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Horen, zien en schrijven
Beste lezers
Heb jij een account op Facebook? En ben je een
regelmatige gebruiker? En ben je lid van één of meer
Hansbeekse groepen? Dan is de kans groot dat je op de
hoogte was van de wegomleggingen voor de wegenwerken
aan de rondweg. En dat je op de hoogte was van de
evolutie van de werken zelf.
We vinden het niet logisch dat Facebook het belangrijkste
communicatiekanaal lijkt tussen overheid, aannemer en
inwoner van Hansbeke. Zowel voor het lang uitlopen van de
werken aan de Ratonde als voor de wegomleggingen tijdens
de werken het afgelopen half jaar, kregen we de meeste
informatie via Facebook. Of via iemand die het op Facebook
gelezen had… Maar niet iedereen is lid van Facebook.
Zelfs rechtstreeks betrokkenen werden niet op de hoogte
gebracht. Veel inwoners zagen hun straat in een
éénrichtingsstraat veranderen zonder dat ze dit op voorhand
wisten. Tenzij de tamtam zijn werk gedaan had, natuurlijk.
Maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Dergelijke
communicatie moet zo snel en zo veel mogelijk verspreid
worden, zeker en vast. Correcte informatie via een flyer in
elke brievenbus, is toch wat je kan verwachten van de
overheid; of van de aannemer als de overheid die taak naar
hem heeft doorgegeven.

Groeten uit Hansbeke

foto Wouter Deventer

Tunnel noord

Voor alle duidelijkheid: het is goed dat de info via Facebook
verspreid wordt. Alleen vragen we dat er basisinformatie is
via een algemeen kanaal (best een flyer in de bus van elke
betrokkene). En niet alleen over het begin en voorziene einde
van de werken, maar ook over alle belangrijke wijzigingen
tussendoor. De bevolking wordt graag correct op de hoogte
gehouden!
Dus: werk aan de winkel met alle werken die nog in het
verschiet liggen de komende jaren…

Tunnel zuid

De redactie

‘Moe kikke in alle
huizn een briefje
goin steekn?’
Tunnel zuid
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De kat en haar jongen…
Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Alles wat we tot nu toe wisten over het gebruik van de gemeentezaal, de
sportzalen in Landegem en Nevele of over de subsidies voor onze Hansbeekse verenigingen mogen we
vergeten. Het is niet meer dan logisch dat de twee gemeenten (Deinze en Nevele) zalenverhuur en subsidies
op elkaar afstemmen nu zij samen één nieuwe stad vormen. Vlakaf hield de reglementen tegen het licht en
sprak met een aantal betrokkenen. Rode draad doorheen alle gesprekken: er is nog heel wat onduidelijkheid
en hier en daar onzekerheid over de toekomst. Een poging tot verduidelijking.

Cultuur - basissubsidie en werkingssubsidie
In de cultuursector is er sprake van subsidies voor
socioculturele verenigingen. Dat zijn alle
verenigingen die zich niet specifiek richten op sport,
jongeren, senioren, buurten of wijken. Actief zijn in
slechts één Deinse deelgemeente is wel toegelaten.
Verenigingen hebben altijd recht op een basissubsidie, die voor elke vereniging gelijk zal zijn.
Hoeveel die bedraagt per vereniging is niet bekend.
Deinze reserveert immers de helft van de
subisidiepot voor die basissubidie en verdeelt die
vervolgens gelijk over alle verenigingen. Hoe dat in
zijn werk gaat, legt de cultuurfunctionaris Wim
Van der Cruyssen uit op de volgende bladzijden.
Wel kan worden meegegeven dat de basissubsidie
vorig jaar (in het oude Deinze, zonder de Nevelse
deelgemeenten) per vereniging rond de 200 euro lag.
Dat bedrag volstaat om de huurprijs van de
gemeentezaal, 120 euro per jaar, te betalen (zie
verder). Of dat bedrag even hoog, lager of hoger zal
zijn nu de Nevelese verenigingen erbij komen, is niet
duidelijk. Bovendien zal misschien niet elke
vereniging een aanvraag indienen. Voor een
aanvraag moet een vereniging aangeven hoeveel en
welke activiteiten werden georganiseerd in het
voorgaande jaar. De vereniging moet minstens acht
activiteiten georganiseerd hebben.
Een dergelijke regeling is problematisch voor
opstartende verenigingen, waarvan we er in
Hansbeke al twee kennen met Afrit 12 en
Tuupetegoare. Zij kunnen niet terugvallen op de
activiteiten van het voorbije jaar om de basissubsidie
aan te vragen en kunnen dus ook geen subsidie
krijgen voor geplande activiteiten in hun eerste
werkingsjaar. Deinze ziet het immers niet zitten om
toezicht te houden op het aantal activiteiten om
eventueel subsidies terug te vorderen, mocht de
vereniging niet haar vooropgestelde aantal behalen.
Bovendien zal een prachtig initiatief als Tuupetegoare
niet noodzakelijk jaarlijks acht activiteiten organiseren.
Daarnaast voorziet het subsidiereglement in een
aanvullende werkingssubsidie. Daarvoor is de
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andere helft van de subsidiepot gereserveerd.
Hiervoor moet een vereniging ‘punten scoren’. Hoe
meer punten, hoe groter de werkingssubsidie. Een
vereniging scoort punten door voorstellingen, lezingen, lessen, tentoonstellingen enz. te organiseren.
Maar ook het bezoeken van betalende podiumvoorstellingen (als toeschouwer dus) of culturele
reizen en uitstappen leveren punten op!
In het subsidiereglement wordt de nadruk op cultuur
in een eerder beperkte definitie gelegd. Verenigingen
die sociale cohesie hoog in het vaandel dragen, en
ook daar hebben we er heel wat van in Hansbeke
(KVLV-Ferm, Femma, Landelijke Gilde, Rode Kruis,
zelfs uw eigenste Vlakaf), komen niet zo gauw in
aanmerking voor de aanvullende werkingssubsidies.
Nochtans vinden wij sociale cohesie heel belangrijk
in onze maatschappij. De cultuurdienst van Deinze
stelt het volgende: ‘De activiteiten die kunnen
rekenen op extra middelen via de werkingssubsidies
zijn het resultaat van een beleidskeuze in
samenspraak met de cultuurraad. In principe worden
de activiteiten gericht op ontspanning, recreatie en
gemeenschapszin gevalideerd via de basissubsidie.
Het begrip "sociale cohesie" is overigens zeer ruim
en daardoor moeilijk te gebruiken als criterium in een
subsidiereglement.’
Op een basissubsidie van om en bij de 200 euro
(zoals in het voormalige Deinze het geval was) kan
iedereen dus in principe rekenen, maar dat bedrag
zal quasi integraal naar de stadskas terugvloeien
voor de huur van de gemeentezaal. Voor een
bijkomende werkingssubsidie verwacht Deinze
echter cultuur met een grote ‘C’. Jammer genoeg zal
er in Hansbeke niet gauw een tentoonstelling rond
Van Eyck of Kamagurka plaatsvinden. Niet Versagen
en Arscene zijn wel kanshebbers voor deze
aanvullende toelage. Maar het feit dat Hansbeke nu
nog een levendig dorp is, is mede te danken aan de
vele socio-culturele verenigingen die de rekening nu
nog konden doen kloppen. Of dat in de toekomst
ook nog het geval is, zal moeten blijken.
Bovendien is de puntentelling voor die aanvullende
werkingssubsidie niet meteen glashelder: voor
sommige activiteiten kan een maximumscore worden
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bereikt, andere activiteiten kunnen onbegrensd
punten opleveren. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of
een toneelvereniging met twee producties -en veel
onkosten- meer of minder geld zal krijgen dan een
vriendenclubje dat wekelijks naar een culturele lezing
gaat.

Zalenverhuur - één tarief
Door de fusie van twee gemeenten was er noodzaak
aan één nieuw retributiereglement. Anders
gezegd: de vergoeding voor het huren van de
gemeentelijke zalen moest opnieuw worden
vastgesteld. In dat nieuwe retributiereglement staat
hoeveel de huur van elke zaal kost. In ons dorp kan
‘de gemeentezaal van Hansbeke’ worden gehuurd.
Laten we voor de eenvoud nagaan hoeveel het kost
om die zaal als ‘vereniging, instelling of school uit
Deinze’ te huren. Er is ook nog de mogelijkheid om
als ‘vereniging buiten Deinze’ te huren. De gemeentezaal van Hansbeke kan niet als privépersoon
worden gehuurd. Dat is wel mogelijk voor andere
zalen.
De kostprijs voor een vereniging bedraagt 120 euro
per jaar voor 25 huurdagen. Daarna betaal je 50 euro
per bijkomende schijf van 25 huurdagen. Wie de zaal
occasioneel en éénmalig wil huren, betaalt meteen
30 euro. Het Rode Kruis en de school mogen gratis
gebruik maken van de zaal, in het geval van de
school voor de turnlessen. Hetzelfde gratis tarief
geldt voor een feestcomité tijdens de duur van de
kermis.
Jammer genoeg wordt er geen onderscheid
gemaakt tussen de huur van de keuken, een
klaslokaal of de zolderruimte. Het antwoord vanuit
Deinze luidt als volgt: ‘Voor de eenvoud wordt in de
tarieven geen onderscheid gemaakt naargelang de
gebruikte ruimtes in de gemeentezaal Hansbeke. De
huursom wordt per dag berekend onafhankelijk van
welke ruimtes er worden gebruikt. De keuken apart
gebruiken kost dan inderdaad evenveel als keuken
en zaal tegelijkertijd. Uiteraard moeten wel alle
ruimtes correct worden gereserveerd, maar voor de
tarifering speelt dit dus geen rol.’
Wie enkel gebruik maakt van de keuken, betaalt
evenveel als wie de grote zaal, alle klaslokalen én de
keuken afhuurt. Voor de eenvoud… Ook een
éénmalige activiteit, denk bijvoorbeeld aan de
uitreiking van de Zjaloezigen Zjeraar,
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kost dan meteen 30 euro.
De huur van de sporthal Landegem wordt
helemaal ingewikkeld. De sporthal kan gehuurd
worden (door inwoners van Deinze) aan 9 euro per
uur. Scholen betalen 7,50 euro per uur. Verenigingen,
sportclubs dus, betalen ook 9 euro per uur voor
wedstrijden. Trainingen kunnen blijkbaar gratis
gebeuren, als we het goed begrijpen. In de sporthal
Oostbroek in Nevele gelden gelijkaardige tarieven:
je betaalt per uur 9 euro voor de huur van de
judozaal, danszaal, squashcourt of voor één derde
van de grote sporthal. In de sportzaal Palaestra in
Deinze kan je een wedstrijd organiseren in twee
derde delen van de zaal. In Oostbroek moet een
sportvereniging meteen de drie delen huren, omdat
gelijktijdig gebruik van de zaal door twee ploegen
niet mogelijk is. Daardoor is de sporthal Oostbroek
meteen 33 % duurder dan de Palaestra.
Terzijde, de sporthal in Landegem wordt niet
verhuurd door de stad Deinze maar door… het
Autonoom Gemeentebedrijf stad Deinze (AGB).
Sporthal Oostbroek in Nevele wordt dan weer door
drinkwaterbedrijf Farys uitgebaat. Gelukkig zijn de
tarieven tenminste gelijklopend.

Conclusie
Over de subsidies voor socioculturele verenigingen
hebben we al gezegd dat initiatieven voor sociale
cohesie en laagdrempelige creatieve activiteiten
minder aanspraak kunnen maken op subsidie. Het
afschaffen van de (Nevelse) projectsubsidie valt echt
te betreuren omdat dit kansen schiep voor
vernieuwing in het aanbod. Zo kon de gemeente een
visie ontwikkelen, ook al waren de criteria in de
bespreking niet altijd eenduidig en meetbaar. Nu blijft
het teveel tellen van het aantal initiatieven op
jaarbasis. Een éénmalig initiatief, denk maar aan de
dorpsquiz van vorig jaar, maakt bijgevolg geen
kans.
De sportverenigingen laten ons weten dat de
huurkosten wel degelijk aanzienlijk gestegen zijn. Vijf
Nevelse sportverenigingen zijn bovendien hun
kantinevoordeel kwijtgeraakt door de verhuis naar
sporthal Oostbroek. Nevele zorgde voor een
tegemoetkoming om dat verlies te compenseren. Op
dit ogenblik weten die verenigingen niet of die
tegemoetkoming zal worden verder gezet, uitdooft of
meteen stopt. Laten we hopen op een positief
antwoord.
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Wat denken de verenigingen zelf?
De cultuurverenigingen die wij contacteerden, hebben naar eigen zeggen voldoende zicht op de
twee soorten subsidies. Voor sportverenigingen is de situatie veel minder helder. Zij blijven voorlopig
nog in het ongewisse.
Bij de cultuurverenigingen is het voor niemand duidelijk hoeveel zij zullen ontvangen, maar het
reglement is wel duidelijk. Veel zal afhangen van het aantal dossiers en het aantal activiteiten die
worden ingediend door de verenigingen. Na het eerste jaar zal duidelijk worden wat een
basissubsidie inhoudt en hoeveel euro een ‘punt’ waard is. Het aantal punten per activiteit mag dan
wel duidelijk opgelijst staan in het besluit, er worden wel bedenkingen geplaatst bij de verdeling. Het
aantal punten staat niet altijd in verhouding tot de inspanningen die de vereniging levert. De
duidelijkheid wordt geapprecieerd.
Voor zover we konden nagaan, werden de verenigingen uit onze beperkte rondvraag correct en
tijdig geïnformeerd en werd er zelfs een herinneringsmail gestuurd naar de vergeetkousen. Het is
misschien een detail, maar verschillende mensen lieten ons weten dat het invullen van de
aanvraagformulieren behoorlijk ingewikkeld is. Administratieve vereenvoudiging zou hier geen
overbodige luxe zijn.
Wanneer we vragen naar de beleidskeuze die gemaakt werd, krijgen we uiteenlopende reacties.
Voor de ene is de basissubsidie en mogelijke werkingssubsidie duidelijk een vooruitgang. Anderen
vrezen dat het wegvallen van de (Nevelse) projectsubsidie voor nieuwe initiatieven vernieuwing in het
aanbod zal fnuiken.
Ook over het huren van de zalen zijn de meningen verdeeld. Verenigingen die de zaal veel gebruiken
en vroeger moesten betalen, denken nu goedkoper af te zijn. Organisatoren van niet-betalende
activiteiten zijn er minder gerust op. Zij konden de zaal vroeger gratis krijgen en moeten daar nu voor
betalen, al moet het gezegd dat zij wel degelijk recht hebben op de basissubsidie (voor zover ze
een dossier indienen). Het huren van de zaal zelf is administratief wel aanzienlijk moeilijker geworden.
Wat vroeger met één mailtje voor een heel jaar kon geregeld worden, moet nu via een website
worden aangevraagd. En elke gewenste dag en lokaal moeten apart worden ingegeven.
Het verschil in huurmogelijkheden tussen de sporthal Oostbroek in Nevele, en de Palaestra in Deinze
is zeker nog voor verbetering vatbaar.
Vlakaf maart 2020
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Cultuursubsidies met of zonder tomaten…
Op de vorige bladzijden plozen we de nieuwe reglementen helemaal uit, maar we horen natuurlijk ook graag wat de visie en
de bedoelingen van de stad zijn. In 2019 kregen de socio-culturele verenigingen nog ondersteuning volgens de vroegere
systemen van Deinze en Nevele. Vanaf 2020 wordt op een nieuwe lei geschreven. Wat daar precies op komt, vertelt Wim
Van der Cruyssen, diensthoofd van de cultuurdienst. Hij ontvangt ons in een vergaderzaal van het nieuwe Leietheater, zijn
werkterrein.

‘We maken onderscheid
tussen een basissubsidie
voor de verenigingen en een
werkingssubsidie voor
georganiseerde activiteiten.
Voor het eerste stellen we
weinig inhoudelijke eisen aan
de vereniging, mensen samenbrengen staat centraal.
Tegen 1 maart moeten de
verenigingen een aanvraag
doen waaruit blijkt dat ze
vorig jaar minstens acht activiteiten organiseerden,
waarvan minstens zes zelfstandig. Samenwerking met
andere verenigingen sluiten
we niet uit, maar het mag
niet het leeuwenaandeel
worden. Nieuwe verenigingen kunnen inderdaad
niet verwijzen naar activiteiten in 2019 en zullen
het eerste jaar van hun
bestaan zelf de financiële
middelen moeten ophoesten. In het vroegere Deinze
bestonden er een 80-tal verenigingen. Hoeveel het er
in Nevele precies waren, kan ik niet inschatten. Voor
cultuur werd er op de gemeenteraad van 28
november een subsidiereglement goedgekeurd’.
Wim heeft het reglement netjes uitgeprint om ons
mee te geven. Waarvoor dank!
‘Je kan hier lezen dat het budget voor cultuur voor
2020 48.200 euro bedraagt. 50% is bedoeld voor
het uitbetalen van de basissubsidie aan alle
verenigingen die een aanvraag doen. Ik veronderstel
dat alle verenigingen aangeschreven zijn. Hoe minder
aanvragen, hoe hoger het bedrag natuurlijk. Ik wil er
Koen Degroote
wel op wijzen dat het totaalbedrag
voor cultuur het
dubbele is van wat er voordien in Deinze aan
besteed werd! De andere helft van het budget gaat
naar de werkingssubsidie waarbij de focus ligt op
kunst en cultuur. Dit gebeurt met een punten!6

Wim Van der Cruyssen
systeem, dat in artikel 12 uitgelegd wordt. Zo krijgt
de vereniging voor een podiumvoorstelling met eigen
spelers of met betaalde acteurs 10 punten per
voorstelling, even veel voor een tentoonstelling rond
erfgoed of kunsten, 5 punten voor een filmvoorstelling of het bezoek in groep van een betalende podiumvoorstelling of de organisatie van een
lezing over kunsten of erfgoed, tot en met 1 punt
voor het deelnemen aan de algemene vergadering
van de cultuurraad. Als het totaal van alle punten van
alle verenigingen bv. 8000 bedraagt, kan de waarde
van één punt berekend worden. Elke vereniging krijgt
dan het bedrag waarop ze recht hebben vanuit de
eigen score.’
We stellen vast dat de projectsubsidies zijn
afgeschaft…
‘Inderdaad. Er bestond een systeem in Nevele met
een aantal criteria, maar ook in het vroegere Deinze
Vlakaf maart 2020
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voor bepaalde tentoonstellingen en grote evenementen. Soms waren de criteria onduidelijk. Om
dit gelijk te schakelen, zijn de vroegere systemen
afgeschaft en vervangen door de werkingssubsidie
met het puntensysteem. Dat is trouwens gebeurd op
advies van de cultuurraad met vertegenwoordigers
uit het werkveld.’
We merken op dat de verenigingen nu wel moeten
betalen voor het gebruik van de gemeentezalen. In het vroegere Nevele kregen de socioculturele organisaties ooit een subsidie en moesten
ze betalen voor de gemeentezalen. Onder het impuls
van toenmalig cultuurschepen Mia Pynaert werd dit
afgeschaft omdat dit heel veel administratief werk
vroeg en het in feite ongeveer een nul-operatie was
voor de verenigingen. Subsidies werden afgeschaft
omdat de zalen gratis werden.
Gaan we dus terug naar de tijd van toen in het

nieuwe Deinze?
‘Zo mag je dat niet zien. Niet elke gemeente heeft
een gemeentezaal.
In Merendree en Nevele bv. moeten verenigingen
betalen voor het gebruik van het parochiaal centrum.
Dat is toch ook niet eerlijk. Veel organisaties in het
vroegere Deinze zitten in dezelfde situatie, jongere
organisaties huren een lokaal op de privé-markt enz.
Als iedereen een basissubsidie krijgt en betaalt voor
het gebruik van de zaal, is het voor iedereen gelijk. Ik
vermoed dat de basissubsidie voldoende zal zijn om
het bedrag voor het gebruik van de gemeentezalen
te betalen. Een vereniging kan per beurt de zaal
betalen (30 euro) of een jaartarief nemen van 120
euro voor maximum 25 activiteiten. Ik geef het toe:
alles vooraf bepalen is niet gemakkelijk, na verloop
van tijd zullen we moeten evalueren en bijsturen…’

De Cultuurraad van Deinze kent ruim 25 leden, onder het voorzitterschap van Rita
Rogiers. Hansbeekse vertegenwoordigers zijn: Marc Beirnaert, Carine Dierickx, Wouter
Labarque, Hilde Langeraert en Katrien Langeraert

Artikels of andere bijdragen (bv. lezersbrieven) moeten binnen zijn bij de redactie
vóór 20 april 2020, via redactie@vlakaf.be
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Boeiend verenigingsleven in

Nevele

Omdat niet meteen duidelijk is hoeveel
Zij heeft er wel geen zicht op hoeveel
verenigingen actief zijn of waren in
verenigingen uit Nevele dit inderdaad
Nevele, vroegen we dit na bij Baukis
ook deden, zeker niet allemaal.
De Decker, de laatste cultuurWe vroegen daarom ook nog na bij
ambtenaar van het zelfstandige
Christophe Blomme van de dienst
Nevele. Baukis werkt momenteel bij
Cultuur en Evenementen. Bij het
de dienst toerisme in Deinze en bij het
gesprek met Wim Van der Cruyssen
Museum van Deinze en de Leiestreek
was hij er niet bij wegens een paar
Baukis De Decker
(Mudel). Zij bezorgde ons een lijst met
dagen vakantie. Hij bevestigt dat
©LinkedIn
126 verenigingen in 2018. Voor een
ook de lijst uit 2018 met Nevelse
goed begrip, hier zijn ook de feestverenigingen werd gecontacteerd.
comités van de zes deelgemeenten bij, daarnaast
Van deze 126 verenigingen bleek een behoorlijk
minstens tien buurt-comités, vier OKRA’s voor
aantal niet langer actief. Verder zijn er ook een groot
senioren, sportgebonden organisaties als een
aantal verenigingen die niet langer aangesloten zijn
vinken-maatschappij, supportersclub voor een
bij de Cultuurraad. Vroeger moest een vereniging
plaatselijke wielrenner of autocrosser enz… Allemaal
aangesloten zijn bij deze adviesraad om materiaal of
zalen te huren, maar dit is niet langer een
ver-enigingen die in het huidige systeem van Deinze
niet thuis horen onder de noemer socio-culturele
verplichting. De huidige Algemene Vergadering
verenigingen en eventueel elders hun aanvraag
van de Cultuurraad bestaat uit 141 verkonden doen.
enigingen, waarvan 66 uit het vroegere Nevele.
Baukis stipte ook aan dat de organisaties op de lijst
Feestcomités vallen inderdaad onder een andere
de opdracht kregen in het fusiejaar (2019) om zich
regeling, OKRA’s zitten in principe in de Seniorenopnieuw aan te melden.
adviesraad, sportgebonden organisaties bij de
Sportraad.

De uitleendienst na de fusie
Erkend zijn als vereniging was in Nevele een
voorwaarde om materiaal gratis te kunnen ontlenen:
stoelen en tafels, podiumelementen, audiovisueel
materiaal, noem maar op. We zaten met de vraag
hoe dit in het nieuwe Deinze zou zijn. Bij wie konden
we ons oor beter te luisteren leggen dan bij Marc
Beirnaert. Majo bezorgde ons bliksemsnel het
gebruiksreglement en het retributiereglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december
2019. Inderdaad ook een retributiereglement want
scholen en verenigingen moeten sinds 1 januari een
beperkte huurprijs betalen. 50 stoelen kosten 20
euro, 10 tafels 7 euro, enz. De stad neemt het
transport op zich. Een aantal artikelen kunnen gratis
afgehaald worden (bestek, kopjes, borden).
!8

Voor het audiovisueel materiaal wordt een beperkte
vergoeding gevraagd. Majo bezorgde ons de lijst van
het materiaal dat op het vertrouwde adres, Hansbekedorp 35, kan gehuurd worden. Bedankt Majo
voor de toelichting!
Verdere informatie en aanvraagformulieren zijn te
vinden op de website van de Stad Deinze. Voor
inlichtingen over de nieuwe formulieren of informatie
over het materiaal kan iedereen altijd contact
opnemen met Majo op het nummer 0490 11 55 81.
Vraag waar we een beetje mee zitten: zal de
subsidie die de vereniging krijgt, voldoende zijn om
het optelsommetje van de huur van zaal en
materiaal te compenseren?
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Ansbeekse Gedachten
Dirk Kerkhove
Tes al wa geweest

Eur stemme, eur lachske

sturmen en regen,

niemeer were klinkt.

moar nog gene echte winter

De stilte overweldigt

buiten ne keer een beetse smeltsnee.

en moeilijke gedachten kommen.

De koue es ter uuk nie gekommen

Tons probeer ik die rietstengel te zijn

buiten ne keer en nuchtink vrieske.

die were rechte komt

Veel wind mee gelukkig weinig schoa,

om noar mijn kleinkinders te kijken

de druugte van de zomer es verre weg.

en ulder al wa dak krege van mij ma
mee te geven.

Moar 't kan altemets uuk sturmen
in een menschenleven.

Uuk het besef da de natuur boas blijft

En tons est soms beter

en wulder in alle nederigheid

om nie gelijk de sterke buum

der meugen mee leven en van genieten,

die me willen zijn,

zelfs al ester tons ne sturm

rechte te blijven

in ons uuft en erte

om tons te kroaken.

die neujt echt zal goan liggen.

Moar ne rietstengel zijn
die meepleujt mee de wind
om tons in schuunte
were rechte te kommen.

Ke doar vele an gepeist
oas mijn moederke eur loatste attakske
nie overleefde,
en dadde mee da gemis vuurt moet
zelfs al zijde tons zelve al gruutvoader
tes gelijk da de noavelstreng
veur ne tweede keer es deure geknipt.
Vlakaf maart 2020
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Ontroerend goed
Julian Langeraert
Als Hansbekenaren fier zijn op hun dorp en er zich thuis voelen, dan heeft dat veel te maken met de talrijke
authentieke woningen en charmante hoevetjes. Het is dan ook met plezier dat we verschillende van onze
dorpsgenoten en inwijkelingen heel wat energie (en meestal ook wel wat geld) zien steken in het opkalefateren
ervan. Vaak hebben de woningen door de jaren heen wat van hun charme en comfort verloren en is een wissel
van eigenaar de aanleiding om ze eens een flinke beurt te geven. Als dat dan met stijl en respect voor de
oorspronkelijke woning en de ruimere dorpsomgeving gebeurt, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen.
Meer zelfs, in deze rubriek zetten we een aantal opmerkelijke bouwwerken in de kijker, bieden we je een kijkje
achter de gevel en laten we vooral de bouwheren aan het woord over hun ervaring en of die baksteen in hun
maag nu definitief is verteerd ...

Niet te koop, wel gekocht

graag voor wilden, hield niets een verkoop nog
tegen. Zeker omdat Julian het geen probleem vond
De familie Langeraert zendt al enige tijd de volgende
dat Femke en Tom er nog een jaar zouden blijven in
generatie zonen en dochters uit. Niet zelden komen
wonen na de verkoop. In het
ze terecht in Hansbeke. Bijna
voorjaar van 2017 tekenden
altijd eigenlijk. Nog maar twee
ze de verkoopovereennummers geleden streken we
komst. In juni van 2018
neer bij Juul Langeraert. En
werd de eerste tegel
deze keer gingen we langs bij
uitgekapt.
Julian Langeraert, die het
afgelopen jaar in dezelfde
straat als zijn neef Juul een
Gestart met laatste verwoning verbouwde, in de
bouwfase
Reibroekstraat 29.
J u l i a n m o e s t z i j n v e rHet is algemeen geweten dat
bouwingen zeker niet van
je er in Hansbeke snel moet
nul starten. Femke en Tom
bij zijn als je een stuk grond of
renoveerden al het dak, de
een huis wil kopen. Het
zolderverdieping en de hele
beschikken over een goed
eerste verdieping. Het gelijknetwerk kan hierbij helpen.
vloers zou volgen maar daar
Julian heeft op dat vlak zijn
besliste de groei van hun
familiale achtergrond mee.
zaak uiteindelijk anders over.
Zijn ouders, Tiny en Wouter,
Julian nam de draad terug
hoorden voor het eerst bij
op en tekende zelf de beArscène dat de Femke Maes
nedenverdieping uit waarin
Julian Langeraert
en Tom Verscheure, de vorige
hij graag zou gaan wonen.
eigenaars, een stuk bouwDe indeling veranderde
grond hadden gekocht. De trouwe lezers van deze
uiteindelijk niet heel drastisch. Hij behield de zitruimte
rubriek maakten ondertussen al kennis met de
vooraan en de eetruimte aan de achterzijde van het
nieuwe woning en toonzaal van Femke en Tom, in de
hoofdgebouw. De keuken bleef in de achterbouw,
Grote Merestraat 3. Ook al stond hun huis in de
die tevens de doorloop vormt naar de achterliggende
Reibroekstraat op dat moment nog helemaal niet te
garage. Maar het is niet omdat de indeling gelijk
koop en hadden Femke en Tom nog geen idee
bleef, dat de verbouwing daardoor minder drastisch
wanneer, hoe en tegen welke prijs ze de woning
was. Nagenoeg alleen de buitenmuren bleven intact.
zouden verkopen, toch belde Julian hen al even op
Voor de rest werd alles eruit gehaald en vernieuwd.
om zijn interesse te betuigen. Hij liet er geen gras
Samen met Ruben Van Voren, een aannemer uit
over groeien en informeerde ook al bij de bank om te
Landegem, werd de hele vloer en kilo’s zavel
zien welk budget hij bij elkaar zou krijgen. Toen dit
uitgeschept. De kraan kon makkelijk binnen langs de
ook in lijn bleek te liggen met wat Femke en Tom er
achterzijde van de leefruimte. Julian wilde er immers
!1 0
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een extra doorgang creëren naar het terras en dus
het oorspronkelijke raam naar beneden doortrekken.
De doorgang van de leefruimte naar de keuken werd
verbreed en bleef open. Er vlak onder liep een
kruipkeldertje met een toegang via de keuken. Er
werd een muurtje in gemetst ter hoogte van de
binnenmuur met de traphal en het gedeelte
kruipkelder onder de leefruimte werd opgevuld. Het
platte dak boven de keuken was aan vernieuwing
toe en werd volledig vernieuwd en voorzien van
EPDM-dakfolie.
Alle nutsvoorzieningen werden uiteraard vernieuwd.
Er was reeds centrale verwarming voorzien in de
woning met leidingen die bovenop de muren waren
gelegd. Alle chauffages en leidingen werden
verwijderd want Julian koos voor vloerverwarming.
Die werd gelegd bovenop de nieuw gegoten
vloerplaat en isolatieplaten en onder de uitvulchape.
Ook alle elektriciteitsleidingen werden opnieuw
gelegd door Karel De Baets, een vriend van Julian uit
Landegem. Die plaatste ook het domoticasysteem. De rotte houten ramen
werden allemaal vervangen door aluminium exemplaren met extra zonnewerend glas. Het plafond werd verlaagd
met gyprocplaten. Op die manier kon
Julian ook alle kanten uit met de
verlichting. Niet onbelangrijk voor Julian,
die in de verlichtingsbranche werkt. Alle
muren werden opnieuw gepleisterd en
kregen een dubbele grondlaag. Of ze wit
zullen blijven, daar is hij nog niet uit.

zonnen te werk. Hij heeft namelijk een fetisj voor
binneninrichting en design. Maar je kan vele wensen
hebben maar als jonge twintiger heb je natuurlijk een
budget waar je rekening moet mee houden. Maar er
waren twee elementen waar Julian geen compromissen wou over sluiten. Er moest en zou een
goede keuken komen en hij wou een visgratenparket
in de leefruimte. Beiden kwamen er. Al viel het
budget van de keuken uiteindelijk wel reuze mee. Hij
vond zijn droomkeuken namelijk in Ikea. Net toen hij
op zoek was, kwam er een nieuw model uit met
fronten uit fineer eik. Die bleken dan nog eens
perfect samen te gaan met zijn eiken parket! En hij
had nog budget over voor prima keukentoestellen,
inclusief vitro-keramische kookplaten en een wok op
gas. Julian komt namelijk al graag eens culinair uit de
hoek. Het werkblad is nog een voorlopige
triplexplaat. Het definitieve werkblad zal van natuursteen of inox of … zijn. Julian is er m.a.w. nog niet
uit.
De verlichting in de leefruimte en keuken bestaat
vooral uit randloze inbouwspots die keurig in het
gyprocplafond zijn verwerkt. De rolluiken in de
leefruimte maakten plaats voor zwarte lamellen. De
licht eikenhouten parketvloer oogt warm en
hedendaags en wordt in de inkomhal en de keuken
afgewisseld met een keramische tegel met een
motief van grijs marmer.

Nog minstens 15 jaar zoet
Ondertussen is de leefruimte sober en tegelijkertijd
stijlvol ingericht met zowel nieuwe, eigentijdse
elementen als met tijdloze meubels. De muziek komt
er uit vinylplaten, de fauteuil oogt hedendaags, …
terwijl ‘den dressoir’, de stoelen en eettafel, …
eerder uit grootmoeders tijd komen. Maar allemaal

Twee moetjes
Voor de afwerking en aankleding van de
leefruimte en keuken ging Julian beVlakaf maart 2020
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oerdegelijke Belgische kwaliteit,
want Julian is niet
ongevoelig voor
duurzaamheid.
Hij is best fier op
het resultaat. Ook
al is er hier en
daar wel een
foutje te bespeuren in de afwerking. Maar
daar maakt Julian
zich niet druk
om. Hij heeft geleerd van de
dingen te accepteren zoals ze
komen. En wellicht is hij ook de enige die de
onvolmaaktheden kan zien.
Aan de eerste en tweede verdieping hoefde Julian
weinig of geen tijd en geld te besteden. Op de eerste
verdieping bevindt zich een toilet, de badkamer en
aan de voorzijde een polyvalente ruimte die
momenteel nog ingericht is als kantoor- en
werkruimte. Op termijn wordt dit wellicht een
slaapkamer en eigenlijk is de ruimte zelfs groot
genoeg om ze in twee te splitsen. Op de tweede
verdieping werd de zolder door de vorige eigenaars
omgebouwd tot een zeer ruime slaapkamer. Ook hier
hoefde Julian enkel zijn persoonlijke spullen en bed
neer te poten. Toch is Julian nog niet aan de
eindmeet wat verbouwingen betreft. Al heeft hij naar

eigen zeggen binnen zeker al 80% van de rit
afgelegd. Enkele binnendeuren ontbreken nog, het
werkblad van de keuken is nog voorlopig, … en ook
de garage wil hij later nog eens stevig onder handen
nemen. Het meeste werk wacht buiten op hem.
Wellicht komt de aanleg van de tuin als eerste aan
de beurt. Het terras uit gietbeton, dat de vorige
eigenaars nog aanlegden, wil hij zeker behouden.
Het voegwerk is wel aan vervanging toe. Maar
hiervoor wacht hij op de nieuwe eigenaars van het
stuk bouwgrond dat al enige tijd te koop is. Wellicht
komt daar een koppelwoning op. Deze zal zeker
bijdragen tot de isolatie van Julian zijn woning en er
dus een nog warmer nest van maken.

Julian is geboren en getogen in Hansbeke. Hij groeide op in de Doornbosstraat, samen met zijn broer
Menno en zus Emma. Menno verbouwt momenteel een woning in Hansbeke, op een steenworp van zijn
broer. Emma woont in Gent.
Julian heeft van zijn passie voor inrichting en design ook zijn beroep weten te maken. Hij studeerde
eventmanagement en werkte eerst een tijdje bij DSM keukens. Even later stapte hij over naar een fabrikant
van lichtarmaturen waar hij als verkoper werkte. Hij liet zich na enige tijd charmeren door één van zijn
klanten, Alfa licht in Gent. Sinds twee jaar kan hij er zijn creativiteit en passie voor design en techniek
botvieren. Hij maakt er lichtstudies, geeft lichtadvies en verkoopt lichtoplossingen voor projecten aan
architecten en projectontwikkelaars.
In het weekend vind je hem niet zo vaak thuis. Op zaterdag gaat hij meestal langebaanschaatsen in Gent of
in Breda, waar ze een grote baan hebben. Hij schaatst nog maar een jaar en heeft nog niet echt
competitieambitie. Dat kan niet gezegd worden van die andere sport die hij al heel zijn jeugd beoefent,
voetbal. Hij speelt nog elke week een wedstrijd bij de zondagreserven van VVE Hansbeke. Verder zet hij
graag een stapje in de wereld met vrienden of ontvangt ze thuis om hen van zijn kookkunsten te laten
genieten. Want die nieuwe keuken met gaswok en kwaliteitstoestellen staat er uiteraard niet alleen schoon
te wezen.
!1 2
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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.
Deze keer laten we Etienne Martens, ook gekend
als Stephaan Martens, aan het woord.
Hij is samen met Hugo Schaeck beheerder van de
Facebookgroep ‘Hansbekenaar’. Etienne woont
in de Cardijnlaan 7 en is gehuwd met Nicole
Vandenhaesevelde en samen hebben ze twee
kinderen en drie kleinkinderen. Etienne heeft
altijd bij de NMBS gewerkt en is intussen 15
jaar op pensioen. Tot
vorig jaar was Etienne
ook actief lid van Feestcomité ‘Het Verzetje’.

wenste te posten, moest die dat op twee pagina’s
plaatsen. Na contact met de vorige beheerders was
de samensmelting van de twee facebookgroepen
een feit”, zegt Etienne.
“Op de ‘Hansbekenaar’ zijn alle culturele, heemkundige en informatieve boodschappen,
foto’s en video’s over
alles wat ons dorp en
zijn geschiedenis aangaat heel ‘wellekomne’
en warm aanbevolen.
Het is niet de bedoeling
om commerciële en
politieke berichten te
plaatsen en we wensen
ook dat het beleefd en
deftig blijft zonder polemieken. Intussen heeft
de pagina 1.163 leden
waarvan 16 in het buitenland”, vertelt Etienne
met enige fierheid.

“Officieel heet ik Stephanus Martens. Mijn
ouders wilden mij de
naam Etienne geven
maar die werd door de
Dienst Bevolking niet
aanvaard. Stephanus is
de Nederlandse vertaling van Etienne dus
heb ik dan maar die
Etienne Martens
naam meegekregen.
“De gemiddelde reacIedereen in Hansbeke
ties per post gaan van
kent mij als Etienne maar op Facebook ben ik
30 tot 80. Het gedicht van Hans Wille is tot 800 keer
Stephaan”, vertelt hij al lachend.
bekeken want ongelooflijk veel is. Wekelijks ben ik
“Ik volg graag de evolutie van de grote werken in
toch een paar uur per week bezig met het beheer
Hansbeke en maak daar foto’s van. Mijn eerste posts
van de pagina. Daarnaast ga ik wekelijks 3 à 4 keer
op de facebookgroep ‘Hansbekenaar’ waren er dan
met mijn fototoestel op stap (een iPhone voorzien
ook van de eerste tekenen van de rondweg of ring
van drie goede lenzen) en maak ik foto’s van de kerk,
namelijk de opmetingen die dateren van 28
de natuur, … en de werken natuurlijk. Ik ben niet
november 2018”, vertelt Etienne ons.
gespecialiseerd in fotografie en heb er nooit een
cursus voor gevolgd maar het boeit mij om mooie
“Begin november 2019 stuurden Hugo en ik
foto’s te nemen en te delen. Ik ondervind dat de
chatberichen met Messenger naar elkaar om eens af
facebookpagina het dorp verbindt en daar ben ik
te spreken. Er waren toen twee facebookgroepen
echt blij om”.
namelijk ‘ge zijt van Ansbeke’ (opricht in 2014 door
Gert-Jan Van de Keere) en ‘Hansbekenaar’ (opOok Vlakaf is de mening toegedaan dat dergelijke
gericht in 2008 door Maarten Bollaert). Wij waren
initiatieven de mensen in Hansbeke dichter bij elkaar
beiden voorstander van één pagina voor Hansbeke
brengt en hiervoor verdient Etienne deze keer ons
want de meesten waren lid van beide pagina’s en als
compliment!
iemand iets interessant
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Hansbeke in het land van Deinze
Grammene
Op een zaterdagvoormiddag worden we in de Pannestraat 15
hartelijk ontvangen door Dorine van Meenen (58 jaar). Zij is
geboren en getogen in Grammene. Als kind woonde ze samen
met haar broers en ouders in de Pannestraat 13. Later kon ze
samen met haar man, Gino Oppeel, dichtbij de ouderlijke woning
een huis bouwen waar ze samen drie kinderen, Steff (34 jaar),
Brett (31 jaar) en Yana (28 jaar) groot brachten. Dorine heeft twee
broers die beiden ook in Grammene zijn blijven wonen. Ze werkt
drie halve dagen als personal assistent bij een slecht ziend en
slecht horende dame.
“Vroeger speelden wij als kind veel op straat. Er stonden ook
minder huizen dan nu. Er zijn in Grammene verschillende nieuwe
wijken bij gebouwd waar overwegend jonge maar ook oudere
mensen wonen. In Grammene hebben we nog een broodautomaat, een bank, een eethuis (De Zwaan), een brasserie (De
Mandel) en een bed and breakfast (Oe nas). Tot eind vorig jaar
hadden we nog een superette maar die is jammergenoeg
verdwenen en onze kleuterschool is sinds juni 2019 naar Gottem
verhuisd”, vertelt Dorine honderduit.
“Grammene is heel gekend voor zijn antiek- en rommelmarkt
die jaarlijks de zaterdag na 15 augustus doorgaat. De
Gezinsbond is hiermee begonnen in 1980. Er stonden toen 15
kraampjes op het voetbalplein. Men betaalde 1,5 euro per meter.
Nu zijn dat 1.100 kramen geworden, in totaal goed voor een
markt van 8 kilometer lang. Van heinde en ver, zowel van binnenals van het buitenland, komen verkopers naar ons dorp. We
hebben al mensen gehad uit Engeland die met hun mobilhome
een paar dagen op voorhand naar hier komen. De dag zelf wordt
er reeds vanaf 4 uur ‘s morgens handel gedreven en dit gaat zo
door tot 17 à 18 uur ’s avonds. De voorbereidingen gaan maanden op voorhand van start en de dag zelf zijn er meer dan 100
vrijwilligers op de been om alles in goede banen leiden. Er was
zelfs een stand van het Rode Kruis en een dokter aanwezig. In
2017 hebben we de organisatie overgelaten aan een VZW”, zegt
Dorine.

Wiki Grammene
Dorp aan de Leie en de Oude
Mandel in Zandlemig Vlaanderen
945 inwoners (31/12/2011)
3,06 km2 oppervlakte

Dorine Van Meenen

“Sinds 2015 organiseert het Feestcomité ‘Immer Vooruit’
tijdens het kermisweekend in juni ‘Gulderock’. Op zaterdagnamiddag treedt een kindergroep op en nadien staan er
lokale muziekbands op het podium. De Gezinsbond organiseert
op zaterdag een speelstraat waarbij de straat wordt afgezet en er
een speelkasteel, volksspelen, rijden op gekke fietsen,
ponyrijden,…voor de kinderen wordt voorzien. Op zondag is er
een sneukelfietstocht en een wielerwedstrijd. Het oudercomité
organiseert in de gemeentezaal ‘Leiezicht’ een frietjesavond.
Die gemeentezaal wordt door de verenigingen veel gebruikt. Ze
kan ook privé gehuurd worden” deelt Dorine ons mee.
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“Sinds 1996 ben ik bestuurslid van de Gezinsbond
en verantwoordelijk voor de kinderoppasdienst. We
hebben in Grammene ongeveer acht babysitters.
Wanneer er nieuwe gezinnen in Grammene komen
wonen, ga ik altijd eens langs om de werking voor te
stellen. Daarnaast geeft de Gezinsbond bij elke
geboorte een geschenkje en organiseren we voor de
kinderen jaarlijks een carnaval- en sinterklaasfeestje”,
zegt Dorine enthousiast.
“We hebben hier in Grammene ook een toneelvereniging namelijk ‘De Grammense Klieke’. Elk
jaar brengen ze rond november een toneelstuk dat
toch zo’n 11 keer gespeeld wordt. In het toneelgezelschap zijn er zowel acteurs van Grammene zelf
als van andere deelgemeenten van Deinze. Mijn
echtgenoot is jaren acteur geweest bij de
Grammense Klieke. Vroeger was er in Grammene
een koor en deden we rond 6 januari een
Sterrestoet waar we huis aan huis gingen zingen om
geld te verdienen om onze werking te kunnen
betalen. Nu hebben we jammergenoeg geen koor
meer”, zegt Dorine.

“We hebben ook een voetbalclub namelijk FC
Grammene waar mijn man jarenlang voorzitter van is
geweest. We hebben ook OKRA en FERM waar ik
lid van ben. Guino en ik zijn samen van 11 verenigingen in Grammene lid geweest. Ook toen de
kinderen klein waren, hebben wij ons altijd
geëngageerd in het dorp en van alles mee georganiseerd. Momenteel is er weinig tot geen
opvolging meer in het verenigingsleven, wat heel
jammer is”, vindt Dorine.
Dorine is een bezige bij. Ze zet zich ook nog in voor
de voedselbank en is naaimoeder in het DVC
Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne (vroegere MPI).
Samen met een groepje van ongeveer 8 à 12
mensen komen ze in het DVC één keer per maand
samen om stoffen te kiezen en dekentjes te maken.
Het is de bedoeling dat elk kind (zo’n 300 in totaal)
een uniek hartendekentje krijgt.
Na ons gesprek rijdt Dorine ons in de regen voor met
haar fiets en wijst enkele plekjes aan om mooie foto’s
voor Vlakaf te nemen.

Tips voor trips
• 15 augustus 2020: Antiek- en rommelmarkt
• Wandelroute ‘Vlasroters’
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Afrit 12, dorpsraad Hansbeke
Dorpsraad van 20 januari 2020
Op de Dorpsraad van januari kregen we onverwacht
bezoek van de burgemeester. Hij kwam vertellen wat
de Stad Deinze de komende 5 jaren van plan is, in
het bijzonder met Hansbeke. Daarna gingen we aan
het werk in 6 werkgroepen om enkele dringende
dorpsacties uit te werken: communicatie over de
rondweg, cultuurhuis, dorpszicht, gebruik van de
AED-toestellen, terugkrijgen van een bankautomaat,
meer groen. Op 26 maart is er de volgende
dorpsraad. Elke inwoner van Hansbeke is welkom!
Er waren 60 aanwezigen. Naast Maarten Lippens
van de vzw Dorpsbelangen was ook burgemeester
Jan Vermeulen aanwezig. De burgemeester had zelf
gevraagd om het meerjarenplan van de stad Deinze
te komen voorstellen. Het meerjarenplan is zeker
belangrijk genoeg om een volledige avond te vullen
maar we kregen toch uitleg uit de eerste hand over
het beleid voor de komende jaren. Om veel vragen te
stellen aan de burgemeester was er dan weer te
weinig tijd. De burgemeester wilde vooral een paar
zaken aantonen waar Afrit 12 rekening moet mee
houden.

Wat zit in het meerjarenplan voor Hansbeke?
• er wordt 250.000 euro voorzien voor de
herinrichting van Hansbekedorp
• de kasseien op het kerkplein worden heraangelegd
• een bomenbeleidsplan wordt opgemaakt (per
inwoner moet er 1 boom bijkomen)
• de straatverlichting wordt vernieuwd aan het
station en in alle straten die worden heraangelegd
als gevolg van de grote werken (ook langs de
toekomstige fietssnelweg langs de spoorweg)
• Merendreestraat, Hansbekedorp, Kerkakkerstraat,
Rostraat en Voordestraat krijgen nieuwe rioleringen
• er wordt een laadpaal voor elektrische wagens
voorzien, ook deelauto’s en deelfietsen
• de Dorpsmolenweg wordt een weg in
tweesporenbeton
• de basket- en voetbalverenigingen gaan ondersteund worden
• het Cultuurhuis Hansbeke wordt de nieuwe
gemeenschapszaal (€ 2 128 000)
• de markt op het stationsplein wordt ondersteund
De burgemeester gaf nog mee dat het goed is dat
Hansbeke een dorpsraad heeft “want in een grotere
fusiestad is het voor het bestuur moeilijker contact te
houden met het lokale niveau”.

Wie is lid van Afrit 12 Hansbeke?
• Iedereen die zijn mailadres opgeeft (= inschrijft op de nieuwsbrief van www.afrit12hansbeke.be of een mail
zendt naar info@afrit12hansbeke.be)
• Iedereen die zich opgeeft om op één of andere manier mee te werken
• Iedereen die zijn adres achterlaat om het verslag van de Dorpsraad te ontvangen
Er wordt geen lidgeld gevraagd. Ondertussen worden natuurlijk wel kosten gemaakt. De kosten voor de
website worden gedragen door Bart de Wulf. En… op de dorpsraad van januari konden we dankzij
sponsoring door garage D’Haenens gratis van een drankje genieten. (Wie wordt de volgende sponsor?)

Hoe werkt Afrit 12 Hansbeke ?
Afrit 12 Hansbeke werkt met iedereen die zich vrijwillig wil inzetten voor het algemeen belang in Hansbeke.
We organiseerden ons in verschillende werkgroepen. Zes werkgroepen gingen sinds de laatste dorpsraad
aan de slag. Elke werkgroep wordt ondersteund door een peter of meter die lid is van de kerngroep.
Werkgroep 1: Dorpszicht: Carlos Van Heghe (meter: Nele Union)
Werkgroep 2: Leefbaarheid (sociale cohesie): Sabine Dejan (peter: Leander Viaene)
Werkgroep 3: Milieu en groen: Miguel Berteloot (peter: Wouter Langeraert)
Werkgroep 4: Cultuur(huis): Greet Conix (peter: Bart de Wulf)
Werkgroep 5: Mobiliteit: Hilde Langeraert (meter: Carine Dierickx)
Werkgroep 6: Lokale handel: Lieve D’haenens
!1 6
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Afrit 12, dorpsraad Hansbeke
De werkgroepen willen niet in de plaats treden van de bestaande verenigingen of de gemeentelijke
adviesraden. Maar zeker sinds de fusie met Deinze is er nood aan een overlegplatform. Sommige problemen
moeten gezamenlijk opgelost worden. We hadden al goede contacten met de diensten en bepaalde
schepenen. Andere problemen kunnen de Hansbekenaren zelf oplossen.
De kerngroep zorgt voor de coördinatie tussen de werkgroepen, de organisatie van de dorpsraden en de
contacten met het stadsbestuur.
Volgende Dorpsraad
Donderdag 26 maart 2020 – 20.00 u. – gemeentezaal
(niet maandag 30 maart zoals aangekondigd tijdens de laatste dorpsraad want de gemeentezaal is dan
niet vrij)
Waarom zou ik gaan?
Je kan meespreken over de stand van zaken van de grote spoorwerken en de rondweg, het omhakken
van bomen, het plan voor het Cultuurhuis, de Grote Zwerfvuilactie, de Hartveilige school, het komende
kermisprogramma … en alles wat je zelf belangrijk vindt voor de Hansbekenaren. Je krijgt er het laatste
nieuws vanuit de verschillende werkgroepen.
Vergeet niet: iedereen is welkom op 26 maart en iedereen kan altijd aansluiten bij een werkgroep of
zomaar binnenlopen op een bijeenkomst van een werkgroep.
Voor meer info en belangrijke datums: Neem een kijkje op de website van Afrit 12
(www.afrit12hansbeke.be) of de facebookpagina van Afrit 12.

Hansbeke, de properste gemeente van Vlaanderen !
Beste Hansbekenaren
Wat zouden jullie er van denken indien Hansbeke
een propere gemeente zou worden?
Wij, de zwerfvuilpeter/meter Hugo Schaeck en
Marleen Van Ooteghem roepen de Hansbekenaren op om te helpen Hansbeke zwerfvuilvrij te
maken.
We organiseren een vergadering op donderdag 26
maart om 19.00 u. in het Erfgoedcentrum
(gebouwtje naast Cultuurhuis) tot 20.00 u.
(dorpsraad!). Onze bedoeling is om in iedere straat/
buurt een zwerfvuilpeter/meter te hebben, liefst een
inwoner van die straat of buurt. Er zal uitleg gegeven
worden en materiaal verdeeld worden. Iedereen kan
en mag het zwerfvuil verwijderen op zijn eigen tempo
en wanneer het past, er zijn geen verplichte
afspraken. Het is bovendien een gezonde activiteit in
open lucht, en goed voor ons milieu!
Het is onze bedoeling een overzicht te krijgen van
wie welke straat doet. Ook om jullie te registreren bij
onze stad zodat jullie verzekerd zijn en materiaal
kunnen krijgen. Dit is tegelijk een oproep aan de
mensen die nu al zwerfvuil verwijderen om op de
vergadering aanwezig te zijn, zodat wij een totaal
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overzicht kunnen krijgen. We mikken erop in onze
mooie gemeente alle straten te kunnen inkleuren met
een meter/peter! Wat een primeur in Vlaanderen zou
zijn!
Graag een seintje indien je kan komen aan:
Hugo Schaeck: 0474 22 92 31
schaeckh55@gmail.com
Of Marleen Van Ooteghem: 0479 72 00 05
vanooteghemmarleen@hotmail.com
Indien het niet mogelijk is om op die avond te
komen, kunnen jullie ook een seintje geven zodat we
jullie kunnen registreren.
We ontvangen jullie van harte met een versnapering
en er zullen ook drankjes te krijgen zijn aan zeer
economische prijzen.
Laten we van Hansbeke de Properste gemeente
maken.
Tot dan Marleen en Hugo
PS: we hebben ook een facebookpagina: zwerf-vuilpeters/
meters van Nevele
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Sporha
BBC Hansbeke als eeuwige tweede
Als alles normaal verder loopt, zal Schelstraete
Delacourt Hyundai Wille Hansbeke- zoals onze club
nu voluit heet- dit seizoen voor de derde keer
afronden met een tweede plaats. Niet voor niets
noemen sommigen ons de POULIDOR van eerste
landelijke.
Dit seizoen was Oudenaarde een maatje te sterk
voor iedereen. Enkele weken terug klopten ze
Hansbeke met duidelijke cijfers in een bomvol
gelopen sportzaal Oostbroek te Nevele. Amper
weken later kon Hansbeke in een alweer volle zaal
tegen Sgolba Aalter toch bewijzen de eerste ploeg
van het Meetjesland te zijn. Een niet geringe prestatie
toch..
Volgend seizoen
Nieuws is alvast dat we volgend seizoen uitpakken
met een damesploeg in tweede provinciale. Deze

Vlakaf maart 2020

ploeg kan gelet op de samenstelling onmiddellijk
mikken naar de titel. Boven alles willen we hiermee
meisjes die bij ons basketbal spelen in de gemengde
jeugdreeksen ook na hun 14 jaar kansen bieden om
hun sport te beoefenen. Wat de heren aangaat
werden een aantal opmerkelijke transfers gedaan.
Naast drie spelers van derde klasse komt ook Stef
Gyssels met een dubbele licentie Oostende/
Hansbeke terug. Sensationeel nieuws. Deze keer
wordt de titel in eerste landelijke een hoofddoel.
Johan Gaudissabois
Niet te vergeten
Zaterdag 21 maart gaat in de gemeentezaal te
Hansbeke de 9de algemene quiz door. Teams van 3
of 4 personen zijn welkom, inschrijvingsgeld : 16
euro/ploeg. Start : 20.00uur. Inschrijven kan bij
carolineverhegge@gmail.com of 09 371 76 96. Tot
dan!!!
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Gemeenteraad van 23 januari 2020
Poëzie
Naar aanleiding van gedichtendag leest stadsdichter
Steven Van de Putte het eerste “STADSGEz/dICHT”
van na de fusie voor. Met een foto van “Hammeken”
en het gedicht “Poezekensdagen” wordt Merendree
voorgesteld. Daarna volgt nog een gedicht over de
onlangs overleden stadsomroeper, Fernand
Neerman en één over Vosselareput.
Beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW
voor een geïntegreerd personeelsbeleid
Het decreet lokaal bestuur vertrekt van het principe
dat de gemeente en het OCMW ook inzake
personeelsmateries verregaand samenwerken, ook
al blijven het twee aparte werkgevers. Daarom is er
een beheersovereenkomst nodig om op een juridisch
sluitende manier beroep te kunnen doen op elkaars
personeel. Bij de stemming over de beheersovereenkomst is er onthouding van N-VA en Vlaams
Belang. Jan Pauwels meent dat niet altijd de regel
“wat we zelf doen, doen we beter” moet gehanteerd
worden. Er moet afgewogen worden wat de beste
oplossing is voor de dienstverlening. Hij haalt als
voorbeeld de strooidienst aan (die de wegen sneeuw
en ijsvrij moet houden). Om dit in eigen beheer te
kunnen doen zijn dure investeringen in materieel
nodig.
Burgemeester Vermeulen (CD&V) vult aan dat
iedereen in dienst blijft. De taken van de stad nemen
toe. De grootste efficiëntie-oefening van de fusie
bestaat in de afslanking van het schepencollege, van
15 naar 10 leden.
Goedgekeurde dotaties
De dotatie (geld) 2020 aan de Hulpverleningszone
Centrum (De Brandweer)
De toelage aan het dagverzorgingscentrum Sint
Vincentius campus Ten Bosse

met andere dingen dan verkiezingen.
Premies voor rationeel energiegebruik
Fluvius geeft een premie voor hoogrendementsglas,
dakisolatie en buitenmuurisolatie.
De stad wenst in 2020 een bijkomende subsidie te
geven. Dit wordt unaniem goedgekeurd.
Subsidie voor VZW Farm
VZW Farm is een lokale overdekte lokaalmarkt in
Deinze. Ze ontvangt een eenmalige subsidie van
5.000 euro. Bart Vermaercke (N-VA) vraagt respect
voor de gemeenteraad omdat de subsidie aan de
organisatie reeds meegedeeld werd vooraleer de
raad die goedkeurde. Vermaercke vindt het initiatief
van VZW Farm goed omdat op die manier een
gebouw van de leegstand gered wordt. Hij vraagt
waarom de marktraad en de raad voor land- en
tuinbouw niet geraadpleegd werden. Hij vraagt ook
wat de gevolgen zijn voor de boerenmarkt.
Burgemeester Vermeulen stelt dat hij overtuigd was
dat de goedkeuring van de subsidie slechts een
formaliteit zou zijn. De boerenmarkt georganiseerd
door de stad komt er zeker en daarover volgt later
meer nieuws. Annick Verstraete (GroenRood) vraagt
welke criteria gehanteerd worden voor het toekennen
van een dergelijke subsidie nu de projectsubsidies
afgeschaft zijn. Burgemeester Vermeulen noemt een
discussie over criteria een non-discussie. Hij vindt
dat als iets staat te gebeuren er ter plaatse moet
gekeken worden zodat geweten is wat er gaande is
vooraleer er subsidie gevraagd wordt.
Subsidies feestcomités
De subsidieregeling voor de feestcomités wordt
goedgekeurd zoals voorgesteld door het schepencollege. Vlaams Belang en GroenRood onthouden
zich. Olaf Evrard (Vlaams Belang) vindt het een
mirakel dat hierover niets in de pers verscheen en
voelt nattigheid. De feestcomités zijn bedrogen! Er
was beloofd dat ze het-

Belasting op reclameborden zichtbaar vanop de
openbare weg
Dit wordt goedgekeurd door alle partijen. NVA stemt tegen. Het Vlaams Belang
‘mijn plakkoidn goin
onthoudt zich. In de rand van dit punt vraagt
toch meugn blijvn
Matthias Neirynck (N-VA) een akkoord met
alle politieke partijen om geen borden meer
stoin??? ’
te plaatsen bij verkiezingscampagnes.
Ortwin Depoortere (VB) meent dat zo een
vergadering best snel gehouden wordt.
Burgemeester Vermeulen zegt bezig te zijn
!2 0
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zelfde zouden kunnen blijven organiseren, maar nu
blijkt dat er een subsidie is van 1.500 euro voor de
eerste kermis en 750 euro voor de tweede kermis. In
Nevele kregen de comités subsidie tot 4.000 euro
voorafgaand aan de kermissen zodat die middelen
konden gebruikt worden om te organiseren. Nu is
het pas na voorlegging van de activiteiten. Schepen
Bruno Dhaenens van Open Deinze merkt op dat
geen enkel comité opmerkingen maakte bij de
bespreking van het voorstel. Burgemeester
Vermeulen zegt dat het nieuwe reglement een
samenhang is van wat vroeger in Nevele en Deinze
gebeurde. In Deinze werd minder geld ter beschikking gesteld maar stond materieel en de
volledige ploeg feestelijkheden ter beschikking. In
Nevele was er geld maar moest ieder comité zijn
plan trekken. Het reglement zorgt ervoor dat ieder
comité dezelfde ondersteuning krijgt, onafhankelijk
van het aantal inwoners. Dirk Stroobandt (GroenRood) vraagt wat er gebeurt als een comité tekort
zou hebben bij het afsluiten van het jaar. De
burgemeester vindt dat de comités moeten budgetteren. Olaf Evrard meent dat de feestcomités
verplicht worden op bedeltocht te gaan.
Brief aan de Poolse ambassade
Vlaams Belang steunt het voorstel niet van Bart
Vandekerckhove (Open Deinze) om een brief te
schrijven aan de Poolse ambassade om de LGBTvrije zones (plaatsen waar holibi’s en transgenders
niet welkom zijn) in Polen te verbieden. Ortwin
Depoortere vraagt er geen gewoonte
van te maken om als stad richtlijnen te
geven aan een land. Hij meent dat een
dergelijke brief hypocriet is aangezien
in moslimlanden seksueel anders geaarden vervolgd worden en daartegen
geen acties ondernomen worden.
Annick Verstraete stelt dat het belangrijk is een positief klimaat te
scheppen. Vlaams Belang onthoudt
zich, alle andere raadsleden willen de
brief versturen.
Livestream van het Leietheater naar de
zorginstellingen
Annick Verstraete stelt voor om livestream te voorzien van het Leietheater
naar de zorginstellingen. Bij Live Streaming wordt
een live evenement verspreid via internet waardoor
een publiek dat niet kan gaan naar dat evenement
toch in real time kan meekijken. Het mag duidelijk
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zijn dat dergelijke initiatieven de levenskwaliteit van
de gebruikers van woonzorgcentra en een ziekenhuis vergroot. De programmatie van het Leietheater
bereikt op die manier ook een groter publiek.
Schepen Rutger De Reu (CD&V) zegt dat de stad
hiervoor reeds van vorig jaar contacten gelegd heeft.
Waar livestream niet mogelijk is, zal men uitgesteld
kunnen lijken via internet.
Materniteit Deinze
In een studie, gemaakt in opdracht van de Minister
voor Volksgezondheid, staat het advies om 17 kleine
materniteiten te sluiten, waaronder die van Deinze.
Freija Dhondt (sp-a plus) stelt voor om een brief te
schrijven aan de minister van volksgezondheid om
de materniteit in Deinze te behouden. Dit voorstel
wordt gevolgd. Olaf Evrard merkt op dat er een
regering in lopende zaken geen dergelijke
beslissingen kan nemen.
Mondelinge vragen
Olaf Evrard vraagt of de zonevreemde situatie (in de
Karmenhoek) van VVE Hansbeke zal opgelost
worden door de voetbalclub te laten verhuizen naar
de vroegere accommodatie van LS Merendree aan
de Heirenthoek in Landegem. Burgemeester
Vermeulen zegt dat schepen De Mey momenteel
gesprekken voert en dat zijn voorstel zal besproken
worden door het college. Als er een plan is zal dit
besproken worden op de gemeenteraad.

Op vraag van Karlien De Paepe (N-VA) of de
glasophaling in de toekomst in Nevele op dezelfde
wijze zal gebeuren als nu in Deinze, antwoord
schepen Vervaeke (Open Deinze) dat het contract
voor Deinze dit jaar ten einde loopt en dat een
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afweging zal gemaakt worden bij de bespreking van
een nieuw contract.
Kristof Van den Berghe (GroenRood) vraagt een
verbetering van de fietsverbinding naar de voetbalterreinen in Merendree. Ook de parkeermogelijkheden kunnen beter. Schepen Bart Van
Thuyne zegt dat de vraag doorgestuurd is naar de
verkeerscommissie.
Kristof Van den Berghe vraagt of de klimaatdoelstelling zal bereikt worden. Burgemeester Vermeulen
antwoordt bevestigend. Kristof Van den Berghe deelt
mee dat hij de vraag zal blijven herhalen tot hij een
echt antwoord krijgt.
OCMW
De overeenkomst tussen het OCMW en de provincie

Oost-Vlaanderen voor het tewerkstellen in het kader
van artikel 60 wordt goedgekeurd. Uit navraag door
Annick Verstraete blijkt dat het gaat om tewerkstelling in de Brielmeersen.
Een nieuw reglement dat voorzit in een tussenkomst
in huurkosten wordt goedgekeurd met de bedragen
voorgesteld door het college. Schepen Marleen
Vanlerberghe (CD&V) zegt dat uitbetaalde huursubsidie niet terug gevorderd wordt. Annick
Verstraete noemt het een nobel initiatief om de
woonkwaliteit te verbeteren.
Om kinderarmoede te bestrijden wordt het reglement
tegemoetkoming kindgerichte actie goedgekeurd. Dit
is een tegemoetkoming voor kinderen die opgroeien
in kwetsbare gezinnen. Schepen Vanlerberghe zegt
dat er 3 uitbetalingen zijn per jaar en dat een
voorschot kan bekomen worden.

Gemeenteraad 20 februari 2020
Bestuur
De gemeenteraad keurt de Algemene Zonale
Politieverordening Deinze/Zulte/Lievegem goed die
ingevolge positief advies van de politieraad van
toepassing zal zijn op het grondgebied van de
gemeenten die deel uitmaken van de politiezone
Deinze/Zulte/Lievegem.
Dirk Stroobandt (GroenRood): Vraagt zich af waarom
dit punt niet stond geagendeerd op de laatste
politieraad. GR-R heeft moeite met de beslissing om
de minimumleeftijd voor het geven van GAS-boetes
te verlagen naar 14 jaar. Het is een keuze zonder
motivering. GR-R is geen voostander omdat er
weinig overtredingen zijn binnen die leeftijdscategorie, en er ook in het strafrecht niet zo jong
wordt gesanctioneerd. Dit kan leiden tot intolerantie.
Voor erge misdrijven is de jeugdrechtbank bevoegd.
GR-R vraagt om een amendement toe te voegen
waarbij de leeftijdsgrens wordt vervangen door 16
jaar, zoals het voorheen was.
Burgemeester: De verlaging heeft meer voordelen
dan nadelen. Jongens kunnen geroepen worden en
ook de ouders kunnen worden betrokken. Het is een
stok achter de deur voor de politie.
Stemming van het amendement: enkel GR-R en sp.a
stemmen voor. Het amendement wordt niet
weerhouden.
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Financiën
Het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) schrijft voor dat de
financieel directeur, vooraleer uitgaven kunnen
worden gedaan, onderzoekt of alles wettig en
regelmatig is verlopen. Wanneer dit inderdaad zo is,
dan verleent de financieel directeur een visum en kan
de verbintenis worden aangegaan.
Op de gemeenteraad van 24 januari 2019 heeft de
gemeenteraad bepaalde verbintenissen uitgesloten
van de visumplicht; voor deze verbintenissen is er
dus geen voorafgaande controle nodig. Eén van de
vrijstellingen zijn uitgaven onder het drempelbedrag
van 25.000 euro exclusief BTW.
Het DLB schrijft eveneens voor dat de financieel
directeur hierover in volle onafhankelijkheid rapporteert aan gemeente- en OCMW-raad. Er wordt voor
geopteerd om dit halfjaarlijks te doen.
De gemeenteraad neemt kennis van de managementrapporten en het visumrapport per 31
december 2019.
Bart Vermaercke (N-VA): Bij de investeringen zien we
een aankoop van een elektrische fiets voor Sofie
D’hondt, voorzitter van de gemeenteraad. In het
huishoudelijk reglement staat dat dit voorzien is voor
burgemeester en schepenen, maar niet voor de
voorzitter van de gemeenteraad. Voor zover wij
weten is de voorzitter nog steeds geen schepen.
Sofie D’hondt (Open Deinze): Het klopt dat ik een
elektrische fiets ter beschikking heb.
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Dit werd mij aangeboden en ik ben daar op ingegaan. Zonder bewust te zijn dat dit in het
huishoudelijk reglement anders stond.
Burgemeester: De fout zal worden rechtgezet. Het
huishoudelijk reglement zal worden uitgevoerd zoals
gestemd.
Retributiereglement i.k.v. verhuis- en (ver)bouwactiviteiten
De gemeenteraad keurt het nieuwe retributiereglement voor het ontlenen en/of vervoer van
verkeerssignalisatie in het kader van verhuis- en
(ver)bouwactiviteiten, ingaande vanaf 1 maart 2020
en lopende tot 31 december 2025, goed.
Cultuur
Vanaf 2020 en eindigend op 31 december 2025
wordt een subsidiereglement gevestigd voor het
toekennen van een subsidie voor het nemen van
maatregelen voor het behoud van erfgoedwaarden
van inventarisitems. De gemeenteraad keurt het
subsidiereglement goed.
De gemeenteraad keurt het nieuwe retributiereglement goed voor standplaatsen en gebruik van
water en elektriciteit op het openbaar domein voor
kermissen, circussen en andere niet-permanente
openluchtevenementen van amusementsbedrijven
voor de periode 20 februari 2020 - 31 december
2025.
Onderwijs
Scholen krijgen in toenemende mate te maken met
anderstalige ouders. Om hun betrokkenheid bij het
schoolgebeuren te vergroten, wordt voorzien in de
terugbetaling van sociaal tolken op school en op het
CLB. Voor een termijn vanaf 2020 en eindigend op
31 december 2025 wordt een subsidiereglement
gevestigd voor de terugbetaling van sociaal tolken
op school en op het CLB.
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement goed.
Mondelinge vragen
Olaf Evrard (Vlaams Belang): Hoe zit het met de
vervuilde percelen op het grondgebied van Deinze?
OVAM wil deze percelen saneren. De gemeente
moet info verzamelen over deze percelen. Maar dit
zou nog niet in orde zijn. Is er een stappenplan? Op
welke wijze worden de eigenaars op de hoogte
gesteld van de vervuiling. Voor wie zijn de kosten?
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Burgemeester: de kosten zijn in principe voor de
veroorzaker, maar dat is soms moeilijk te
achterhalen.
Olaf Evrard (Vlaams Belang): De nieuwe rotonde in
Hansbeke ter hoogte van de Nevelestraat en de
Rostraat zou al problemen geven voor zwaarder
vrachtverkeer. Hoe zal men dit aanpakken?’
Antwoord Johan Cornelis: Er is contact geweest met
het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij stellen na
observatie geen problemen vast.
Kristof Van den Berghe (GR-R): Beste schepen van
openbare werken, vorige maand stelde ik de vraag
waarvoor de 500.000 EUR die ingeschreven stond in
de meerjarenbegroting diende. Ik kreeg o.a. als
antwoord; “Je weet dat niet alle budgetten die
ingeschreven staan uitgevoerd worden maar dit wil
ook zeggen dat niet alle werken die niet ingeschreven staan niet uitgevoerd zullen worden” Ik
keerde met dit antwoord terug naar Hansbeke. Wat
bleek; men verstond dit niet; na enkele nachten
filosoferen kwam ik tot de vaststelling dat ik het
eigenlijk ook niet verstond. Concreet; welke werken
wil het college met de ingeschreven 500.000 euro
uitvoeren? Wanneer zal er een ontwerp opgemaakt
zijn voor de dorpskern en wanneer plant het college
dat de dorpskern vernieuwd is?
Johan Cornelis (CD&V):
Het was voor mij ook niet duidelijk waarom mijn
antwoord voor u wel duidelijk was. De werken
kunnen opgesplitst worden in 3 delen;
1. €150.000 Bijkomende wegeniswerken Merendreestraat deel waar kasseien liggen + heraanleg
parking;
2. €95.000 Omvorming Dorpsmolenweg 2 sporen
beton grindweg €150.000 (ontwerp in eigen beheer)
3. €250.000 Voor de dorpskernvernieuwing op basis
van haalbaarheidsstudie van het masterplan. De
studie moet nog opgestart worden; uitvoering is
voorzien voor 2024.
Extra agendapunten
Raadslid Annick Verstraete (GroenRood) stelt een
vraag i.v.m. de overheidsopdracht met betrekking tot
de kledingcontainers
‘Het ambitieuze Vlaamse afvalplan (16/09/2016) ziet
in de selectieve inzameling van oud textiel een
belangrijke stroom en opportuniteit om het restafval
verder te laten dalen. Iedere gemeente is verplicht
om textiel gescheiden in te zamelen en heeft daarbij
de keuze uit twee scenario’s.
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armoedebestrijding, zoals geformuleerd in SDG 1
“Beëindig armoede overal en in al haar vormen”.
Een systeem hanteren dat gericht is op afvalvoorkoming of -verwerking, zet enkel in op de
ecologische dimensie van duurzaamheid, maar levert
geen enkele bijdrage aan de economische en sociale
dimensie.’
Hiervoor wordt de overeenkomst met VICT niet
verlengd en worden er nieuwe gunningscriteria
opgemaakt. Het amendement wordt weerhouden.

In het eerste geval kunnen mensen afgedankt textiel
naar het recyclagepark brengen of naar textielcontainers op straat. In het tweede geval kan je de
inzameling op het recyclagepark combineren met
een inzameling aan huis. In Deinze is er gekozen
voor het eerste scenario. Dat betekent dat de Stad
er moet voor zorgen dat er minstens één container
staat per duizend inwoners.’
'Sinds 2016 is de inzameling van huishoudelijk textiel
in containers toegewezen aan het Vlaams Inzamelcentrum Textiel (VICT) via een overheidsopdracht
voor 40.000 per jaar. Door deze overeenkomst is het
niet meer mogelijk dat organisaties zoals Wereld
MissieHulp, Oxfam of de Kringwinkel kledij
inzamelen. Deze organisaties zorgen er nochtans
voor dat draagbare kledij kan weggeschonken
worden aan kansarmen hier of elders. Het overgrote
restdeel wordt verkocht en met de opbrengst
worden kleinschalige projecten ondersteund die
inspelen op de noden van kansarmen. Deze
organisaties ondersteunen non-profit organisaties die
gericht zijn op duurzaamheid, sociale tewerkstelling
en ethische doelstellingen. Controle gebeurt door
Forum Ethibel en het label Solid’R.'
‘Vermits het meerjarenplan van de fusiestad geënt is
op de SDG’ s om zo te werken aan een duurzame
stad en bij te dragen aan een duurzame wereld, is
het opportuun om de textielcontainers opnieuw in
handen te geven van organisaties die gericht zijn op
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Verkeersveiligheid
Deelgemeente Hansbeke: bebouwde kom
(ri=richting)
Doornbosstraat thv het kruispunt Voordestraat;
ri Hansbeke = IN, ri Lievegem = UIT
Hansbekedorp thv het kruispunt Voordestraat;
ri Hansbeke = IN, ri Lievegem = UIT
Melkerijstraat nr 24; ri Hansbeke = IN, ri
Lievegem = UIT
Borluutlaan thv overgang trage weg
Dorpsmolenweg; ri Hansbeke = IN, ri Aalter =
UIT
Reibroekstraat thv het kruispunt Ostijnstraat; ri
Hansbeke = IN, ri Aalter = UIT
Reibroekstraat thv het kruispunt
Nieuwetuinstraat; ri Hansbeke = IN, ri Nevele =
UIT
Nevelestraat thv het kruispunt Rostraat; ri
Hansbeke = IN, ri Nevele = UIT
Merendreestraat thv nr 15; ri Hansbeke = IN, ri
Merendree = UIT
Zandestraat thv het kruispunt Palestraat; ri
Hansbeke = IN, ri Landegem = UIT
30 km per uur
Begijnhoflaan Borluutlaan Cardijnlaan Deel
van de Palestraat dat aantakt met de
Cardijnlaan Doornbosstraat (vanaf Lindestraat)
Hansbekedorp vanaf nr. 35 tot aan de
Nevelestraat en tot aan het kruispunt
Hansbekedorp - Merendreestraat
Kerkakkerstraat
Lindestraat
Melkerijstraat
Tien Gemeten
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Merel daagt Hans uit
Oplossing opgave 19: Het Gentse Kuipke
Robert De Blaere (uit Merelbeke) geeft de oplossing:
1. 40 kilometer komt overeen met 40 x 6 = 240 ronden. Dus 3600 sec (of 1 uur) voor
240 ronden geeft 15 sec per ronde.
2. Als Eddy 15 ronden rijdt (15 keer 14 sec is 210 sec) dan heeft Freddy maar 14
ronden gereden (14 keer 15 sec is ook 210 sec). Dus om de 210 sec (of 3,5
minuten) wordt Freddy ingehaald en voorbijgestoken door Eddy.
3. In 45 minuten gebeurt dat 12 maal.
Oplossing van het toemaatje
De inwoners van Zweden zijn Zweden. Zo ook: de inwoners van Polen zijn Polen. Telkens identiek
geschreven voor land en inwoners. Uniek in de wereld! Uniek voor onze taal!
Juiste oplossingen voor opgave 19 kwamen van Vincent Martroye, Christian De Keuckelaere en Antoine
Martens, die na de omleidingen zijn weg naar het redactiesecretariaat terugvond. Vincent en Antoine blijven
elkaar bekampen in onze ere-devisie. Christian won in november 2019 de cd-single ‘Wij zijn het dorp’ en
krijgt nu het eerste ticket om ook het boek ‘Dubbelportretten’ van Koen Degroote als prijs te krijgen. Nog drie
keer een goed antwoord, Christian, en het is van jou.
Opgave 20: Baggerwerken op de Schelde
Het baggerschip met naam “De Schelde” baggert ter hoogte van de brug van Dendermonde en pompt de
opgehaalde baggerspecie in een op het water drijvende grote bak met de naam “Pluto”.
Deze bak is rechthoekig: 6 m breed en 40 m lang.
Bij het begin van de baggerwerken is het (toevallig) laag water en de bovenrand van Pluto bevindt zich dan
4m boven het waterpeil.
Tijdens de volgende uren stijgt het waterpeil 1,5 m door het opkomende water vanuit Antwerpen.
Vraag: Hoeveel ton baggerspecie mag baggerschip “De Schelde” in bak “Pluto” pompen zodat de
bovenrand nog 0,5 m boven het hoogwaterpeil uitsteekt?
Antwoord op opgave 20 per e-mail naar redactie@vlakaf.be of in de brievenbus van het redactiesecretariaat in
de Karmenhoek. Uit de juiste antwoorden trekt een kinderhand een winnaar die de CD-single van Derek en
Johan Verminnen ‘Wij zijn het dorp’ krijgt. Of een volgend ticket voor het boek ‘Dubbelportretten’ of een bewijs
van grote eer op dit strijdtoneel…
Komaan, Hansbeke!

Toemaatje
Twee vaders, elk met een zoon, gaan samen op jacht en schieten zes fazanten op hun – al dan niet
toegelaten – strooptocht.
De vaders en de zonen verdelen na de jachtpartij de buit evenredig onder elkaar en komen zo elk met
twee fazanten thuis.
Vraag: Welke eenvoudige verklaring schuilt er in dit familiaal verhaal?
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Tachtigers
Remi Snauwaert
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.
Remi, te voet of met de fiets, is een
vertrouwd zicht in het straatbeeld.
Wanneer we langsgaan bij Remi,
opent Agnes de deur van Molensteenstraat 15. Die ‘steen’ is er ruim
een jaar geleden bijgekomen.

Ik ben met de paardenmolen
meegekomen
Mijn geboortedatum is 5 september
1939. Het was toen juist kermis in
Nevele. Ik kom dus niet uit de
bloemkolen, met de boot of de
ooievaar, maar ben meegekomen
met de paardenmolen (lacht hartelijk). Mijn ouders, Aimé Snauwaert
en Andrea De Smet, hadden een
kleine boerderij met zes hectaren in
de Bosstraat op Nevele-Veldeken.
Mijn oudste broer Carlos is gestorven. Hij hield een winkel open in
Gentbrugge en had er een melkronde. De tweede in
de rij was Ivan, hij bleef wonen op de boerderij nadat
vader gestorven was. Ondertussen is hij er ook al
niet meer. Ik was de derde zoon. Na de drie jongens
werd Beatrix geboren, zij woont nu in Baarle.
Ik ging naar de gemeenteschool in Nevele tot mijn
veertien jaar.
Daarna werkte
ik op verschillende boerderijen in Nevele.
Twee jaar lang
trok ik naar
Deinze waar
een boerderij
was van een
landbouwer die
net een tractor
!2 6

Remi Snauwaert
gekocht had. Daar kon ik leren mee rijden. Een
personenwagen besturen, heb ik thuis geleerd, in
den duik. Veekoopman Maurice Van Brussel kwam
op ons erf met zijn VW-kever en liet zijn autosleutel in
het contact zitten. Terwijl hij met vader in de stallen
bezig was, deed ik een toertje…

Verder rijden in het leger
Mijn legerdienst begon met mijn drie dagen. Daarna
was men mij blijkbaar vergeten, want ik werd pas
vier maanden later opgeroepen. Door die latere
oproeping had ik geluk, want op dat moment werd
de diensttijd van 15 maanden op 1 jaar gebracht. Bij
ons thuis hebben de drie broers samen vier jaar
diensttijd vervuld, vier jaar geen inkomen dus. Van de
soldij hielden we immers niet veel over: 10 BEF per
dag en een pintje van het vat kostte 3 BEF, uit de fles
5 BEF!
Vlakaf maart 2020

Tachtigers
Na mijn opleiding in
Turnhout werd ik
naar Soest in Duitsland bij de grenadiers gestuurd. Het
Belgisch leger had
er vijf kazernes. Er
werd een chauffeur
gezocht en ik werd
aangenomen. Dat
had het voordeel
dat ik geen wacht
moest doen, een
c h a u ff e u r m o e s t
dag en nacht beschikbaar zijn. Ik
werd dan bv. opgeroepen om een officier rond te
voeren naar de buitenposten in de wijde omgeving
van de kazerne. Dat kon een munitiedepot zijn maar
ook een café dat verboden was voor soldaten en dat
moest ge-controleerd worden. Ik heb dat zes
maanden gedaan. Ik had een goed contact met de
luitenant van de garage. Op een dag was mijn
machinepistool, een Vigneron, niet proper
gekuist en ik kreeg een verwittiging. Hij
heeft dat voor mij in orde gebracht.

Veel grond was er niet bij de boerderij, slechts 3,5
ha. In de week werken en tijdens het weekend
uitgaan en een vriendin zoeken, was toen de
boodschap. Na de H. Mis een spel biljarten, naar de
cinema in de parochiezaal van Landegem. Ik ben
veel uit geweest in Landegem, er waren daar toen
twee cafés met een zaal waar gedanst werd. Het
was op een bal in zaal Novy, achter café De
Vischmijn bij Cleve in Nevele, dat ik Agnes De Reu uit
Hansbeke leerde kennen. Zij was er met een
vriendin, Denise Standaert, die trouwens nog altijd
haar vriendin is en ik was 27 jaar. Van het een kwam
het ander en we trouwden op15 september 1966. In
1969 werd onze zoon Ronny geboren.
Tussen 1970 en 1975 werkte ik als vrachtwagenchauffeur in het slachthuis in Sint-Denijs-Westrem: ’s
morgens heel vroeg de dieren ophalen op de
boerderijen in de wijde omgeving, naar het slachthuis
brengen en tot ’s avonds laat het vlees uitvoeren.
Soms draaide ik dagen van 23 uur, met een camion
die maar 80 km per uur mocht rijden. Vooral als er
mist was, betekende dat miserie.

Zes maanden ben ik chauffeur geweest.
Een hele tijd reed ik met een Minerva, een
degelijk Antwerps automerk. Soms waren
er oefeningen: oorlog op papier was de
naam. Daar deden enkel officieren aan
mee en de chauffeurs die er zin voor
hadden. Dan waren we acht dagen buiten
in een groot gebied. Het eten en de
(sterke) drank waren voortreffelijk…

Op eigen benen staan
Na mijn legerdienst werkte ik terug bij een
paar boeren. Toen ik 23 jaar was, bleef
broer Ivan op de ouderlijke boerderij wonen. Ik week
uit met mijn moeder en jongere zus Beatrix naar een
boerderij aan Sprietmolen langs de Biebuyckstraat.
De molen zelf heb ik er niet meer weten staan, hij
werd gesloopt in 1936-37. De boerderij werd na mijn
vertrek ook tegen de vlakte gegooid om plaats te
maken voor de dierenartspraktijk van Kristof
Hanssen en Chantal De Vlieger.
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Toen het slachthuis sloot, ging ik werken bij de
Broeders van Liefde in Sint-Jozef te Zwijnaarde. Daar
is een MPI met internaat en een vakschool voor
houtbewerking, metsen, grootkeuken, schilderen…
Ik zorgde voor het onderhoud binnen en buiten. De
leerlingen werden ook ingeschakeld, maar in de
vakantieperiodes stonden we er alleen voor. Nogal
wat mensen uit de directe omgeving werkten er, o.a.
de broers André en Antoine Botterman. In de
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Tachtigers
zomervakantie hadden
werken samen in hun
“Het
is
hier
een
gezellige
buurt
met
we de handen vol met
bakkerij in de Gentde grote moestuin van 1
straat te Deinze.
jong en oud door elkaar. We komen
ha. Mijn job was het
hier goed overeen.”
ook om boodschappen
Abel is mijne maat en
te doen met de werkik ga steeds supmeester. Ik werkte daar
porteren voor hem bij
tot mijn pensioen op 65 jaar.
de jeugdspelers van LS Merendree. Ik ben trouwens
Ondertussen kweekten we thuis aardbeien en
een grote sportliefhebber en volg alles op televisie.
hadden we een paar dieren. Dat was vooral het werk
We gaan ook wekelijks op dinsdag een kaartje
van Agnes. Ik bewerkte her en der een stukje land,
leggen bij onze buren Roger Van Wassenhove en
o.a. in de Karmenhoek naast het huis van de peter
Paula Onderbeke. Op woensdag gaan we naar
van Agnes, peet René Gillis.
OKRA en we spelen dikwijls rummikub onder elkaar
of met de club die Anny De Baets, Orel Hovaere en
Eric de Schuyter begonnen zijn. Eerst speelden we in
Van molen naar molen
WZC Ter Leenen aan vier tafels, dan eventjes in Huis
In 2004 kwamen we naar het ouderlijk huis van
D’haenens. Door het stijgend succes moesten we
Agnes wonen tegenover de resten van Verplaetses
uitwijken naar de gemeentezaal waar er nu al 10 of
molen. We genieten hier van het leven en helpen
11 tafels bezet zijn, met telkens drie of vier spelers.
waar het kan onze zoon en zijn gezin. Ronny
verkondigde op zijn eerste communie al dat hij later
We wensen Remi en Agnes nog veel spelgenot!
bakker zou worden. Hij is in 2014 met warme
bakkerij Formidabel begonnen in Deinze. In de naam
herken je de naam van onze kleinzoon Abel, die nu
13 jaar is. Ronny en zijn vrouw Isabelle De Vusser

Opmerking: in het interview met
Noël Heyndrickx in het
januarinummer werden de
geboortedata van de dochters
omgewisseld. Excuses!
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Terugblik
Feestweekend 10 jaar Arscene op 14 en 15
februari 2020
Op 14 en 15 februari vierde Arscene, de intussen
wijd en zijd bekende muziekclub annex studio,
gelegen in de Reibroekstraat in Hansbeke, het
tienjarig bestaan, niet met een saaie academische

zitting maar met een dubbel-cd én passend
feestgedruis.‘Arscene 10 Jaar ‘Live’ – 2010-2019’
werd voorgesteld op Valentijnsdag. Arscene draait
uitsluitend op de inzet van vrijwilligers, en dat zullen
we geweten hebben. Die kregen, als dank voor hun
jarenlange belangloze inzet, de vraag hun voorkeur
voor artiesten en songs kenbaar te maken die in tien
jaar de revue passeerden. Keuze genoeg: er waren
218 concerten, bijna alle ingeblikt via de klanktafel. In
samenspraak met de artiesten stelden Wouter
Labarque en Ivo Vangerven een akoestische en een
elektrische verzameling samen, 29 live songs in
totaal.
De cd-presentatie op Valentijnsdag werd opgeluisterd door Gents volkszanger Wim Claeys die in
20 minuten en met drie songs het principe van het
voluntariaat uitlegde, één van zijn voorgangers Karel
Waeri (19e eeuw) en Walter De Buck (20e eeuw) en
één van hemzelf. Bovendien zette hij de hele
subsidiekwestie die de laatste weken de cultuurwereld in rep en roer zette in een juister kader. Het
werd een ronduit schitterende ‘geïllustreerde
causerie’. Vooraf had oud-voorzitter Piet De Muynck
met tien markante beelden ontstaan, groei en
betekenis van Arscene belicht. Na een dankwoordje
van ondergetekende stelde Arscene de vrijwilligers
hun gratis exemplaar van ‘Arscene 10 Jaar ‘Live’ –
2010-2019’ ter hand (de cd is en blijft verkrijgbaar
voor een luttele € 10).
Vlakaf maart 2020

Op zaterdag 15 was het fiësta, met een
onuitgegeven supergroep samengesteld uit ervaren
muzikanten uit de regio onder leiding van gitarist
Pascal De Muynck, met bluesgitarist Willy De
Vleesschouwer, toetsenman Andy Van Dierndonck,
bassist Guido De Steur en drummer Kay Van De
Casteele. Ja, we zeggen supergroep, want hoe die
vijf het gedaan kregen met amper repetitietijd is ons
een compleet raadsel (al ging het voor het merendeel
over covers van bekende songs). Dit kwintet, met de
sublieme naam Ten Years Laughter Band (woordspeling op Ten Years After), begeleidde met bravoure
zangstemmen die in de loop der jaren op dit podium
stonden, lokaal maar ook minder lokaal talent. De
twaalf zangers overtroffen zich in ruim 25 songs
(ieder bracht een, twee of drie nummers) en kregen
de tjokvolle zaal laaiend enthousiast…. Of bezorgden
de aanwezigen kippenvel en een krop in de keel.
Het begon al met plaatselijke vocalist (en vrijwilliger
van Arscene) Tiny De Bock, die iedereen verbaasde
met o.a. een bijzonder doorleefd ‘Lovin’ Whiskey’.
Melissa Antheunis (van Blue And Broke) zette gepast
verder (o.a. met de adrenalinestoot ‘Like The Way I
Do’). Little Kim (intussen de nieuwe zangeres van
Vlaamse folkrocktrots Kadril) gaf zangles in ‘Rocking
Chair’ en het vertederende ‘La première neige’ (vertaling van Lieven Taverniers ‘De eerste Sneeuw’). Fee
Loobuyck schitterde in ‘Valery’, Ed De Smul nam in
zijn typische bluesy stijl ‘Mary Jane’s Last dance’ en
‘Lay Down Sally’ voor zijn rekening.
Deel twee opende met Filip de Fleurquin: na jaren
afwezigheid kwam de rocksinger-songwriter uit
Flobecq Arscene verblijden met zijn eigen ‘The Old
Ernest Borgnine Blues’ en met ‘The Hula Hula Boys’.
Folkduo Aurélie Dorzée (viool) en Tom Theuns
zorgden voor de verrassing van de avond: Aurélie kreeg
iedereen aan het
bewegen met ‘Elisa’.
Hun lekker gewaagd
uitgebeelde versie
van ‘Je t’aime, moi
non plus’ zal nog
jaren een plaatselijk
gespreksonderwerp
zijn. Tom Theuns verruilde vakkundig zijn
achternaam voor die
van schuurpapieren
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Terugblik
Tom Waits in een luidkeels mee
gebulderd ‘In The Neighborhood’. Pauline Verminnen
bekoorde in ‘Something To Talk
About’. Ze gaf de fakkel door
aan vriendin Mathilde Smessaert, die haar bewondering
beleed voor Beyoncé in een
ijzingwekkend intens ‘1+1’.
Ook met ‘White Rabbit’ liet ze
een diepe indruk na. Podiumbeest Peter Versluys zette de kers op de taart met
donderende uitvoeringen van ‘Piano Man’ en
‘Mustang Sally’. Nog tot laat in de nacht speelden
DJ’s Houwer & Hyver ten dans!

Niet Versagen - Cabaret d’amour
Eind januari, begin februari bracht Niet Versagen
Cabaret d'amour, een volkse komedie van Herman
Van Damme. De regie was in handen van Ellen Van
Laecke, goed gekend bij alle jongeren die de
opleiding 'Woord' volgen of volgden aan de
academie in Aalter. Het was duidelijk te merken aan
de voorstelling dat ze er met de hele ploeg hard aan
gewerkt had.
Het stuk begint als een contradictie: boereleute op
een begrafenis. Twee duivenmelkers melken enkele
moppen uit, de weduwe is dolblij dat ze van haar
man af is en er wordt gedronken alsof Bob nog niet
bestond. In plaats van te treuren, besluiten de groep
in het café een cabaretavond te organiseren. De rest
van het stuk gaat over de organisatie en de generale
repetitie van die avond.

We excuseren ons bij deze
voor dit al te vluchtige
overzicht en sluiten met de
melding dat Arscene het
weekend te baat nam om
p r a c h t i g e f o t o ’s u i t d e
concerten tentoon te stellen
en uit te pakken met een gestroomlijnde fonkelnieuwe
huisstijl.(ook op de
site www.arscene.be). Op
naar 20 jaar Arscene!
Antoine Légat.
Foto’s Michael Götze

Waar de humor nogal voorspelbaar is, is de
acteerprestatie wel van hoog niveau. We waren
bijvoorbeeld zeer gecharmeerd door Yves Deneir in
de rol van Fonske, een wat achterlijke manneke
(Fonske, niet Yves!) en door een onverwacht wulpse
Théa Walgraeve als de lustige weduwe.
De show die opgevoerd werd, was onderhoudend,
soms wat langdradig, maar vaak ook zeer amusant.
Dat Hans Wille, Piet Vandersteene en Peter
Vanlandschoot voor live muzikale ondersteuning
zorgden, droeg zeker mee aan de sfeer. Ook de
kostumering was opnieuw in orde.
Het was een onderhoudende avond, met naar onze
mening een beetje te veel 'boereleute'.

Strafste straat!
Hansbeke kent veel straffe straten, maar de
allerstrafste is toch de Borluutlaan. Enkele
inwoners van die straat wonnen in oktober
'De Strafste Straat van Hansbeke' en als
beloning kregen ze van Tuupetegoare, dat de
quiz organiseerde, begin januari twee
gouden straatnaamborden. Die hangen
voortaan trots onder het traditionele straatnaambord. De gouden bordjes werden eind
januari met een nieuwsjaarsreceptie officieel
ingehuldigd.
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Vooruitblik
Zaterdag 28 maart 2020 - Distance, Light & Sky
Gold Coast
Distance, Light & Sky bestaat uit drie
muzikanten met verschillende
achtergronden, maar door een gedeelde visie op
muziek, diep verbonden. Chris Eckman (The
Walkabouts), Chantal Acda (Isbells) and avant jazz
percussionist Eric Thielemans (Maaks Spirit, Ben
Sluys, Kris Defoort) stellen hun tweede album Gold Coast voor.
Zaterdag 4 april 2020 - EMY
Neo Soul
Aan de lippen van Emy Kaboré hangen is helemaal niet zo
moeilijk. Amper twintig is de in Parijs geboren zangeres met
Afrikaanse roots, maar nu al geldt ze als een van de
grootste muzikale talenten van ons land. Met haar soulstem
die herkenbaar is uit duizenden zingt ze over haar intiemste
gedachten en gevoelens. Ze raakt, beroert en doet
duizelen.

Zaterdag 18 april 2020 - Matt Watts Group
Queens
De Amerikaanse singer-songwriter Matt Watts woont al
enkele jaren in België.
Na zijn bejubelde soloalbum ‘Songs From a
Window’ (‘14) bracht hij in 2017 ‘How Different It Was
When You Were There’ uit. Was de voorganger een
echte soloplaat, dan wordt de nieuwste ‘Queens’
ingekleurd door schoon volk als Nathalie Delcroix, Bjorn
Eriksson, Nicolas Rombouts, Jim White, Sandy Dillon,
alsook Stef Kamil Carlens. Vergelijkingen met Nick Drake
en The Tallest Man On Earth loeren om de hoek.

Vrijdag 2 mei 2020 - John Snauwaert en Nilson Matta trio
Brazilian Voyage - part 5

Meer info op www.arscene.be
Vlakaf maart 2020
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Vooruitblik
• Woensdagen 13,20 en 27 maart om 19.30 u.. Kookcursus: apero’s voor
elke gelegenheid. Of het nu om een lentefeest, een cocktailparty of een
gezellige babbel gaat hapjes horen er altijd bij. Meer info bij
greetconix@scarlet.be of 0488 75 16 26 of bij Linda Keirse 09 371 69 56
• Donderdag 4 april om 19.30 u.: geheimen van de Hollywood musical. Lieven De Brouwer praat met
veel enthousiasme over zijn favoriete ‘golde-age’ musicals uit de jaren ’50 en ’60. Iedereen
welkom. Meer info bij Regine Van Landtschoote r.vanlandtschoote@scarlet.be of 0486 02 38 35
• Paasmaandag 22 april om 14.00 u.: mountainbike. Zowel voor de absolute beginneling als voor de
ervaren fietser, jong en oud, man en vrouw.
Meer info bij Hilde Langeraert h.langeraert@gmail.com of 0472 69 62 54
• Zondag 19 mei om 13.00 u. Comedy audiotour van Wouter Deprez in het Gravensteen. Uitstap voor
iedereen: het lief, de kleinkinderen en alle vriendinnen.
Meer info bij Mieke Cafmeyer cafmeyermieke@hotmail.com of 0473 93 69 23

M/V met fietstalent?
Kom dan meefietsen met de Hansbeke Bikers! We
vertrekken elke donderdagavond met koersfiets én
helm om 19.00 u. aan het Station van Hansbeke
(vanaf 2 april) voor een rit tot zonsondergang. Ons
gemiddeld tempo ligt rond 27km/u met als motto
‘Samen uit, samen thuis’. Nabeschouwing van onze
rit (en het leven) gebeurt op het terras van Huis
D’haenens. Meer info via hansbekebikers@gmail.com

Dank aan allen die onze actie
vorig jaar steunden. Hansbeke
sleepte heel wat waardebonnen
in de wacht!
In februari en maart zullen de bestuursleden
van SAMANA weer op pad gaan met loten. De
opbrengst gaat voor de helft naar de plaatselijke
werking. Daarmee wordt geprobeerd chronisch
zieken en alleenstaanden heel wat activiteiten aan te
bieden aan een zo laag mogelijke prijs. Er wordt
gezorgd voor twee vormende namiddagen, een
ontspanningsnamiddag, een paasfeest met koffietafel, bedevaart naar Oostakker, halve-dagreis en de
dag van de chronisch zieke mensen. Alle mantelzorgers worden in de week van de mantelzorg
bedacht met een attentie en aan alle thuisgebonden
zieken wordt in augustus een bloemetje aangeboden. Tenslotte krijgen alle leden een bezoekje rond
Kerstmis en een kerstgeschenk. Chronisch zieken,
alleenstaanden en ouderen (+80) zijn bij ons van
harte welkom!
Er wordt geen lidgeld betaald.
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SAMANA Hansbeke dankt u nu reeds voor uw milde
steun!
De tombolauitslag wordt aan iedereen bezorgd die
ons steunde.
Info en loten zijn ook beschikbaar bij Francine
Maenhaut, Vaartstraat 24, Hansbeke en bij Marc en
Anny Haesaert-Schelstraete, Zandestraat 67,
Hansbeke

Steun onze lotenverkoop, we rekenen op jullie!
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Tam Tam
Nóg meer huizen dan bomen in Doornbos?
Stefan Geernaert uit de Doornbosstraat 31
alarmeerde de Vlakafredactie dat er plannen zijn om
nieuwe woningen te bouwen tussen de laatst
gebouwde rij huizen van de Cluysewijk (nrs. 25, 27,
29 enz.) en de Julius Nieuwlandweg (d.i. de
rondweg). De sociale huisvestigingsmaatschappij
Volkshaard zou daar plannen voor hebben die
binnen drie à vier jaar uitgevoerd worden. Bovendien
meent hij zich te herinneren dat onze vroegere
burgervader gezegd had dat die gronden zouden
verworven worden door Infrabel…
Op de dienst Omgeving waren de medewerkers niet
op de hoogte van bouwplannen van Volkshaard,
stelden we ter plaatse vast.
Navraag bij Johan Cornelis leerde ons dat het gaat
over de realisatie van projectzone 2 uit het
goedgekeurde GRUP nr. 2 Hansbekeklooster. De
zone bevindt zich tussen de woningen in de
Merendreestraat en de woningen in de Doornbosstraat. De gronden zijn bijna allemaal verworven
door Volkshaard. Na de volledige verwerving kan
Volkshaard verder werken aan het opmaken en
indienen van een omgevingsvergunning. Het statuut
van de gronden is “zone voor wonen binnen
dorpsgezicht”. De ontsluiting zal gebeuren via de
Merendreestraat.

trouwens volgen op Facebook. Miguel is vooral
gespecialiseerd in Franse producten: droge worsten,
saucisson du porc, chorizo, rilettes van canard,
tapenades, ansjovis, olijven, zongedroogde tomaten,
Alpenkazen, Franse gedroogde ham… Veel producten komen uit de Ardèche. Naast Hansbeke staat
Michiel op de markt van Ertvelde op woensdag,
donderdag in Oostkamp, vrijdag Sleidinge, zaterdag
Evergem en zondag op de veemarkt in Sint-MichielsBrugge. Sinds juni 2019 is hij marktkramer en stond
hij ongeveer alle dagen zij aan zij met Dino.

We danken de schepen voor zijn verhelderende
uitleg. Het wordt dus een uitbreiding in zuidelijke
richting, niet in oostelijke. Zitten we nog wel met de
vraag of de bestaande voetweg-zonder-naam tussen
de huizen nr. 57 en 59 niet kan gebruikt worden om
het plaatselijk verkeer van de Cluysewijk af te
wikkelen. Zou een slok op de borrel kunnen
betekenen voor Begijnhoflaan en Hansbekedorp.

Nieuwe marktkramers op dinsdag
De vorige jaren hebben we geprobeerd bij te houden
welke marktkramers er op de Hansbeekse markt aan
het station staan. Nu en dan moeten we een
aanvulling geven. Zo ook in dit nummer.
Marktkramer Dino Vermeersch uit Damme kwam
schielijk te overlijden op donderdag 30 januari jl. Zijn
assortiment wordt verder verkocht door Miguel Van
den Bossche uit Maldegem. Hij gebruikt de
benaming van Dino verder maar plaatste er een 2
achter: ‘La table du bon vivant 2’. Je kan hem
Vlakaf maart 2020

Ongeveer om de veertien dagen staat er ook een
verkoper van textiel en toebehoren. Dat is Martin
De Baets uit het naburige Zomergem, dat nu verder
bestaat als Lievegem. In principe komt Marnix de
eerste en de derde dinsdag naar Hansbeke. Tenzij
regenweer het moeilijk maakt om zijn producten uit
te stallen. Marnix staat ‘s vrijdags op de Nevelse
markt, ’s zondags op het Van Beverenplein in Gent
en verder in Ertvelde, Eeklo en soms in Wachtebeke.
Eddy van het groentenkraam en Tim van het
vleeskraam probeerden Martin te laten poseren met
een boxershort maar die vlieger ging niet op…
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Nieuws van de redactie
Nieuw redactielid Jan Debackere
Jan is geboren in Veurne en studeerde communicatiewetenschappen aan de faculteit politieke
en sociale wetenschappen. Na zijn studies bleef hij in
Gent wonen. In februari 2009 landde hij met Sarah
Janssens in Hansbeke. Eerst woonden zij in één van
de blauwwitte wevershuisjes aan de vrijheidsboom
achter de kerk. Daarna verbouwden zij het huis aan
het begin van de Kattewegel. Hansbeekser kan het
niet zijn! Ze wonen er ongeveer vijf jaar met zoon
Lou en dochter Juliette.
Beroepshalve is Jan journalist bij het dagblad De
Morgen.
Geruime tijd werkte hij op de cultuurredactie, nu is
hij chef nieuws om samen met de hoofdredactie de
nieuwsgaring in de krant aan te sturen. Geef toe dat
dit een pluspunt is voor de Vlakafredactie.
Wie de quiz ‘De Strafste Straat’ meemaakte, heeft
Jan als lid van Tuupetegoare aan het werk gezien.

Voor de Vlakafredactie is niet de Borluutlaan maar de
Kerkakkerstraat de strafste straat: ongeveer één
derde van de redactie woont in de schaduw van de
kerk: Jan (nr. 18) en Bram Temmerman (nr. 13A).

Het boek over Kerkakker- en andere straten
Het boek van redactielid Frank over de
namen van de Hansbeekse straten en
voetwegels wordt op verschillende
plaatsen geapprecieerd. In Deinze ging
de Cyriel Buysseprijs voor culturele verdienste er einde januari naar toe. Ondertussen zijn alle exemplaren uitgeput. De
redactie plant een beperkte bijdruk in de
zomer.

Wie het boek ‘Van Begijnhofstraat tot Zandelaan’ (128 blz., 22
op 22 cm) wil kopen, kan het bestellen bij redactie@vlakaf.be of op
het redactieadres, telefonisch 09 371 82 73.
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Nieuws van de redactie
Oproep Zjaloezigen Zjeraar
Na de onderbreking van vorig jaar, omdat die
in het teken stond van het boek ‘Van Begijnhofstraat tot Zandelaan’, gaan we dit jaar
weer voluit op zoek naar een nieuwe
Zjaloezigen Zjeraar. De redactie wacht met
belangstelling jullie nominaties af, zodat we in
het najaar de zestiende laureaat (m/v/x)
kunnen huldigen. Laat ons snel weten wie
volgens jou de beste ambassadeur van ons dorp is,
de meest verdienstelijke inwoner, de sympathiekste
peer of de actiefste vrijwilliger. Iedereen mag één of
meer kandidaten voorstellen, de kansen stijgen
aanzienlijk als er een goeie motivering wordt
bijgevoegd.
De criteria om in aanmerking te komen zijn: de
Zjaloezigen Zjeraar zet zich in voor Hansbeke, is
onmisbaar voor het dorpsleven of zet Hansbeke op

de (wereld)kaart. We zoeken iemand die
mee het gezicht van Hansbeke bepaalt
of zonder wie ons dorp niet hetzelfde
zou zijn.
Zjeraar laat weten dat hij dit jaar
uitzonderlijk niet meedingt naar deze
prestigieuze erkenning als verdienstelijke
Hansbekenaar, maar dat hij zich helemaal concentreert op zijn taak als juryvoorzitter. Per slot van
rekening draagt de prijs zijn naam. Hij geeft ook nog
mee dat iedereen welkom is om zijn of haar
kandidatuur bij hem thuis te komen bepleiten. En
dat hij graag Duvel drinkt en dat Parijs uitzonderlijk
mooi schijnt te zijn in het voorjaar.
Heb je net als wij twijfels bij de integriteit van Zjeraar,
stuur je voorstellen dan naar redactie@vlakaf.be of
spreek één van de redactieleden aan.

Personalia
Nieuwe inwoners
Danny Gruyaert, Kouterken 22 vanaf 1 februari
Verhuisd
Thijs Van Overberghe en Yoshi Lichtert, van Oeselgemstraat 60, Wakken naar Hansbekedorp 84
Guido en Hermina Van der Vennet – Vandiest, van tijdelijk adres in Aalter naar Sint-Antoniusstraat 6 bus
1A 9880 Aalter (blok 3 van Villa Haletra, toegang juist voorbij het zwembad, 1° verdieping), nieuw
telefoonnummer 09 391 07 71
Geboren
Renée Van der Heyden, dochter van Nicolas en Ruth Mensaert, Grote Merestraat 23, op 25 december
Gestorven
Paul Mortier, weduwnaar van Nelly Tessely (✝2017), partner van Ellen De Vos, voorheen Reibroekstraat
68, °Aalter 12 december 1940, ✝ Ronsele 27 januari
Frida Mathilde Desmet, echtgenote van Jean Kerkhove, moeder van onze medewerker Dirk Kerkhove,
°Ronse 2 maart 1930, ✝ Gent 25 januari
60 jarig getrouwd
Maurice Van de Keere en Betty Schalckens, Ter Weide 1, op 18 juni
Michel Verhegge en Yvonne Standaert, Zandestraat 61 op 4 november
Romain Dobbelaere en Gabrielle Schoutteet, Donkerstraat 3, op 14 november
Alle nuttige informatie mag doorgegeven worden aan je verspreider of aan redactie@vlakaf.be
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Alziend oog

Hansbeke fietsstad!

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

Miguel Berteloot Jan Debackere Veerle Dhont Frank Langeraert
Koen Persyn Bram Temmerman Zjeraar

Werkten mee

Alain Balcaen Greet Conix Robert De Blaere Dirk Kerkhove
Kerngroep Afrit 12 Hans Vanspeybroeck
Friet Verthriest

Organisatie verspreiding

Georgette De Ketelaere
Ludwina Van de Walle

Oplage

Riet Kersse
Marleen Van Ooteghem

865 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.
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