Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
tussen Groep INTRO en stad Deinze voor de
exploitatie van het fietspunt aan het station van
Deinze tot einde 2025.
• GR neemt kennis van de evaluatie aan de
omkering van de Tolpoortstraat en van de
beslissing om de omgekeerde rijrichting te
bestendigen en van de beslissing om de rijrichting
van de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam
tijdelijk om te keren.
◦ Bart Vermaercke (N-VA): niet akkoord om de
omgekeerde rijrichting te bestendigen. Voor
de wissel waren er geen klachten. Unizo en
bewoners wensen geen wissel van de
rijrichting. Durf terug te keren naar de vorige
situatie.
◦ Eva Martens (GR-R): beslissing had moeten
gekaderd zijn in een volledig mobiliteitsplan.
◦ Zowel meerderheid als oppositie doen een
uur lang hun zeg over het punt. Tot slot
wordt het voorstel van NV-A om de rijrichting
in de Tolpoortstraat terug te wijzigen, niet
goedgekeurd.
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Milieu
• Verschillende retributie- en subsidiereglementen
worden goedgekeurd.
Lokale economie
• Goedkeuring verlenging subsidieovereenkomst
tussen vzw Deinze Winkelstad aan de Leie en het
stadsbestuur Deinze.
◦ Bart Vermaercke (N-VA): Het dossier is
onvolledig. We kennen nog geen begroting
en activiteiten voor 2020. Vraag om het
besluit uit te stellen.
◦ Burgemeester Vermeulen: beslissing om de
overeenkomst nu goed te keuren en
volgende maand toe te lichten.
◦ De meerderheid stemt de overeenkomst
goed. De oppositie onthoudt zich.
Beleidsondersteuning
• Goedkeuring gemeenschappelijk participatiereglement stad Deinze/OCMW Deinze.
Burgerzaken
• Goedkeuring belasting op afgifte van administratieve documenten, afgeleverd door de
dienst Burgerzaken.
Cultuur
• Goedkeuring subsidiereglement voor het
toekennen van subsidies aan socioculturele
verenigingen.
◦ Sabine Vermeulen (N-VA): er is een positief
advies van de cultuurraad, maar er is geen
verslag met de argumentatie. Is het
reglement ook zo positief voor de
Nevelaars? We vragen meer tijd om de
cijfers te bekijken. Dit wordt echter
verworpen.
◦ Schepen Rutger De Reu (CD&V): er is hard
gewerkt door de Cultuurraad. Budget van
48.000 euro, met 24.000 euro dat zal
dienen als basissubsidie voor de verenigingen en 24.000 euro voor werkingssubsidies (o.b.v. puntensysteem)
◦ Annick Verstraete (GR-R): jammer dat de
projectsubsidie verdwenen is.
• Goedkeuring subsidiereglement voor de
toekenning van subsidies aan jubilerende
verenigingen.
• Goedkeuring nieuwe statuten projectvereniging
COMEET.
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Jeugd
• Uittreding jeugddienst Meetjesland (Meetjesman).
Welzijn
• Zes subsidiereglementen worden goedgekeurd.
Lokaal mondiaal beleid
• Drie subsidiereglementen worden goedgekeurd.
Intergemeentelijke samenwerking
• Enkele afvaardigingen en agenda’s van algemene
vergaderingen worden goedgekeurd.
Mondelinge vragen
• Verschillende mondelinge vragen die geen
betrekking hebben op Hansbeke.
• Christophe Van den Berghe (GR-R):

Is er een projectbegeleider voor de
heraanleg van het dorp in Hansbeke?
▪ Antwoord meerderheid: neen, prioriteit is
de gemeentezaal.
◦ Hoe zit het met de parkeerplaatsen in
Hansbekedorp en wordt dit besproken met
de lokale handelaars?
▪ Antwoord meerderheid: er zullen parkeerplaatsen voorzien worden en dit zal
besproken worden
◦ Hoe zit het met de fietsostrade?
▪ Antwoord meerderheid: In Hansbekedorp
zal die niet parallel met het spoor lopen.
Maar wel via de Merendreestraat en de
Kerkakkerstraat tot aan het kleine tunneltje.
◦

Er is geen alternatief mogelijk.

Gemeenteraad 19 december 2019
De gemeenteraad begon uitzonderlijk om 18.00 uur
omdat het meerjarenplan van de stad Deinze en het
OCMW dienden goedgekeurd te worden.
Dit vroege uur haalden we niet, maar onze reporter
kon om 19.30 uur aansluiten.
Er stonden heel wat reglementen, belastingen,
subsidies,… op de agenda.
Deze punten werden goedgekeurd (meestal
meerderheid tegen minderheid) en kunnen relevant
zijn voor Hansbekenaren (meeste vanaf 1 januari
2020 van kracht):
• Meerjarenplan 2020-2025 stad Deinze
• Meerjarenplan 2020 – 2025 OCMW Deinze
• Jaarrekeningen 2018 Deinze en Nevele
• Belasting op standplaatsen op openbare
markten
• Belasting op ambulante handel buiten openbare
markten
• Belasting op het plaatsen van drank- en
voedingsautomaten op het openbaar domein,
privaat domein en commerciële parkings (dit
omdat de automaten hinder zoals zwerfvuil, extra
verkeer enz. met zich meebrengen)
• Belasting op kampeerterreinen
• Belasting op de vergunning bestemd voor
taxidiensten en verhuren van voertuigen met
chauffeur
• Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen
Vlakaf januari 2020

• Retributiereglement op het afleveren van conformiteitsattesten
◦ Een retributie is geld dat de overheidsdienst
mag vragen voor een dienst die ze leveren
aan een persoon of een vereniging.
◦ Een belasting is geld dat de overheid vraagt
voor het algemeen belang.
In beide gevallen gaat het om geld dat moet
betaald worden aan de overheid.
• Retributiereglement betalend parkeren (A) en
parkeren in blauwe zone (B) gelijkschakelen
tussen Deinze en Nevele
• Opheffen van de subsidie omtrent het chippen
van huiskatten (Dit zou om 10 euro maximaal
gaan en de werklast om dit op te volgen bij de
administratie was te hoog).
• Opheffen van het subsidiereglement voor het
aanleggen, heraanleggen of onderhouden van
poelen en kleine landschapselementen (vb
knotwilgen)
• Was een subsidie die enkel in gemeente
Nevele bestond
• Er zouden andere manieren zijn om dit
gesubsidieerd te kunnen krijgen.
• Was een voorstel van de milieuraad.
• Opheffen van de subsidie voor het aanplanten
van hoogstamfruitbomen
• Dit zou kunnen gesubsidieerd worden door
de provincie, als de boomgaard uit ten
minste 12 fruitbomen bestaat.
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• Nieuwe vlag en gemeentewapen van fusiestad
Deinze
• Beheer van begraafplaatsen en de retributie
omtrent grafconcessies, gelijkgeschakeld tussen
Deinze en Nevele
• Retributiereglement huwelijken op zaterdag
gelijkgeschakeld tussen Nevele en Deinze
• Retributiereglement op toegekende verzoeken
voor naamsveranderingen gelijkgeschakeld tussen Nevele en Deinze
• Retributiereglement voor het uitlenen van
materiaal
• Dit gaat omtrent ‘onze’ uitleendienst beheerd door Marc Beirnaert
• Dit betekent dat het bestaande materiaal
(Deinze had bijna niets van materiaal ter
beschikking) nu over de 17 deelgemeenten
zal aangeboden worden.
• Uit wat uit de commentaren van de
oppositie kan afgeleid worden, zal het voor
de verenigingen heel wat duurder worden
om materiaal van de uitleendienst te
ontlenen, dan vroeger in Nevele het geval
was.
• Retributiereglement voor het gebruik van de
gemeenschapszalen
• We konden niet afleiden of het nu goedkoper of duurder zou worden. Uit commentaren nadien hoorden we dat de
huurprijs hoger is voor de zalen, maar dat er
een subsidie voor de verenigingen in de
plaatst komt, zodat het grosso modo voor

•

•
•
•

•

verenigingen hetzelfde zou blijven op
jaarbasis.
• Wel niet vergeten om die subsidie aan te
vragen!
Subsidiereglementen voor sportcomités die in
Deinze wielerwedstrijden organiseren.
• En wat met loopwedstrijden? Turnwedstrijden? Judowedstrijden? Basketbalwedstrijden?…
Nieuw tariefreglement Sporthal Oostbroek
(Nevele)
Retributie voetbalvelden Stad Deinze
Subsidiereglement voor het toekennen van
subsidies aan voorzieningen en verenigingen voor
personen met beperking
Subsidiereglement voor het toekennen van een
werkingssubsidie aan de ouderraden van het
basisonderwijs

‘Dus okket goe
verstoi, nieuwe
belastihn en
retribusies en
vermindern van
subsiedn?’

Enkele bedenkingen van de redactie bij onze gemeenteraden.
- De gemeenteraad is publiek, maar heeft het publiek er iets aan? Retributie- en subsidiereglementen
worden soms vlotjes goedgekeurd, maar kan je meer info vinden over deze reglementen? Op de
agenda van de gemeenteraad staan er geen verwijzingen. Als je inhoudelijk wil bij blijven, ga je beter
naar de commissievergaderingen ter voorbereiding van de gemeenteraad. Dan weet je waarover de
gemeenteraad gaat. Op de gemeenteraad kan je dan zien wie de punten goed- of afkeurt. Maar
meestal is dat meerderheid tegen minderheid, dus op dat vlak is de gemeenteraad weinig verrassend.
- Binnen welke termijn na de gemeenteraad kan de audio-opname van de gemeenteraad verwacht
worden? Bij de laatste gemeenteraad stond deze acht dagen nadien nog niet op de website.
- Heel wat standpunten worden zowel door meerderheid als oppositie gewoon afgelezen van de
computer. Het bewijst van een grondige voorbereiding, maar spontaan debat of redevoering zit er
zelden of nooit in.
- Het valt op dat de gemeenteraden vooral over centrum Deinze gaan. Van de zestien deelgemeenten is
er weinig sprake.
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Merel daagt Hans uit
Oplossing opgave 18: Vierkanten: tekenen en tellen
Robert De Blaere (uit Merelbeke) doet de oplossing uit de doeken:
• 64 vierkanten van 1 op 1
• 49 elkaar overkoepelende vierkanten van 2 op 2
• 36 elkaar overkoepelende vierkanten van 3 op 3
• 25 elkaar overkoepelende vierkanten van 4 op 4
• 16 elkaar overkoepelende vierkanten van 5 op 5
• 9 elkaar overkoepelende vierkanten van 6 op 6
• 4 elkaar overkoepelende vierkanten van 7 op 7
• 1 basisvierkant van 8 op 8
In het totaal zijn er dus 204 vierkanten
Oplossing van het toemaatje:
Sam bijvoorbeeld mag wel evenveel appels krijgen als Rik en ook evenveel als Tom. Dat geeft 4 oplossingen: 1
– 1 – 5, 1 – 2 – 4, 1 – 3 – 3, 2 – 2 – 3.
Vincent Martroye stuurde zijn berekening door en daar zien we het getal 204 inderdaad opduiken. Voor het
toemaatje geeft hij drie mogelijke oplossingen. Nr. 3 (1 – 3 – 3) heeft hij niet vermeld.
De prijs heeft natuurlijk op de hoofdvraag betrekking. Vincent blijft dus meespelen in onze eredivisie.
Er komt ook jong talent opzetten: Griet Gheysens zag de vierkantjes voor haar ogen wemelen maar telde er
204. De cd-single ‘Wij zijn het dorp’ van Derek en Johan Verminnen gaat net buiten de dorpsgrens, in de buurt
van de gesloten overweg van de Grote Heirenthoek. Proficiat, Griet!
Opgave 19: Het Gentse Kuipke
In het Gentse Citadelpark ligt sinds mensenheugenis (n.v.d.r. volgens Wikipedia vaste piste gebouwd in 1927)
deze kleine maar zeer gekende overdekte wielerbaan. Welgeteld 6 ronden voor exact 1 km. Het was vroeger
anders.
Twee geoefende wielertoeristen, Eddy en Freddy, besluiten om elkaar in het Gentse Kuipke te bekampen in een
wedstrijd van 45 minuten. Ze starten gelijktijdig naast elkaar op de startmeet, tevens aankomst.
Eddy maalt al zijn rondjes af in precies 14 sec. per ronde. Freddy doet dat met een constante snelheid van 40
km/uur.
Wieltjeszuigen na het inhalen is niet toegelaten.
Vraag 1: Hoeveel seconden doet Freddy over één ronde?
Vraag 2: Hoeveel keer wordt de traagste ingelopen en voorbijgestoken door de snelste?

Vredevol, gelukkig en gezond 2020. En ook dit jaar wenst Merel je veel succes!
Toemaatje
Deze keer een doordenkertje…
- Wat is er merkwaardig aan de inwoners van Zweden?
- Wat is er op soortgelijke wijze merkwaardig aan de inwoners van Polen?
- In geen enkel ander land van de gehele wereld tref je die gelijkenis tussen de inwoners en hun land.
Vraag: Waar heb ik het over?
Vlakaf januari 2020
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Tachtigers
Noël Heindryckx
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.
Op weg naar iemand die 80 is en op 1 januari 2020
81 wordt… Voor het nieuwjaarsnummer is dat een
schot in de roos. Bij Cardijnlaan 23 bellen we aan bij
Noël die ons vlotjes vertelt over zijn leven.

Mijn wortels zitten in Torhout
Ik ben inderdaad geboren op 1 januari 1939 in het
moederhuis aan de Brugse Oostmeers, dat later
opgenomen werd in het Sint-Jansinstituut. Mijn
ouders waren van Torhout. Mijn vader Pamphiel,
trouwens ook mijn tweede voornaam (!), was een
schrijnwerker bij de firma Moeyaert. Toen die er mee
ophield, ging hij werken als bekister in de bouwfirma
Krekelbergh van Oostende. Daar is hij eens zwaar
gevallen en moest hij op brugpensioen wegens
invaliditeit. Mijn moeder, Juliana Bolle, meestal
Juliette genoemd, zorgde voor mijn broer Roland en
mij. Roland bleef in Torhout wonen, op de plek waar
vroeger het ouderlijk huis stond.

de spoorweg. Ik had wel nog geen betrekking
vastgekregen… Dan deed ik maar mijn aanvraag om
bij het leger te gaan: op 27 september tekende ik om
drie jaar beroepsvrijwilliger te worden bij de
Luchtmacht. Eerst werd ik operateur voor de radar
en via connecties op die dienst kon ik naar
Mönchengladbach in Duitsland. Ik was gekazerneerd
in de Engelse luchtmachtbasis 2 ATAF vanaf
december 1958, met slechts enkele Belgische
militairen. Ik deed er bureauwerk. Op een dag mocht
ik mee met de luitenant-generaal op detachement
naar de SHAPE-basis van Fontainebleau in Frankrijk.
Daar was een rijkswachter uit Ieper die de kazerne
bewaakte. Hij gaf me de suggestie om te solliciteren
bij de rijkswacht en de gouden tip om niet het
examen volgens de Nederlands-Franse taalrol te
doen maar liever Nederlands-Engels om mijn
slaagkansen te verhogen…

Van het leger naar de rijkswacht
Mijn lagere school
doorliep ik aan
Sint-Aloysius in
Torhout. Na mijn
plechtige communie ging ik naar
het Sint-Jozefcollege. Na het
derde jaar middelbaar schakelde
ik over naar het
Sint-FranciscusXaverius-instituut in
Brugge, in de wijde
omgeving bekend
als “de Frères”.
Daar stopte ik na
de poësis, het
v o o r l a a t s t e j a a r,
omdat ik al meedeed aan examens bij de post en bij
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De gouden tip bleek niet meer te werken, iedereen
moest het examen in het Nederlands en het Frans
afleggen, de twee belangrijkste talen in België. Ik
slaagde en mocht onmiddellijk overstappen naar de
rijkswacht op 6 juli 1961. Ik kreeg zelfs even twee
wedden uitbetaald maar die euforie was van korte
duur. Ik werd ingeschakeld in de Koninklijke
Rijkswachtschool, Kroonlaan 246 te Elsene, waar
onderricht werd gegeven aan recruten, theorie en
praktijk. Jongens van den buiten, die niet in het leger
waren geweest, hadden het er knap lastig. We
hadden examens om de drie maanden en na één
jaar waren we rijkswachter. Bij de geslaagden kregen
de gehuwden voorrang om een post toebedeeld te
krijgen. Voor de Nederlandstaligen waren er maar
drie mogelijkheden: Antwerpen, Brussel of Gent. Ik
was nog niet getrouwd, maar had toch het geluk
naar de Gentse Groendreef te mogen komen.
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beroep hebben zoals onderwijzeres, verpleegster of
aan de kassa zitten in een grootwarenhuis. Werken
bij Miekes Superette zou niet in aanmerking
gekomen zijn! (Lacht). We moesten ook binnen een
zone van 30 km van onze standplaats wonen. Toen
we een verhuis naar Hansbeke overwogen, was dat
een probleem… Hansbeke lag binnen de 30 km van
de Groendreef maar in het district Eeklo!

De rijkswacht voor Cardijn

In het gelid voor een vrouw
Rond die tijd had ik op de Statiekermis in Eernegem
Annie Nyssen leren kennen. Het klikte tussen ons
twee en een jaar later, op 29 september 1962,
trouwden we. We gingen in Gent op de Rooigemlaan
wonen. Annie kon niet zo goed aarden tussen de
Gentenaars, ze begreep gienen baol van het dialect.
Zo komt het dat onze dochters Maureen en
Mireille in het moederhuis van Torhout geboren
zijn: Annie verbleef twee keer op het einde van
haar zwangerschap voor een korte tijd bij haar
ouders in Eernegem. Maureen werd geboren
op 12 maart 1968, ze woont nu in Zulte met
haar man, Johan De Keyser. Mireille is van 10
april 1965. Zij woont in Aalter met Kurt Den
Blauwen. Bij de geboorte van Mireille waren we
al verhuisd naar de Pannestraat in Gent, een
huis in betere staat met een garage beneden.
Een collega had een andere woning gevonden
en had mij die tip gegeven.

Toen ik naar de Gentse Groendreef kwam, wou ik
graag ingedeeld worden bij de wegpolitie. Daartoe
moet je cursus volgen: eerst ‘auto’, daarna ‘moto’.
Henri Billiet had reeds de lessen auto gevolgd vóór
mij en samen vatten we de lessenreeks moto aan.
Een andere latere buur, Bob De Muynck, zaliger, zat
een jaar vroeger. Toen we hoorden van de sociale
woonwijk die er kwam in Hansbeke, waren we
geïnteresseerd. Annie en ik kochten het laatste huis
van de eerste reeks. We kwamen hier wonen op 7
september 1972. Bob wou een vrijstaande woning
en moest nog even wachten, maar uiteindelijk
streken we hier met meerdere rijkswachters neer. Ik
ben altijd met de fiets gaan werken langs Merendree
en Drongen, naar Gent. Jaren over de slechte
kasseiweg gedokkerd…
Na de zes weken cursus ‘moto’ kwam ik op de
werfreserve. Ik ben in Gent kunnen blijven. Na een
stage kon ik aan de slag op 16 oktober 1965 als één
van de 23 rijkswachters die de provincie OostVlaanderen vanuit Gent bedienden. Soms rukten we
uit naar minuscule dorpjes rond Geraardsbergen of
de grens met Henegouwen in Flobecq. De weg
vinden en terugvinden was de opgave.

De regels voor de rijkswacht waren heel
streng. De echtgenote moest een eerbaar
Vlakaf januari 2020
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In Gent zaten we een tijd in de Ridderstraat
bij Sint-Baafskathedraal, tot er een nieuwbouw aan de Groendreef kwam. Dat was de
periode dat we in een Porsche de weg
opgingen. Mijn compagnon was in die tijd
Bob De Muynck. Daarna werden we geposteerd aan de afrit van Gentbrugge op de
E17. Daar zat ook iemand die de oproepen
van de mensen met pech aan de praatpalen
beantwoordde. Ik heb de verbreding van
twee naar drie rijvakken tussen Antwerpen en
Waregem meegemaakt. Gentbrugge was een
rijkswachtpost zoals Aalter en Wetteren,
omdat we ons vooral op het verkeer langs de
autostrades concentreerden.
Op een keer maakte ik een zwaar ongeval met meer
dan vijftig doden mee… Een veehandelaar uit
Diksmuide vervoerde schapen uit Nederland naar
Italië, drie verdiepingen boven elkaar in de
vrachtwagen. Bovendien was de vracht niet
verzekerd! Ter hoogte van Waasmunster ging het
mis, wellicht viel de bestuurder in slaap. Het gevaarte
kantelde met veel dode dieren als gevolg en een
snelweg vol loslopende overlevenden. Een
landbouwer uit de buurt ving een paar schapen,
bracht ze naar een weide bovenaan de berm en de
rest volgde. Schapen zijn echt wel kuddedieren heb
ik daar geleerd.
De laatste periode van mijn beroepscarrière was ik
chauffeur van de groepscommandant van OostVlaanderen, vanaf 1 oktober 1982 tot ik op 4 januari
1994 op pensioen ging.

Huisje Weltevree op
Zande
We hebben hier altijd
graag gewoond en willen
dat zo lang mogelijk blijven doen. Een appartement in Aalter of zo,
zegt ons niets. Met de
buurt hebben we mooie
dagen beleefd. Zandekermis met onze directe
buren Pol Dewulf en Erna
Sanctobin en verder Laurent Bockaert, Noël Heirbrant, Gerard Dobbelaere, Roger Coussens,
André Vrient, hun vrou28

wen en nog vele an-deren… een heerlijke tijd. We
waren twee West-Vlamingen die in Gent gewoond
hebben, maar hebben ons in Hansbeke goed
geïntegreerd. Tijden veranderen, maar mensen ook!
Vroeger heb ik veel gefietst, in Zwitserland en
Frankrijk, de Pyreneeën, de Alpen en de Vogezen. Ik
heb de Mont Ventoux en de Puy De Dôme
beklommen. Ik had een voorkeur voor het
hooggebergte. Ik behaalde ook het Euraudax-brevet
van de Xième Paris-Brest-Paris 1986. Dat is ruim
1200 km fietsen, dag en nacht, met een aantal
voorziene haltes. Nu doe ik het rustiger aan, maar
volg de sport wel nog heel sterk.
We maakten meerdere grote buitenlandse reizen
naar o.a. Mexico, Thailand, cruises naar de Caraïben
en op de Nijl in Egypte, twee keer een meerdaagse
trip in Zuid-Afrika. Ieder jaar, sinds 2005, rijden we
met de auto naar SaintRémy-de-Provence in
Zuid-Frankrijk voor een
drietal weken om er van
de omgeving en van de
zon te genieten. Ja, dat is
daar bijna onze tweede
thuis!
Na het gesprek maken
we nog een foto. Foto’s
zijn er hier genoeg in huis,
met dochter Mireille die
haar camera altijd in
aanslag heeft. Een uit de
hand gelopen hobby,
noemt Noël het.
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AND THEY SPOKE IN
ANTHEMS in Arscene
Hansbeke zendt zijn zonen uit en
verwelkomt ze met open armen nadat
ze de wereld min of meer veroverd
hebben! Je denkt soms wel dat het
altijd om dezelfde zoon gaat, want
Maarten Flamand hebben we nog niet
zo heel lang geleden (19 januari 2019)
in Arscene mogen begroeten als de
helft van The Antler King. Op 7
december stond Maarten weer aan de
aftrap van een concert, ditmaal dat van
een trio. And They Spoke In Anthems
heet de formatie aangevoerd door
zanger, gitarist en songschrijver Arne
Leurentop, een naar Gent verkaste Antwerpenaar.
Het trio, ATSIA voor de vrienden en de luie
recensenten, bracht in het voorjaar een tweede CD
uit, ‘Money Time’, die net als de eersteling, ‘June’ (al
uit 2014) bejubeld werd in de vakpers.
Het concert in Arscene liet horen dat deze lof
oververdiend is: het was van het beste dat we
afgelopen jaar in de gezellige zaal mochten aanhoren
(en de lat ligt er al zo hoog!) Arne Leurentop is niet
zomaar een uitstekende zanger, die wanneer het
past vakkundig zijn stem ‘loopt’ (versta: elektronisch
herhaalt), zodat hij al snel als een heel koor klinkt,
maar de man is ook een begenadigd songsmid die
oor heeft voor niet altijd even vanzelfsprekende, maar
altijd bekoorlijke klankkleuren en ritmes. Daarom dat
hij zich omringd heeft met twee klassenbakken. Van
Maarten weten we dat al lang: subliem gitarist maar
ook een bolleboos met allerlei elektronische effecten
en ja, ook looping. Tegelijk speelt hij de voetbas en
zingt hij tweede stem. Derde man (en stem) Jan
Dhaene speelt percussie en drums bij Ansatz Der
Maschine en net als bij die band, is ook zijn inbreng
van een hoog gehalte.

Niet Versagen in team
Naast het jeugdtoneel in de eerste helft van
september en de opvoering met volwassenen tijdens
de overgang van januari naar februari, speelde de
toneelbond een derde keer op 8 en 9 november.
Voor de vijfde keer sinds 2012 kwam er een avond
met een kleinere bezetting in drie afzonderlijke
“stukjes” (citaat uit het programmablad).
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foto Els Denaeghel
ATSIA staat voor een aantrekkelijke eigenheid,
uitgekiend raffinement, een grote verscheidenheid.
Ook muziekliefhebbers die het niet zo begrepen
hebben op hedendaagse muziek kunnen zich vinden
in de grote emotionaliteit die vele songs van ‘Money
Time’ typeert. En net als bij The Antler King draagt
Maarten Flamand zijn eigen getover bij in ATSIA. We
schreven dan ook in onze langere recensie voor
www.rootstime.be (men leze aldaar!) de volgende
conclusie: ‘‘Platgewalst waren we door eerlijke
songs, heerlijke arrangementen en briljante
uitvoerders’ Dank, Arne, Jan en Maarten!
Antoine Légat

In de vorige Vlakaf schreef Antoine al een
recensie van het optreden van Perlin. Door
een ongelukje stond zijn naam noch onder
het verslag, noch bij de medewerkers. Bij
deze de excuses van de redactie.

Het eerste stuk Toogallures was een eigen creatie
van dorpsgenoten Jens De Wulf en Joachim
Janssens, die ook de coaching voor hun rekening
namen over leeftijdsgenoten Emile Lips, Jelinka
Dhondt, Joren De Brabander en Marie-Hélène
Wittoek. Het werd een uit het leven gegrepen tafereel
tussen vier personages die zelf mee inbreng hadden
in de invulling van het stuk. Vertrekken vanuit
improvisatie heet die werkwijze. Centraal staat de
cafétoog waarrond zich een schermutseling van
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woorden en confrontaties ontspint. Soms wat
moeilijk om volgen voor het publiek door de snelheid
van acteren… Echt een brokje jongerencultuur
kregen we te zien.
Hierna kwam De brievenbus, geschreven door
Jozef Van Hoeck. Het stuk werd bewerkt en
gecoacht door Mike Van Renterghem en Isabelle
Welvaert. ‘Regie’ en ‘regisseur’ zijn blijkbaar
woorden die Niet Versagen wil schrappen?! Het
script heeft natuurlijk actualiteitswaarde op het
moment dat er op vele plaatsen rode postbussen
verdwijnen, postkantoren sluiten en de postbedeling
drastisch afslankt. Een jonge dame (Julie Devos)
vindt verschillende brieven in haar brievenbus: een
aangetekende brief (Emiel Lips, hij weer), een
reclameblad (Brecht Verschuere), een gewone brief
(Julie Devos), een zichtkaartje (Britt Martens) en een
overlijdensbrief (Mike Van Renterghem). De vijf
acteurs slagen erin om hun type brief goed vorm te
geven door hun sterke acteerprestatie en
kostumering. Wat we zien en horen zijn heldere
dialogen in een zinvol opgebouwd stuk.
De avond werd afgerond met Een malheur, van Luc
Bodt. Alle goede dingen bestaan uit drie, dus moet

er geëindigd worden met een komische eenakter.
Twee rasacteurs op het podium: voorzitter Stefanie
Clement als Stéphanie en Lucien Cleppe als
gemeentelijke klusjesman Staf. Stéphanie komt
aangifte doen van de boreling van haar zus in het
gemeentehuis. Staf schildert daar de zoldering,
herstelt defecte elektriciteit en moet het kantoor
ongeveer openhouden. Blikvangers zijn de donkere
pruik van Stefanie en het werkmanpetje met
opschrift ‘Gruute Kleppe’ van Lucien. Goed
geacteerd in het Hansbeeks, met de nodige
stereotypen én een zelf bedachte mop met een
lange baard erbij. Het stuk was wel wat oubollig, 40
of 50 jaar terug in de tijd wel waardevol om te
programmeren. Dan was ‘De brievenbus’ frisser en
actueler.
Drie afzonderlijk stukken geven natuurlijk niet
dezelfde sfeer als een volavondvoorstelling. Hoedje
af voor de toneelmeesters die de decorwissels snel
uitvoerden en voor de teams die drie keer intiem
speelden. En een pluim voor Niet Versagen dat ze
carte blanche durven geven aan hun leden om zelf
theater te maken.

Personalia
Nieuwe inwoners
Evelien Deolet en Andy Dhaenens, Cardijnlaan 2, sinds begin juli
Piet Van Waes en Valérie Vanermen met kinderen Juliette, Léonie en Emilia, Voordestraat 12, sinds 1
september
Verhuisd
Wim Roelandt en Els Jacobs van Weststraat 4, Waarschoot naar Warandestraat 26, sinds 1 november
2018
Paul Rédelé en Katrien Denaeghel van Nevelestraat 18 naar Route du pioch 39, 81710 Saïx, Tarn,
Frankrijk, sinds 1 januari 2019
Michaël Hellemont en Leentje Van de Walle van Drongen naar Doornbosstraat 53, sinds eind oktober
2019
Geboren
Lucille Labarque, dochter van Flem en Isabelle Lair, zusje van Hector en Ethel, Zandestraat 24, op 6
december
Alix Kreins, dochter van Stéphane en Fien Van Den Fonteyne, Molensteenstraat 2, op 9 december
Vlakaf januari 2020
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Vooruitblik
Zaterdag 11 januari 2020 - Sioen
Messages of Cheer & Comfort
Bijgestaan door gitarist Tom Goethals vermengt
Sioen op dit concert oud gekend repertoire
(Cruisin`, No Conspiracy At All, Hope For This Land,
...) met nieuwe songs, of beter: `Messages of Cheer
& Comfort`.

Zaterdag 18 januari 2020 Steven De Bruyn
The Eternal Perhaps
Steven De Bruyn kennen we vooral als bezieler van het
bluesrockende El Fish en het groovende The Rhythm Junks. Zijn
muzikale eigenzinnigheid leverde hem doorheen de jaren
verschillende prijzen en fascinerende samenwerkingen op (Roland,
Zap Mama, Raymond van het Groenewoud, …). Steven wordt
begeleid door Jasper Hautekiet, begenadigd muzikant en
compagnon de route.
Zaterdag 1 februari 2020 - The Milk Factory
Aula
Niet het ‘grote gebaar’ maar de ‘kleine geste’
karakteriseert de muziek van de veelzijdige
Gentse groep The Milk Factory. Een dromerige
intimiteit, een schuifelende speelsheid, openheid
en ademruimte. Deze groep brengt geen
v o l u m i n e u s g e b u l d e r o f o v e rd o n d e re n d
gitaargeweld, maar discrete songs met een
geweldige impact.

Vrijdag 14 Februari 2020 - 10 jaar Arscene !
openingsavond
Zaterdag 15 Februari 2020 - 10 jaar Arscene !
the Ten Years Laughter band
Zaterdag 22 Februari 2020 - Lara Rosseel Band
cd release
Zaterdag 14 Maart 2020 - Martin Harley
Roll with the punches

Meer info op www.arscene.be
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Vooruitblik
KT Niet Versagen Hansbeke speelt:
CABARET D’AMOUR – een komedie van Herman Van Damme, in een regie en
bewerking van Ellen Van Laecke.

Korte inhoud:
Marcel “de beul” De Kraker is dood en begraven, leve zijn weduwe Fientje. Het dorp is opgelucht nu Marcel
onder de zoden ligt en zijn weduwe verlost is van zijn tirannie, en na de koffietafel worden in café De Reisduif
plannen gesmeed om dat te vieren met een avondje cabaret.
Wanneer ook de moeder van de cafébaas de pijp aan Maarten geeft, wordt het plan nog grootser opgevat en
doen de dorpsbewoners een beroep op een professionele regisseur. Iedereen ziet zijn kans om te schitteren op
dé gebeurtenis van het jaar, en te doen waar hij of zij al lang van droomt.
Maar dat niet alles verloopt zoals voorzien, zal zeker geen verrassing zijn.
Cabaret d’Amour is een volkse komedie waarin Niet Versagen u in een nostalgische bui, gelardeerd met
sketches, muziek en dans, terugvoert naar de jaren zeventig.
Spelen mee: Aimé Anthuenis, Stefanie Clement, Lucien Cleppe, Bob Coppieters, Kurt Demeester, Yves Deneir,
Jeroen Depourcq, Julie Holvoet, Freya Martens, Charlotte Spiesschaert, Mike Van Renterghem, Katelijn Van
Waas, Théa Walgraeve.
Gemeentezaal Hansbeke.
Opvoeringen op vrijdag 31 januari en zaterdag 1, donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 2020, telkens
om 20.00 uur.
Inkom: volwassenen € 9, -16-jarigen € 7.
Reservaties: www.nietversagen.be of bij Jolien Lossy op 0492 57 26 67 (na 18.00 uur).
Info ook op de website en facebookpagina van Niet Versagen.
• Woensdag 22 januari: Winterfeest. Een gezellige avond samen tafelen met
aperitief, lekkere stoofpotjes (wild én vis), een heerlijk dessertbuffet, cadeautjes en
de voorstelling van ons Femma-jaarprogramma. Meer info bij Linda Keirse
linda.keirse19@gmail.com. Of 0488 75 16 26 (Greet Conix)
• Donderdag 30 januari en woensdag 19 februari: Tunisch haken. Tunisch haken is
haken met een lange haaknaald. Meer info bij Regine Van Landtschoote:
R.vanlandtschoote@scarlet.be of 0486 02 38 35
• Woensdag 5 februari: eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen. Wat moet je doen wanneer je
kind, echtgenoot of buurman een ongeval heeft? We leren wat je zelf kan doen en wanneer je
professionele hulp moet inroepen. In samenwerking met Valerie Heirbrant (Rode Kruis). Meer info bij
Mieke Cafmeyer: cafmeyermieke@hotmail.com of 0473 93 69 23
• Woensdag 12 februari: mensen in nood helpen... ja maar hoe? Stap voor stap leren we deze
levensreddende techniek: reanimatie in combinatie met het gebruik van het AED-toestel. In samenwerking
met Sabine Dejan (Rode Kruis) Meer info bij Mieke Cafmeyer: cafmeyermieke@hotmail.com of 0473 93 69
23
• Donderdag 5 maart “De lijst” – met dokter Servaas Bingé – in samenwerking met KVLV Hansbeke
Op 5 maart speelt dokter Servaas Bingé een thuismatch. Hij komt zijn nieuwste boek ‘De Lijst’ voorstellen.
Voeding is heel belangrijk voor onze gezondheid. Daarom maakte Bingé een lijst met alle stoffen die
mogelijk een reactie in het lichaam kunnen veroorzaken. Meer info bij: R.vanlandtschoote@scarlet.be of
0486 02 38 35
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Tam Tam
Opstart nieuwe fotoclub –
Hansbeke
Als gepassioneerde (reis)fotoliefhebster met meer dan 30
jaar lidmaatschap (waarvan 7
jaar als voorzitter) van
Fotoclub Klik, doe ik hierbij
een warme oproep naar gepassioneerde amateurfotografen, fotoliefhebbers.
Wie wil meewerken aan een nieuw avontuur?
We gaan voor een nieuwe start van een fotoclub met
voldoende bestaande goede basiselementen.
Dit is een open vraag voor iedereen die zijn talenten
en ervaring wil delen met anderen, die openstaat om
nog verder te groeien in de boeiende wereld van de
fotografie.
De locatie Hansbeke zal als basis blijven bestaan, we
willen het dorpsgevoel behouden en zien ook ergens
een basis voor een jaarlijkse tentoonstelling. Al zal

fotografie in al zijn vormen en
onderdelen zeker de hoofdwaarde blijven.
Gewenste profiel: leergierig,
passie, engagement, ideeënbron, maar vooral openstaan
om te leren en te delen.
Beloning: groei in je hobby,
opbouw van nieuwe vriendenkring, samen bezoek aan
andere fotoclubs, tentoonstellingen of professionele
tentoonstellingen, mogelijkheid tot deelname workshops, wedstrijden en eigen jaarlijkse tentoonstelling.
Interesse ?
Stuur je gegevens en motivatiebrief met een korte
uitleg met max 3 foto’s naar Mireille_hd@hotmail.com
of voor meer info kan je mij ook steeds bellen op
0471 85 70 13.
Groetjes en tot ziens,
Mireille Heindryckx

Personalia

Gestorven
Rachel Van Laecke, weduwe van André Botterman (✝ 1991), °Hansbeke 19 juli 1925, ✝ wzc SintFranciscus Vinkt 3 november
Willy De Jaeger, echtgenoot van Anges Verplaetse, trouw Vlakaflezer, voorheen Kapellenstraat 42,
°Hansbeke 17 november 1935, ✝ wzc Veilige Have Aalter 4 december
Marc Matroye, echtgenoot van Jacqueline Messiaen, vader van Vincent Martroye, Molensteenstraat 12,
°Zwevegem 19 november 1955, ✝ Kortrijk 11 december
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Actueel
De stem van het dorp
In de vorige twee nummers van Vlakaf schreven we
al over de twee dorpsvergaderingen die door een
aantal ondernemende Hansbekenaren werden
georganiseerd. De bedoeling van die bijeenkomsten
was om een heuse dorpsraad op te richten. Op
zaterdag 21 december 2019 was het dan zo ver: zes
kerngroepleden stelden
de oprichting van die
dorpsraad voor aan de
pers in Huis D’haenens.
‘Wij vinden Hansbeke het
warmste en levendigste
dorp in Deinze,’ zegt
w o o rd v o e rd e r N e l e
Union. ‘Hier is er nog
een
echte
dorpsgemeenschap.
Tegelijkertijd verandert er
veel: handelszaken
verdwijnen, er komt een
rondweg en tunnel, het masterplan moet nog
gerealiseerd worden en er was de fusie met Deinze.
Hoe moeten we onze specifieke problematiek in
Deinze onder de aandacht brengen? Dat was al niet
eenvoudig binnen Nevele, nu telt de stad zeventien
deelgemeenten. Nadat twee gelijkaardige initiatieven,
’t Plankier en Leefbaar Hansbeke, zijn gestopt,
wilden we voor een waardig alternatief zorgen. Dat is
Afrit 12, Hansbeke geworden, waar we nog de
baseline Dorpsraad aan toevoegen.’
“We”, dat zijn Lieve D’haenens, Carine Dierickx,
Dimitri Beyens, Leander Viaene, Wouter
Langeraert en Nele Union. Die kerngroep zal de
grote lijnen bewaken, het beleid uitzetten en het
aanspreekpunt zijn voor alle Hansbekenaren en het
stadsbestuur. ‘Tijdens onze eerste twee bijeenkomsten in september en november hebben de
aanwezigen alvast vier thema’s naar voor geschoven
die voor Hansbeke belangrijk zijn’, zegt Nele. ‘Die
thema’s zijn de herinrichting van het dorp en het
dorpszicht, de installatie van een bankautomaat,
inrichting en noden van het cultuurhuis en het
groenbeleid in de gemeente.’
De bedoeling is dat geïnteresseerden in werkgroepen
samenkomen. In de werkgroep Interne organisatie,
waarin o.a. Bart de Wulf zit, wordt de missie en visie
opgesteld. Zij staan ook in voor de website,
facebookpagina, instagram enz. ‘Deelname aan
gelijk welke werkgroep is volledig vrijwillig,’ benadrukt
Wouter Langeraert. ‘Wie denkt dat hij of zij een
Vlakaf januari 2020

zinvolle bijdrage kan leveren, is meer dan welkom.’
De kerngroep zal de adviezen en aanbevelingen aan
de stad overmaken. Wouter: ‘De participatieambtenaar Laurence Hauttekeete was aanwezig op
onze eerste vergadering. Deinze heeft een
“participatiereglement”, vraag is of wij daar een
plaats in kunnen vinden. De reactie van de stad zou
ik als afwachtend omschrijven, maar we zijn
hoopvol gestemd!’
De dorpsraad staat voor
een positieve samenwerking. In de gemeenteraad
of in het stadsmagazine
D17 komen de deelgemeenten onvoldoende aan
bod. ‘Dat begrijpen wij
ook,’ zegt Nele. ’35 gemeenteraadsleden kunnen
niet van al het reilen en zeilen in elke deelgemeente
op de hoogte zijn. Wij willen juist de brug slaan
tussen dorp en stad. Ons voorbeeld is Oosteeklo,
waar er al tien jaar een dorpsraad is die ook mooie
dingen heeft kunnen realiseren.’ Wouter vult aan:
‘We moeten ook niet alles op de stad afschuiven. We
kunnen de verantwoordelijkheid voor pakweg
zwerfvuil niet bij Deinze leggen. Daar zijn we met z’n
allen in Hansbeke mede-verantwoordelijk voor.’
Afrit 12, Hansbeke is apolitiek en wil ook niet aan
politiek doen. Carine Dierickx: ‘Eén van onze
hoofddoelstellingen is de sociale cohesie te
vergroten. We willen de mensen in Hansbeke dichter
bij elkaar brengen. Daarom organiseren wij vijf keer
per jaar een algemene vergadering.’ Bart de Wulf vat
de ambtie tenslotte goed samen: ‘Het model van
één keer om de zes jaar verkiezingen is wat ons
betreft achterhaald. Over elk punt een referendum
organiseren is niet haalbaar en daarmee organiseer
je trouwens tegenstellingen en geen oplossingen. Wij
willen daar tussenin een plaats zoeken en actief en
constructief meewerken aan het beleid.’
Vanaf dit nummer verschijnt er in elke Vlakaf een
bijdrage van Afrit 12, Hansbeke. Dorpsraad. De
eerstvolgende algemene vergadering vindt plaats op
20 januari 2020 om 20u in de gemeentezaal.
Voor meer info kan je terecht op de website:
www.afrit12hansbeke.be. Afrit 12 kan je ook via email contacteren: info@afrit12hansbeke.be.
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Lezersbrief
Een litteken in een eeuwenoud landschap
Het was raar ontwaken in de Voordestraat eind oktober.
Zware tractoren met nog zwaardere opleggers voerden
onafgebroken mooie, zware vruchtbare aarde weg van
de plaats waar die eeuwenlang voedsel liet groeien. Ik
slofte de eerste vijftig meter van de Voordestraat in en
zag onmiddellijk de gretige hongerige bek van een
knalgele kraan de teelaarde wegschrapen en op de
opleggers deponeren. Ik zag een licht krommende
brede sleuf door de akker en de weide van Marcel Van
Yperen, een litteken in een eeuwenoude kouter.
Vroeger passeerde ik hier ook al en zag toen iets anders, minder
definitieve lijnen. Op 4 oktober 2013 om 7 uur ’s morgens
bewonderde ik een kleurrijke luchttekening. Vliegtuigen tekenden
toen witte wollige uitdijende lijnen aan het zwerk die bij het opkomen
van de zon van okergeel transformeerden naar witte strepen op een
blauwe achtergrond die na een poos verdwenen. Het hemellandschap herstelde zichzelf, het genas wonderbaarlijk snel.
Was het een teken van de menselijke ingreep die vooruitgang
genoemd wordt… of was het een aankondiging van de komende
achteruitgang die de jeugdige milieuactivisten in 2019 onder de
aandacht brachten?
Omwille van het verkeer in Hansbekedorp mogen de
Voordestraat, de Doornbosstraat en ook de vroegere
Kapellenstraat doorsneden worden met een ringweg. Twee
woonwijken (Cardijnwijk en De Cluyse) zullen meer auto’s zien en
horen voorbijrazen. Het fijn stof, waarover bijna alle dagen
krantenartikels verschijnen, zal rustig neerdalen op de
groententuintjes en gazonnetjes van de wijkbewoners. En op de
koop toe wordt een heel stuk puur natuur met akkers en bos in
de Voordestraat, Doornbosstraat en in de strook achter de
Doornbosstraat opgeofferd. Het wordt een afscheid van het gras
van de aanpalende weiden, van de kouter waar wij ooit
meehielpen aardappelen oogsten en er zelfs een bom bovenhaalden uit WO I. Gedaan met de vinkenzeting in
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Lezersbrief
de stille rustige Doornbosstraat. Het wordt een futuristisch droombeeld, de wit-zwarte koeien langs een
betonnen litteken en de ‘taste’ van melk met een lichte bijsmaak van lood.
Waar is de tijd toen wij in volle zomer de potpourri van verse koffiegeur opsnoven in het decor van geur van
gedroogd hooi?
Waar is het dorp waar wij in de wintertijd de vers gevallen sneeuw hoorden kraken onder onze voeten en
genoten van het wijdse uitzicht richting Doornbosstraat?
‘Het dorp’ van Wim Sonneveld wentelt in mijn gedachte rond. Ik denk aan de beeldmontage gemaakt door Pol
De Boever en Willy Quintyn destijds in hun jarenlange reeks van ‘Hansbeke in beeld’.
• Een zandweg tussen het koren door
• Een kar die ratelt op de keien
• De hoge bomen langs het tuinpad van mijn vader.
• De simpele huizen tussen het groen.
Hansbeke neemt afscheid van zijn dorp zoals het was. Het wordt gevierendeeld. Alles wat was, wordt
omgevormd tot een ansichtkaart vol herinneringen.
De vooruitgang vindt dat het anders moet. Ook de Nevelestraat, de Kapellenstraat (Grote Merestraat), Zande en
Merendreestraat, de Doornbosstraat ondergaan de gevolgen van de plastische chirurgen van Infrabel. Mag ik
jullie allen mijn medeleven betuigen bij dit afscheid.
En voor de rest wens ik jullie een vredevolle jaarwisseling en… ik blijf hier zitten met een litteken in mijn
herinnering.
Een iets oudere Hansbekenaar (naam en adres op de redactie bekend)

Nieuws van de redactie
De lijst van De Lijst
Bij het interview met Servaas Bingé, dat in het
novembernummer van Vlakaf verscheen, hoorde een
kleine wedstrijd. Dokter Servaas was immers zo
vriendelijk om ons drie gesigneerde exemplaren van
zijn boek ‘De Lijst’ mee te geven, speciaal voor onze
lezers. Om deel te nemen
moesten twee vragen worden beantwoord. Alle deelnemers gaven de juiste
antwoorden. De gemiddelde
Vlakaflezer is dan ook bovenmatig intelligent.
Veertien lezers wisten dus
dat het vorige boek van
Servaas (Nooit Meer Naar
De Dokter) een gele kaft had
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en dat Lotto-Soudal renner Thomas De Gendt
perfect voorbereid was door Servaas om de achtste
rit naar Saint-Étienne op zijn naam (die van Thomas
natuurlijk) te schrijven.
In tegenstelling tot de trekkingen bij UEFA of FIFA,
waar de uitslag al op voorhand vastligt, werden de
winnaars enkel door het lot bepaald.
Roos
Goedgebeur, Marleen Huys, Anouk De Keyser, Sofie
Leece, Hendrik Vertriest en Francine Deleyn, Bart de
Wulf, Griet Gheysens, Linda Keirse, Mariette
Heyerick en Chris Leroy krijgen een eervolle
vermelding vanwege hun deelname, maar deze lijst
met winnaars vonden het boek als nieuwjaarsgeschenk onder de kerstboom:
• Rita Coddens uit de Begijnhoflaan
• Antoine Martens uit de Nevelestraat
• Joël De Buck uit de Zandestraat
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Nog Ansbeekse gedachten
Roger Van Wassenhove
Wat hoor ik daar

Een plots geschrei

’t Nieuw leven komt
Voor elke mens

Een gezin is blij
Hoe klein dan ook

Is ieders wens
Eens stil gedacht

Het dagelijks brood
Wat ga ik doen

Voor elk geslacht
Het gaat zo snel

’t Gaat om de poen
Nu komt de tijd

Ge neemt voorgoed
Het gaat om het even

Een vast besluit
Wat ge doet

Doet het graag
Plezierig leven

En doe het goed
Zonder nood

Bedankt oh Heer
Voor ’t dagelijks brood

Nieuws van de redactie
Tante Leen uitgekookt
Na zestien jaar een kookrubriek verzorgen voor
Vlakaf, draait Marleen Van Ooteghem het gas
dicht. Er staan nu in alle magazines kookrubrieken en er zijn tientallen kookboeken op de
markt. Dit deed haar beslissen om er mee op te
houden. Ze schreef telkens een inspirerend
gerecht, met precieze opgave van de ingrediënten
en de beschrijving van de bereidingswijze. Ze nam
telkens een foto van het uitgevoerde gerecht die
meestal op de voorlaatste bladzijde in kleur
terecht kwam. Bedankt Marleen voor de
jarenlange kookkunst!
We moeten wel even onder de aandacht brengen
dat Marleen al 25 jaar verspreider is van Vlakaf in
de Molen(steen)straat. Ze houdt daarnaast de lijsten
bij van alle straten voor de verspreiding en van de
postabonnementen sinds januari 2018, na Luc
Vandewalle. Die engagementen blijft ze verder
uitvoeren.
En om de kookrubriek in schoonheid te eindigen: in
het novembernummer stond het recept voor Witte
chocoladetaart. Bij de ingrediënten stond 330 g witte
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chocolade niet vermeld. Naast volle room, boter en
honing natuurlijk het voornaamste ingrediënt. De
redactie verdenkt Zjeraar ervan de witte chocolade in
de aanloop naar Sinterklaas opgepeuzeld te hebben.
Marleen treft geen schuld! Zij maakte de taart
trouwens klaar voor de samenkomst van alle
verspreiders, medewerkers en redactieleden op 11
november.

Vlakaf januari 2020

Nieuws van de redactie
Va n Z a n d e l a a n t o t
Begijnhofstraat… en
terug?
Het boek ‘Van Begijnhofstraat tot
Zandelaan - over Hansbeekse
straten en voetwegen’ is een
voltreffer geworden. Het verscheen
bij het begin van het kermisweekend in oktober. Tijdens de
verkoop in het Erfgoedcentrum van
het Land van Nevele waren al meer
dan de helft van de dozen met
voorraad de deur uit. De meeste Vlakafverspreiders
verkochten er in “hun” straat ook een aantal. Een
maand na het verschijnen waren bijna alle boeken de
deur uit. L.K. verkocht er wel 26! R.S. deed even
goed met 9 boeken in een veel dunner bevolkt
gebied. Speciale vermelding voor R.B. uit de
Begijnhoflaan die spontaan een bevoorradingslijn in
Hansbeke organiseerde.
Enkele reacties…
Veel gehoord: Het is een zeer verzorgde lay-out! De
foto’s met de bewoners van de straten zijn een schot
in de roos. De oude postkaarten en de foto’s van
Willy Quintyn tonen hoe Hansbeke vroeger was.
Mooi!
En ook nog individuele uitspraken:
Ik sta niet graag op foto’s, maar het is toch een mooi
boek geworden, ook zonder mij (lach) (R.V.L.)
Ik kom er een kopen, hoewel ik al lang uit Hansbeke
weg ben. Uit liefde voor het dorp. (C.C. uit Aalter én
M.G. uit Zottegem)

Zeer mooi boek over Hansbeke.
Dat moeten ze toch hebben op het
Stadhuis (stadsambtenaar B.B. in
Deinze)
Eindelijk aandacht voor de voetwegen! (P.B.)
Wat een mooi boek over Hansbeke! Kan je er ook zo een maken
over Landegem? (T.H. bibliothecaris)
Met aandacht gelezen en geen
fouten gevonden. Zelfs veel zaken
over Hansbeke, waarvan ik dacht
dat je die niet wist, staan er in. (oud-medewerker aan
Vlakaf M.V.O.)
De Lindestraat heeft ook een tijd Begijnhofstraat
geheten. Dat adres schreef ik op een brief van op
chirokamp naar mémé en pépé (lezer P.L. uit
Westmalle).
Als er een herdruk komt wil je dan de naam van mijn
grootmoeder juist schrijven: niet Van Laecke maar
Van Loocke. Dankjewel Frank (A.B).
Komt er een herdruk?
Het boek is bijna uitverkocht. We horen van veel
mensen dat ze op het kermisweekend niet naar het
Erfgoedcentrum afzakten of nog geen kans kregen
om het te kopen. We willen de financiële toestand
van Vlakaf wel niet ondermijnen. Een mondeling
beloofde subsidie van COMEET (de cultuurcel van
het Meetjesland) kwam er toch niet omdat we, door
de fusie van Nevele (en Hansbeke dus) met Deinze,
nu tot de Leiestreek behoren. Een serieuze streep
door onze rekening!
Eerlijk gezegd: we kunnen nu geen tweede
druk in gang zetten zonder te weten of er
voldoende afname zal zijn. Daarom doen we
een oproep: heb je interesse voor het boek
als Hansbekenaar of als postabonnee, geef
dan een seintje aan het redactieadres
(redactie@vlakaf.be of telefoon 09 371
82 73) vóór 31 januari. Als de interesse
groot genoeg is, starten we een tweede,
licht gecorrigeerde, druk.
Het boek zal thuis bezorgd worden en blijft
20 euro kosten bij aflevering.
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Alziend oog

Weg met de politie…

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

Miguel Berteloot Veerle Dhont Frank Langeraert Koen Persyn
Bram Temmerman Zjeraar

Werkten mee

Melissa Anthuenis
Dirk Kerkhove

Organisatie verspreiding

Alain Balcaen

Nele Union

Oplage

Roger Van Wassenhove Hans Wille

Georgette De Ketelaere
Ludwina Van de Walle

Robert De Blaere

Riet Kersse
Marleen Van Ooteghem

885 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.
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