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Groeten uit Hansbeke

Coronatijden in Hansbeke…
Geen eenvoudige tijd voor zij die ziek zijn, hun werk dreigen
te verliezen of thuiswerk met kinderopvang moeten
combineren. Maar als je die zorgen niet hebt, krijg je plots
een zee van tijd.
Langs Hansbeekse wegen zie je het goed. Er zijn veel meer
wandelaars en fietsers. Laat ons eerlijk zijn, het goede weer
helpt natuurlijk ook. Stel je voor, een maand lang echte
aprilse grillen.
Maar de zon scheen en dus kwamen we massaal buiten.
Veel ouders die met de kinderen op wandel waren. Zo leer je
je dorp wat beter kennen. De berenactie die zoveel succes
had in ons dorp heeft veel geholpen. Iets om naar uit te
kijken voor de kinderen.
Wat opviel was dat er wel veel mensen bleven staan voor
een praatje. Maar, door de band genomen, hield iedereen
zich goed aan de nodige afstand.
Op zondag 5 april hoorden we het coronanummer van
Johan Verminnen vanuit de kerktoren. Een tof initiatief van
Tuupetegoare, waarbij ze opriepen om mee te zingen van
aan onze voordeur! Verschillende mensen zakten toch af
naar het dorpsplein om mee te zingen. Er was redelijk wat
volk, maar de afstand werd bewaard.
Een leuk dorpsgevoel in vreemde tijden!
Hopelijk smaken de positieve punten naar meer de komende
maanden en jaren en wordt er ’s avonds en in ’t weekend al
vlugger eens een tochtje gemaakt door Hansbeke. Er is nog
zoveel te ontdekken…
Aandachtige lezers merkten dat we in de verleden tijd
schreven over de coronamaatregelen. Het is de redactie
toch toegelaten te hopen dat het ergste voorbij is tegen dat
Vlakaf verschijnt...

De redactie

‘Tès nie woir é, da
Vlakaf uek oovr
corona goi?’
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Corona in Hansbeke
Eind vorig jaar, en begin dit jaar, hoorden we vanuit China de eerste signalen over een nieuw virus dat zich
heel snel zou verspreiden, corona of officieel Sars-CoV-2. Dit virus zorgt voor de ziekte COVID-19. Toen was
het nog ver weg, sinds maart heel dichtbij. De overheid nam maatregelen om deze pandemie de baas te
kunnen. Ons leven ziet er momenteel helemaal anders uit. We zijn nu mei en enkele maatregelen worden
versoepeld. Maar hoe werd deze coronacrisis de afgelopen weken in Hansbeke beleefd? We laten een aantal
mensen aan het woord.

Mieke
In Miekes Superetje
is het heel wat
drukker dan gewoonlijk. ‘Vooral
mijn vaste klanten
komen nu meer’,
vertelt Mieke. ‘Er
zijn niet zozeer
meer klanten, maar
ze komen wel regelmatiger. De omzet van vooral
groenten en fruit en
charcuterie is geMieke en Sabine
stegen. De eerste
dagen van de coronacrisis werd er ook wat gehamsterd: vooral
deegwaren en toiletpapier, maar dat ligt al achter de
rug.’ Net zoals in de rest van het land, is men ook
hier massaal aan het bakken geslagen. ‘In het begin
waren gist en zelfrijzend bakmeel snel uitverkocht,
net zoals dettol en ontsmettende handgels, terwijl die
artikels ook bij de leverancier niet meer te verkrijgen
waren’. Ondertussen zijn alle voorraden gelukkig
weer aangevuld.
Mieke neemt ook heel wat voorzorgsmaatregelen in
acht. Zij en haar medewerkers houden zo goed
mogelijk afstand van elkaar en van de klanten. ‘We
wassen constant onze handen, ontsmetten voortdurend alles wat aangeraakt kan worden en ik meet
ook elke dag mijn temperatuur om te zien of ik geen
koorts heb. En als we ons niet 100 % gezond
voelen, komen we de winkel niet in om te werken,’
besluit ze.

Vlakaf. We hebben een hartelijk videogesprek met
Marianne. “De eerste dag van de lockdown kreeg
August hoge koorts, een hoest en was hij kortademig. Ik belde de zaterdag naar de huisarts van
wacht maar de lijn was permanent bezet. Uiteindelijk
kregen we te horen dat we tien dagen de woning
niet mochten verlaten en na het weekend onze
huisarts moesten contacteren. We waren niet
onmiddellijk ongerust, want kleine kinderen zijn vaak
ziek. Als de koorts na vijf dagen nog boven de 39
graden was of August zou astmatischer worden,
moesten we naar het triagecentrum in Deinze.
Gelukkig is dat niet gebeurd. Of August corona heeft
gehad of niet, weten we niet want hij is niet getest.
De mensen hadden medelijden met ons en er was
spontaan veel solidariteit. Mijn moeder en vrienden
hebben in die periode onze boodschappen aan de
deur gezet. Anderen brachten boeken en klusmaterialen aan huis. Ik verjaarde toen ook en er werd
voor bloemen en taart gezorgd en vriendinnen
organiseerden een video-feestje. Dat was echt een
heel leuke verrassing. Door die quarantaine waren wij
als gezin snel in een modus van discipline en hadden
wij het nadien ook niet moeilijk om ons aan de
lockdownmaatregelen te houden. We maakten een
soort dagschema voor de kinderen (knutselen,
buitenspelen,…) en mijn man en ik doen afwisselend
twee uur telewerk. We hadden plots meer vrije tijd
waardoor we dagelijks aperitiefden, meer gingen

Marianne Van Hoe
In Kouterken 16 wonen Marianne Van Hoe,
Stéphane Geiregat en hun twee kinderen Renée (5j)
en August (3j). Zij moesten 10 dagen in quarantaine
en waren bereid om hun ervaringen te delen met
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Marianne, Renée, Stéphane en August
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lezen, in de tuin vertoefden,…Als je verplicht thuis
moet zitten, heb je wel meer de behoefte om contact
te hebben met de buitenwereld. Whatsapp groepen
die jarenlang hebben stil gelegen, werden opnieuw
geactiveerd en er gebeuren veel videogesprekken
met vrienden. Ik had gedacht dat er in de
quarantaine periode veel frustraties zouden zijn maar
dat viel goed mee. Het waren tien dagen waarin we
veel warmte van de mensen rondom ons hebben
mogen ervaren…”

Marie-Thérèse Hallaert
‘Ik heb in december nog griep gehad, ondanks een
inspuiting. Begin maart voelde ik mij plots heel moe
en slap. Ik kon de trap hier in het appartement bijna
niet op. De lift gebruik ik nooit, maar nu kon het niet
anders.

Rachel* nu nog eenzamer
‘Blijf maar wat op afstand, ik ben bang van die
corona. En ik wil liever niet in Vlakaf staan…
Het zijn rare tijden met die corona. Ik heb veel last
van mijn rug en ben moeilijk te been. Toch trek ik
hier mijn plan. Een oude boom verplaats je niet
zomaar. Ik woon in een uithoek van Hansbeke en
hier is weinig passage. In de Dorpsstraat zal er wel
meer te zien zijn.
Als de dokter komt, heeft hij zijn mondmasker aan
om niet te besmetten. Als de dochters langs komen,
blijven ze buiten, op afstand.
Een man van een eindje verder komt nu en dan
werken op mijn hof. Hij doet dat nu ook maar blijft
ver van mij om een babbeltje te slaan. Dat zijn de
zeldzame momenten dat ik iemand zie.
De boodschappen van bij Mieke worden hier aan
de deur geleverd, na een telefoontje van mij. Het
OCMW brengt elke weekdag en de zaterdag mijn
middagmaal.
Alleen zijn is nu nog lastiger dan anders.
Het is een rare tijd… In China is het opnieuw
begonnen. Straks ga ik naar het nieuws van zeven
uur kijken.
Waar gaat dat eindigen?’
* Rachel is een schuilnaam
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Marie-Thérèse Hallaert
Ik kroop in bed met een Dafalgan. Het werd niet
beter en ik belde de dokter. Ik had bijna geen adem
genoeg om mijn verhaal te doen. Ze raadde aan om
verder Dafalgan te nemen en veel water met kleine
slokjes te drinken. Daar kan het virus niet tegen. Ik
probeerde een beetje te eten: een toast van oud
brood met smeerkaas in de broodrooster… het
beviel me niet.
Een week lang at ik weinig of niets. Ik voelde me veel
slechter dan bij een griep. Hoewel ik weinig koorts
had, 37,5°C, kon ik niet op mijn benen staan. Ik trilde
van mijn haar tot aan mijn voeten en ik was mijn reuk
kwijt. De tweede week ging het iets beter, maar ik
had nog heel weinig energie. En wie mij kent…
Daarna ben ik nog veertien dagen maar zo en zo
geweest.
Nu gaat het beter. Ik ben niet getest op Corona maar
vrees dat ik het zitten had. Ik ben wel niet in contact
geweest met iemand die besmet was, bij mijn weten.
Misschien door bij het opstappen op de trein mij vast
te houden aan die stang?
Gelukkig heeft niemand in de familie dezelfde
verschijnselen gehad. Ik kreeg veel telefoontjes van
dochter Kathy en van andere mensen. Dat deed
deugd in die eenzame weken.’
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Liesje Stubbe
We hebben een videogesprek met Liesje Stubbe. Zij
is 3de jaar bachelor studente in taal- en letterkunde
(Engels-Spaans) aan de UGent. Samen met haar
zussen, Fleur en Julia, en ouders (Guido Stubbe en
Els Denaeghel) woont zij in de Rostraat 19.

het ‘begin van het weekend gevoel’ te hebben. Dat
vind ik echt leuk. Gelukkig hebben wij een tuin en is
het mooi weer waardoor we veel buiten kunnen zijn’,
zegt Liesje ons. ‘Ik mis de contacten met mijn
medestudenten en met mijn vrienden het meest. We
doen wel af en toe skypeparty’s maar de spontane
conversaties zoals op café zijn weggevallen. Ik vind
het ook jammer dat de persoonlijke contacten met
mijn grootouders er niet meer zijn. Ik heb geen idee
hoe deze coronatijden verder zullen verlopen en ik
denk dat het nog even zal duren vooraleer alles terug
zoals normaal gaat zijn. Maar ik heb er goede moed
in. Ik volg alvast de nieuwsberichten’, deelt Liesje
ons nog mee.

Kay Quintyn met Q van quarantaine

Liesje Stubbe
In het eerste semester ging Liesje met Erasmus naar
Lancaster. Vanaf januari zat zij op kot in Gent maar
daar kwam op 17 maart door het coronavirus abrupt
een einde aan. ‘Op donderdag 12 maart was er nog
les en moesten we in het auditorium een plaats
tussen laten. Daags nadien waren alle lessen reeds
geannuleerd en kwam de lockdown. Ik heb dan
beslist om naar huis te gaan en niet meer op kot te
blijven. Voor het ene vak volg ik thuis online de les,
voor andere vakken zijn er opnames van vorig jaar
die ik kan beluisteren. Sommige profs vragen om
hun cursus te lezen en dan kunnen we op een forum
onze vragen stellen waarop de prof dan antwoordt.
Het digitaal volgen van de lessen heeft voor mij
voordelen: ik kan mij beter voorbereiden en ben veel
aandachtiger. Ik heb drie mondelinge examens via
Skype en een examen dat in het GUSB (het
sportcomplex van de universiteit) gaat plaatsvinden.
Ook veel van mijn deadlines zijn wat verlengd om
ons wat meer tijd te geven’, vertelt Liesje ons. ‘Ik
probeer mijn dagen in te delen: ’s ochtends sport ik
en werk ik voor school, in de namiddag teken ik vaak
(dat is mijn favoriete hobby) en ’s avonds doe ik
meestal dingen met het gezin zoals wandelen in
Hansbeke, films kijken of spelletjes spelen. Op
vrijdagavond aperitieven wij nu in ons ‘tuinkot’ om
Vlakaf mei 2020

‘Ik was begin maart met Rudi op vakantie in
Tenerife. In Spanje woekerde Covid-19 toen al heel
sterk en was de noodtoestand uitgeroepen.
Gelukkig geraakten we, na een hectische dag op
een overvolle luchthaven, veilig thuis. Komende van
een risicogebied vroeg mijn werkgever me om 14
dagen in thuisquarantaine te blijven en te telewerken.
Bij thuiskomst op zondagavond 15 maart stond mijn
pakket Vlakafs hier op mij te wachten. Thuisquarantaine is in uw kot en op uw hof blijven. Bovendien
wou ik niemand in mijn deel van de Reibroekstraat of

Kay met zonnebril, Rudy en buren
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de Dalestraat mogelijks besmetten via een Vlakafexemplaar. Gelukkig bleken wij niet besmet door het
virus, maar je weet nooit. Vlakaf kwam via iemand
anders een paar dagen later in de brievenbussen.
Van bij het begin van de crisis komen we met de
buren buiten om 12 uur en om 20 uur om te
applaudisseren voor de zorgverleners een zeker voor
onze buren die als verzorgende, verpleegster of
dokter dagelijks hun beroep moeten uitoefenen in
moeilijke omstandigheden. We praten op veilige
afstand van elkaar. Positiviteit en humor zijn
belangrijk op deze momenten. Om 20 uur horen we
de klokken luiden en horen we in de verte andere
straatgenoten klappen. Het bevestigt het samenhorigheidsgevoel dat er al was door onze jaarlijkse
zomerbarbecue, de nieuwjaarsreceptie en de dag
van de buren, de laatste vrijdag van mei. Mogelijks
zien deze activiteiten er dit jaar anders uit…'

Bart en Sigrid
Ook Bart Baeyens en Sigrid Naessens wilden aan
Vlakaf hun ‘coronaverhaal’ vertellen. Op een avond
hadden we een aangenaam videogesprek.
‘Via onze beroepsvereniging wisten we begin maart
dat ook België niet gespaard ging blijven van de
coronacrisis. Toen kwam de lockdown in ons land.
Tijdens die eerste week was het in de apotheek
superdruk. De mensen waren in paniek en sloegen
aan het hamsteren: koortswerende producten,
mondmaskers, handgel, thermometers,…werden
massaal aangekocht. We probeerden veel te
luisteren naar de mensen en hun correct te
informeren. Via onze beroepsfederatie en de Wereldgezondheidsorganisatie werden we op de hoogte
gehouden van de richtlijnen. We kregen veel meer
telefoons en e-mails van patiënten met allerlei vragen
en bestellingen. De artsen kregen de mogelijkheid
om voorschriften naar de apotheek te mailen. Wij
zetten de bestellingen klaar en de patiënten hoefden
hierdoor niet lang te wachten in de apotheek. Voor
de mensen die niet tot bij ons geraken, brengen we
de producten naar huis’, vertellen Bart en Sigrid.
Hun werksituatie is volledig veranderd. Om de
patiënten en zichzelf te beschermen, hebben ze de
nodige maatregelen genomen. ‘Er mogen maximum
2 à 3 personen in de apotheek
per balie en één
Koen(één
Degroote
aan de deur). De rest moet buiten wachten. We
werken constant achter plexiglas en wassen heel
vaak onze handen. We poetsen en ontsmetten de
apotheek heel regelmatig. In het begin was het
wennen maar nu verloopt alles vrij vlot’, zeggen Bart
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Sigrid en Bart
en Sigrid. In hun vrije tijd genieten zij samen met de
kinderen, Anaïs en Olivia, van de alledaagse dingen
en gaan ze wandelen, kijken ze samen een film,…
Bart gaat vaak lopen. Ze vinden het een luxe om in
een dorp te wonen en een tuin te hebben zodat ze
buiten kunnen. ‘Er is veel ongerustheid en eenzaamheid bij oudere mensen. Mensen zijn ook terughoudender geworden. Er is meer angst om ziek
te worden. Zolang er geen vaccin is zal dit een
blijvende zorg zijn’, vrezen Bart en Sigrid. Hartelijk
bedankt voor het interview.

Lokale team Wit-Gele Kruis
‘Ondanks de hectische periode vertrekken we ‘s
morgensvroeg in een oase van rust langs de weg.
Weinig verkeer, lege perrons, een stralende zon, de
ontluikende natuur, applaus van de buren, witte
handdoeken en de vele beertjes aan de ramen. Een
ander straatbeeld. De pauzeknop voor velen
ingedrukt…’
‘Sinds de uitbraak van het virus krijgen we elke dag
een update van onze directie met een duidelijk
overzicht van de richtlijnen volgens de normen van
de overheid. Dit geeft ons een goede ondersteuning,
Vlakaf mei 2020
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De huisartsen
Als we één ding hebben geleerd uit deze
crisis, dan is het wel dat de medische zorg
in ons land van topniveau is. Ook in eigen
dorp stonden de twee dokterspraktijken
iedereen met raad en daad bij. We gingen
(virtueel) langs bij de twee praktijken en
vroegen hoe zij de afgelopen weken beleefd
hebben.
Doktershuis: dokter Delphine
Magniette

Wit-Gele Kruis
waardoor wij op de vragen van de patiënten een zo
goed mogelijk antwoord kunnen bieden.’
Wit-Gele Kruis was er zeer vroeg bij om alle nodige
maatregelen te treffen. Zo werden noodplannen en
cohortlijsten opgemaakt en werd ervoor gezorgd dat
er steeds voldoende beschermingsmateriaal ter
beschikking is. Bovendien is er ondersteuning vanuit
de directie, crisiscel, coaches, planners en collega’s
waar we 7/7 bij terecht kunnen.
‘De angst om zelf besmet te worden of patiënten te
besmetten is groot. We doen ons uiterste best om
beschermd te werken. Onlangs stelden we helaas
vast dat er mondmaskers en handschoenen uit één
van onze wagens werden gestolen. Wel tactvol van
de dief om nog ééntje achter te laten…’
‘Naast onze normale dagtaken hebben we extra oog
voor corona symptomen. Ook belangrijk is dat we
alert blijven voor niet-corona symptomen zoals
fysieke/psychische klachten.’
‘Doordat mensen minder sociale contacten hebben,
zijn we vaak de enige die in huis komen. De
waardering en dankbaarheid die we voelen, zet ons
aan om de crisis verder aan te pakken. Bovendien is
de samenhorigheid met andere zorgmedewerkers
versterkt, we voelen een hechtere samenwerking.’
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‘Je had het gevoel dat je je moest klaar
houden voor de storm. Er was iets op til.’
Dokter Delphine Magniette, één van de
huisartsen uit het Doktershuis in de
Reibroekstraat, herinnert zich nog de sfeer
midden maart. Nadat de corona-epidemie
lange tijd een ver-van-ons-bed-ding leek,
bleek het virus ook hier keihard toe te slaan.
Ziekenhuizen werden omgebouwd en ook de
dokterspraktijken moesten zich anders organiseren.
Waar de wachtzaal normaal steeds vol zat,
moesten de huisartsen dat nu proberen te
vermijden. Online een afspraak maken mocht niet
meer, alleen wie dringende zorg nodig had was nog
welkom.
Naast de voor de hand liggende beschermingsmaatregelen - mondmaskers, chirurgische schorten,
handschoenen, een veiligheidsbril indien nodig,
grondig ontsmetten van alles na elk bezoek moesten ook de kabinetten zelf onder handen
genomen worden. In het Doktershuis kregen de twee
dokterskabinetten elk een eigen functie. ‘Het tweede
kabinet werd het coronakabinet’, zegt Delphine. ‘Dat
was alleen voor die patiënten die misschien besmet
zouden zijn met het coronavirus. Wie klachten had
aan de luchtwegen, koorts had of maag-darmproblemen werd daar opgevangen. In het andere
kabinet konden alle andere patiënten terecht. Dat
betekende meteen ook dat we maar met één arts
tegelijk konden werken omdat we niet beide
kabinetten samen konden openhouden.’
Maar werd het nu ook storm, zoals gevreesd werd?
In Limburg konden de ziekenhuizen het al vrij snel
niet meer aan. In onze regio viel het - gelukkig - al bij
al goed mee.
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De complete focus op corona had ook een nadeel:
chronisch zieke mensen konden en mochten niet
meer geholpen worden in de praktijk, en mensen die
met een probleem sukkelden, stelden vaak een
doktersbezoek uit. ‘De preventieve zorg is volledig
weggevallen, en ook bij chronische patiënten die
bijvoorbeeld een bloedstaaltje moesten geven, is die
controle uitgesteld’, zegt Delphine. ‘Bij alle artsen is
dat de grote bezorgdheid, dat door het uitblijven van
die zorg sommige zaken erger geworden zijn.
Daarnaast voelden we ook dat veel patiënten schrik
hadden om naar de praktijk te komen, terwijl het
daar veel veiliger was dan als wij op huisbezoek
zouden moeten komen. Nu zitten we te popelen om
weer aan de slag te kunnen en ook de nietdringende zorg weer op te nemen.’

Delphine Magniette
Op 1 mei stond de teller voor gans Deinze op
‘slechts’ 85 besmettingen.
‘De eerste week na de lockdown werden we wel
overstelpt met telefoons’, zegt Delphine. ‘Veel
mensen belden omdat ze klachten hadden aan de
luchtwegen, en er waren er ook veel die een attest
nodig hadden voor het werk. Je voelde toen vooral
ook wat paniek bij de mensen. We moesten veel
geruststellen.’
In Deinze werd er bovendien ook een triagecentrum
ingericht, dat bemand werd door de huisartsen uit
de streek. ‘Echt verdachte patiënten, die mogelijk
opgenomen moesten worden en/of getest, stuurden
we daarheen’, zegt Delphine. ‘Daar had je een veel
gestructureerder context, nog meer beschermd ook.
Al was het vreemde wel dat sommige mensen die
dan naar het ziekenhuis doorgestuurd werden, terug
naar huis moesten zonder dat ze getest werden. Dat
is heel moeilijk om te vatten, want dan moesten ze
er toch van uit gaan dat ze positief waren en alle
isolatiemaatregelen nemen.’
Na de drukke eerste weken werd het in het
Doktershuis opnieuw wat rustiger. ‘De laatste weken
van april daalde het aantal vragen over corona en
registraties van mogelijke besmettingen stelselmatig.
De storm is dus uitgebleven.’
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De storm bleef uit, de epidemie is stilletjes aan het
uitdoven. En met een beetje geluk kunnen we binnen
enkele weken weer voorzichtigjes uit ons kot en
familie en enkele vrienden bezoeken. Eind goed al
goed? Voorzichtigheid blijft geboden, waarschuwt
Delphine. ‘We verwachten wel een tweede piek in
het najaar. Nu is onze regio hier relatief goed uit
gekomen, maar niets zegt dat het bij een volgende
piek opnieuw zo zal zijn.’

Dokterspraktijk Bingé: verpleegster An Mortier
en dokter Annaïk Van Branteghem
Hoe beïnvloedt corona jullie werk?
‘Wij hebben uiteraard onze werkwijze aangepast. We
ontvangen minder patiënten in de praktijk, en altijd
op afspraak, waarbij we ervoor zorgen dat patiënten
geen nauw contact hebben met elkaar. Tussen de
bezoeken door wordt alles ontsmet (overal waar de
patiënt is geweest, consultatieruimtes in z’n geheel,
deurbel en deur buiten, wachtzaal, toilet ...).
We hebben ook COVID-schermen en gebruiken
natuurlijk handschoenen, mondmaskers, veiligheidsbril indien nodig ... Er is ook veel aandacht voor de
handhygiëne, maar dat is er in een dokterspraktijk
eigenlijk altijd. We doen wel veel telefonische
consultaties. Het is misschien niet ideaal, maar nu
noodzakelijk. Chronische voorschriften en attesten
handelen we af per mail. De eerste twee weken van
de lockdown was het zeer kalm in de praktijk,
daarna werd het stilaan weer drukker. Men kan de
algemene geneeskunde wel even op pauze zetten,
maar uiteindelijk haalt de realiteit ons in. Andere
Vlakaf mei 2020
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ziektes of aandoeningen laten zich door
corona niet tegenhouden.’
Zijn er bij jullie al corona patiënten
gepasseerd?
‘We hebben nog geen patiënten gehad die
wegens corona langdurig in het ziekenhuis
hebben moeten blijven of beademd
werden, wel al enkele patiënten met een
bevestigde besmetting die thuis konden
uitzieken. Er zullen bij onze patiënten wel
mensen zijn die besmet zijn, maar met
milde of geen symptomen. Die mensen
worden niet getest. Niet omdat we niet
willen, maar door het tekort aan testmateriaal.
We hebben ook al mensen met symptomen doorverwezen naar de triagecentra
in de buurt. Gelijkaardige symptomen
komen echter ook bij andere aan-doeningen voor. En
soms is een situatie aan de telefoon moeilijk te
beoordelen. Daarom doen wij de triage soms ook
zelf, in een apart consultatieblok en zeer goed
beschermd. In elk geval is een goede informatieuitwisseling tussen het triage-centrum en de huisarts
die de patiënt door en door kent, noodzakelijk.’
We horen dat veel patiënten hun doktersbezoek
uitstellen?
‘Dat is inderdaad een probleem. Routinebezoeken
voor chronische aandoeningen stel je best niet te
lang uit. Opvolging blijft zeer belangrijk om op
langere termijn geen complicaties te krijgen. Nog
gevaarlijker is het niet-contacteren van de arts bij
acute problemen, zoals plotse hart- of neurologische
problemen, (plotse) hevige buikpijn ... Het is zeer
eigenaardig dat dat nu minder voorvalt dan vóór de
quarantaine. Ook mensen met psychische problemen die zich te lang afzonderen, kunnen daar op
den duur zwaar onder lijden. In de pers wordt dat
met een mooi woord “collateral damage” genoemd.
Dit is zeer spijtig, want onnodig. We raden de
mensen ten sterkste aan hun huisarts te contacteren
voor al deze dingen. Alles wordt op een veilige
manier georganiseerd zodat noodzakelijke bezoeken
zeker kunnen doorgaan.
De laatste weken hebben we meer dan het gewone
aantal mensen gezien die thuis een ongelukje
hadden ... snij- en breukwonden. Iedereen is thuis
aan het klussen geslagen. Een hechting of een gips
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An Mortier
aanbrengen, kunnen we nog altijd niet via de
telefoon, dus die patiënten zien we wel.’
Vinden er nog huisbezoeken plaats?
‘Wij doen zeker nog huisbezoeken indien nodig,
uiteraard op een veilige manier. Video consultaties
doen we ook, al is dat niet zoveel. Daarvoor moet
ook de patiënt het juiste materiaal hebben en hiertoe
bereid zijn. Technisch is het soms wat omslachtig.’
Welke vragen krijgen jullie zo allemaal?
‘We hebben de indruk dat de mensen in onze streek
over het algemeen zeer nuchter met het probleem
omgaan. De vragen die komen zijn redelijk en op
feiten gebaseerd, meestal geen fantasie. Men houdt
zich goed aan de richtlijnen zonder overdreven
paniek. Er is heel veel vertrouwen in wetenschappers, artsen, verpleegkundigen en andere
zorgverleners.
Personen die tot een bepaalde risicogroep behoren,
zijn wel soms heel angstig en hebben meer vragen,
wat begrijpelijk is.
Er zijn ook mensen die hun inkomen voor een stuk
verliezen en daar onzeker over worden. Wat ook
leeft is de vraag hoe lang dit nog zal duren en wat
de gevolgen op lange termijn zullen zijn. Want de
opoffering die men vraagt, wordt met graagte
gedaan, maar als dat nog maanden zal duren, zal
dat toch zwaar gaan doorwegen. Het gemis aan het
lijfelijk contact met familie en vrienden zal
prangender worden. Kortom, men verlangt meer en
meer naar het normale leven.’
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Ansbeekse gedachten
Dirk Kerkhove
nen nieven dag,

slimmen telefon

es in mijn kot

woar dak nui woarlijk blije mee ben

sedert een poar weken

om ne keer een klapke te doen

anders dan anders

mee de kinders en kleinkinders

opstoan een doesjke

In den achternoene

in huis een beetse lupen

da toerke in den hof

wa joga en een wa sjinees turnen

of de wegelink doen uuk vree goe

en oak goe wakker ben

Om tons onder de boane ne keer te
peisen

een eitse en wa confiture op den
boteram

an di moaten die overmand

op boane noar mijn tekentoafel

deur da vies onzichtboar beestje

wa kijken noar da wit bload

veel te vroeg op lange reise vertrokken

en tons in ene keer

En beseffe dak nuij content magge zijn

woordses op een rote zetten

mee de kleinste dingskes

kleurkes loaten leven

een veugelke da schune zingt

op papier en in mijn uizeke

de gebuurvrouwe die zwoait

en da allemoale zonder oaste

uuk elken dag een gedichtje

proberen om toch elken dag

te meugen vertellen

iets niefs te koken

en deuregeven

kleine gezelligheid
moaken

ben blije dak da
magge doen

om da alene op t'
eten

de lotgenuten toch
een beetse

en tons tijd veur

content kan moaken

een kattesloapke in
de zetel

en zu schuift ter
were

die 'k ondertussen
beter leerdege
kennen

tupe mee veel
schune gedachten

dan eujt teveuren
sjust gelijkdiene
!1 0

ne corona dag
veurbei
op hope van betere
tijden.
Vlakaf mei 2020

Gouden Schietspoel
Cris Claessens
Vlakaf is van plan in 2020 een Gouden Schietspoel uit te reiken aan een sportieveling (M/V) die internationaal
doorbreekt. Olympisch goud of een een wereldtitel zijn geen voorwaarde, maar kunnen natuurlijk helpen bij de
selectie. Alle disciplines komen in aanmerking: atletiek, wielrennen, voetbal, basket, volley, biljart, zwemmen,
karate, ... zelfs vogelpik. Talentvolle jongeren kunnen zich warm lopen. Wij interviewen ondertussen jonge en iets
oudere Hansbeekse kampioenen als mentale voorbereiding.
Jammer genoeg geen bezoek deze keer. Corona
Het verschil tussen parapente en paramotor is dus
stak daar een stokje voor.
dat je bij parapente vanop
Dan maar een interview via
een hoogteverschil moet
mail.
starten (duin, berg, helling,
We vonden Cris Claessens
…), en bij paramotor van
bereid om wat meer te laten
een vlak terrein.
weten over zijn passies:
parapente en paramotor.
Wanneer voor het eerst
Cris is geboren en getogen
de lucht in?
in de Hammestraat, en dat
al bijna 42 jaar. Misschien
Cris ontdekte eigenlijk nog
kent niet iedereen Cris,
maar recent wanneer
maar de meesten onder ons
precies hij de vliegmicrobe
zullen hem wel al gezien
t e p a k k e n k re e g . Z i j n
hebben, hoog boven ons,
ouders brachten van op een
als hij over het dorp vliegt.
avonturenbeurs een folCris is bijna 20 jaar samen
dertje mee, en schoven dit
met Claire Wauters uit Gaonder zijn neus. Cris was
vere. Zij heeft een zelftoen 14 jaar. Hij is direct
standig bankfiliaal in Zingem
begonnen, en nooit meer
(Kruisem).
Cris Claessens
gestopt, nu al 27 jaar.

Parapente en paramotor

Daarnaast heeft Cris ook
bijna alle andere sporten gedaan: van ijshockey tot
tennis. Alle bal-, racket- en ploegsporten. ‘In het
middelbaar was ik als een verslaafde. Ik ging ook
naar een sportschool (VILO Meulebeke), en later
behaalde ik het diploma sportleraar (en informatica)’,
schrijft Cris. ‘Sporten is altijd mijn leven geweest, en
zal dat hopelijk nog voor lang blijven. Parapente is
natuurlijk de sport die er nu wel heel duidelijk
bovenuit steekt.’

Parapente is de meest eenvoudige en goedkoopste
vliegsport. Een heel ‘light’ soepel zweefscherm, dat
in een compacte rugzak past, met daaronder een
harnas, waarin je als piloot zit en het zweefscherm
kan besturen door gebruik te maken van een linkse
en rechtse rem. Daarnaast stuur je ook met jouw
eigen gewicht. Rustig af een helling of berg lopen, en
je kan uren zweven, schrijft
Cris.
Er zijn tal van specia- “Vaak vraagt men, wat zou je doen, mocht je de Andere hobby’s
lisaties: relaxvliegen, therlotto winnen? Wel: sporten 24/24 en 7/7.’
miekvliegen, afstands‘Naast sport?’, vraagt
vliegen, acrobatie, tanCris. Daar moet hij even
dem, hike&fly…
over nadenken. Maar naast sport is informatica iets
wat hij altijd graag mee bezig geweest is, ook
Paramotor is bijna hetzelfde, alleen kan je met een
beroepshalve. Netwerkbeheer, lesgeven, promotortje op de rug van op een vlak terrein dicht bij
grammeren, systeembeheer, hardware, websites…
huis vertrekken. Valt de motor stil, geen probleem,
Ook de nieuwe site van Ikarus (ikarus.be) maakte hij
het zweefscherm boven je zorgt ervoor dat je kan
zelf.
vliegen. De motor dient dus niet om te vliegen!
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Gouden Schietspoel
Van hobby naar beroep
Zonder het te beseffen is Cris van z’n hobby in zijn
beroep beland. ‘Al voelt het alle dagen nog aan als
een hobby’, schrijft Cris.
Op z’n 16de begon Cris parapente-les te geven,
maar hij had nog geen eigen school, en zelfs geen
plannen om dat ooit te doen. Maar meer en meer
vrienden vroegen om zelf iets op te starten, en in
2002 besloten Cris en zijn vriendin Claire om
ikarus.be op te starten. Het was onmiddellijk een
gigantisch succes. Het eerste jaar hadden we al
bijna 100 leerlingen. De vraag was groot, en boven
de verwachtingen van Cris en Claire.
In het begin kon Cris ikarus.be combineren met zijn
vaste job als programmeur bij Omega Pharma en
Sidmar, en netwerkbeheerder bij de Broeders van
Liefde, maar er volgden meer en meer buitenlandse
stages voor Ikarus in Frankrijk, Spanje, Italië, … Na
enkele jaren hakte Cris de knoop door en ging
volledig voor ikarus.be. Hij heeft er geen seconde
spijt van gehad, laat hij weten.
Al zijn tijd gaat naar parapente/paramotor. ‘Week,
weekends, ’s morgens, ’s avonds, ’s nachts, … en
altijd met plezier’, schrijft hij.

Waar vliegen?
Parapente kan je over de ganse wereld doen waar er
een hoogteverschil is, van één meter tot duizenden
meters. Dus van de kleinste duin aan onze Belgische
of Noord-Franse kust tot de hoogste bergen in de
Alpen, Andes, Himalaya, Atlas,… ‘Dat is zo leuk aan

parapente, je neemt je rugzak mee op reis, en kan
bijna vliegen waar je wilt! Je ontdekt het land vanuit
de lucht op een andere manier dan de klassieke
toeristische manier. Dit is ook wat mijn vriendin Claire
het allerliefste doet, een verre reis met de
parapente!’, schrijft Cris.
Paramotor kan je overal doen. Het enige wat je nodig
hebt is een terreintje om te starten en te landen en
weg ben je! Naast de deur, of ver weg, overal is het
goed.
In een druk jaar is Cris zo’n 20 tot 30 weken op
stage in het buitenland. Claire gaat regelmatig enkele
dagen of een weekje mee naar het buitenland, ze
vliegt ook al 16 jaar! Gelukkig voelt Cris zich overal
thuis. ‘Het voelt altijd wel een beetje als vakantie’,
laat hij weten.

Dure hobby?
‘Parapente is de allergoedkoopste vorm van vliegen,
en met € 5000 nieuw of € 2.000 - € 2.500
tweedehands materiaal heb je alles wat nodig is om
te vliegen, uw volledig eigen vliegtuig! Het materiaal
gaat een goede tien jaar mee, dus als je de kost per
jaar zou berekenen, dan is het volgens mij echt heel
goedkoop. Goedkoper dan kiten (omdat je meerdere
kites nodig hebt), fietsen (een stoere wielrennersfiets
kost al gauw meer dan het dubbele)’, schrijft Cris.
‘Paramotor is iets minder goedkoop, door de kost
van de motor. Hier kan je het vergelijken met een
motorfiets, € 10.000 tot € 15.000 all-in voor nieuw
materiaal, en onder de € 8.000 voor tweedehands
materiaal.’

Altijd veilig geland?
In 27 jaar en meer dan
10.000 vluchten, heeft Cris
nog nooit een ernstig
ongeval of zelfs maar een
noodsituatie gehad. Hij heeft
eens zijn voet omgeslagen,
maar dat had te maken met
het feit dat hij met tevasandalen wat show aan het
geven was. Parapente doe je
normaalgezien altijd met
goede stevige stapschoenen
tot boven de enkel!
‘Ik kan begrijpen dat sommige mensen denken dat het
gevaarlijk is, dit komt door
vroeger. 30 jaar geleden was
het inderdaad gevaarlijk,
maar die tijd zijn we onder!1 2
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Gouden schietspoel
programma "Over Winnaars”! Pieter had een
beperking en die hebben
we leren vliegen in zijn
rolstoel.’

Toekomst

tussen al lang voorbij’, schrijft Cris. Ooit zag hij eens
een leuke sticker in een vliegclub in Frankrijk:
"Remember when sex was safe and paragliding was
dangerous".

‘Ik è ne kieer een
vliegerke gepleujd
van mijne Vlakaf’

Cris wil zoveel mogelijk
leerlingen gelukkig maken
en vooral veilig leren vliegen. ‘Parapente en paramotor kan je super veilig
doen, maar dan moet je de
beste opleiding hebben, en
daar wringt nu juist het
schoentje. De beste investering is uw eigen
opleiding, om zo tot het
einde van uw dagen veilig
te kunnen vliegen met parapente’, schrijft Cris.
Meer en meer groeit zijn
interesse om uitzonderlijke
reizen te organiseren (i.p.v. enkel opleidingen en
stages). Ze hebben al heel wat mooie reizen
gemaakt (India, Chili, Namibië«, Brazilië, ...), maar de
wereld is groot en ze hebben bijgevolg nog heel veel
te zien vanuit de lucht.
We bedanken Cris om even tijd te maken om onze
vragen te beantwoorden. We wensen hem en Claire
nog vele mooie vlieguren. En wie weet… vliegt Vlakaf
ooit eens mee.
.

Cris heeft verschillende anekdotes.
We houden het bij twee:
’In 2006 waren we met parapente in
India op clubreis. We waren op de
start aan het wachten toen de berg in brand stond
(hadden ze vrijwillig aangestoken), maar we werden
omsloten door het vuur, dus iedereen was verplicht
om zo snel als mogelijk te vertrekken. Ik was als
laatste en het vuur was op nog slechts 20 m van mij
toen dat ik vertrok. Ook in India vroeg de
commandant van het leger of ik daar zes maanden
wou komen lesgeven parapente, hmm... ik ben toch
terug naar huis gegaan.’
'En in 2018 hebben we Pieter en Koen Wauters leren
vliegen met parapente! Dit was te zien op VTM in het
Vlakaf mei 2020

Nog een leuke meevaller voor de Hansbekenaren: Je kan meevliegen met paramotor (een duovlucht), zonder enige voorkennis!
Speciaal voor wie in Hansbeke woont en
de Vlakaf leest, met de code “VLAKAF2020” ontvang je 20% korting op al de
duovluchten https://ikarus.be/duovluchten/
en dit tot het einde van 2020.
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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.
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Hansbeke in het land van Deinze
Gottem
Door de coronamaatregelen konden we niet naar Gottem
rijden want dit is een niet-essentiële verplaatsing. Dus blijven
we maar in ons kot en videobellen we met Christiaan
Dewitte. Jacques De Ruyck (ere-burgemeester van Deinze)
noemde hem de burgemeester van Gottem. Hij is er
geboren en getogen. Sinds zes jaar is hij gepensioneerd.
Voordien was hij leraar Economie in het Sint-Hendrikscollege
en Sint-Vincentius te Deinze. Hij is gehuwd met Christien De
Ruyck, heeft 3 kinderen (Evelien, Dieter en David) en 7
kleinkinderen en woont in de Oude Heirbaan 194.
“Ik zat 30 jaar in het sport- en feestcomité van Gottem:
15 jaar als lid en 15 jaar als voorzitter. Een paar jaar geleden
ben ik ermee gestopt en heb ik het overgelaten aan de
jeugd waaronder mijn zoon David. Het comité bestaat uit
acht mensen die elkaar gevonden hebben. Het is de meest
actieve vereniging van Gottem. Het Comité organiseert elk
jaar tal van activiteiten. Om te beginnen is er de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie die gratis is voor alle inwoners. De
laatste zondag van de krokusvakantie wordt Zomerzondag
Tentoonstelling georganiseerd. Dit evenement is gestart in
1970. Mijn vader zat toen in het comité. Het was de
bedoeling om een ambacht, naaiwerk,…van Gottemnaren
tentoon te stellen. Het initiatief evolueerde intussen naar een
Kunst, Ambacht en hobbytentoonstelling waar tussen de 12
en 14 kunstenaars, ook van buiten Gottem, hun werken
tentoonstellen. Volgend jaar zijn we toe aan onze 50e
jaargang. Dirk Van Aelst (heeft een onuitputtelijke
verzameling van oude vondsten) en Antoine Delva
(keramiek), beide Gottemnaren, zijn er reeds van in het begin
bij. Er komen die zondag veel mensen kijken en de
Vlasschuur, onze gemeentezaal, zit dan afgeladen vol”,
vertelt Chris met veel enthousiasme. “In Gottem zijn er
jaarlijks twee kermissen, de tweede zondag van juli en
het tweede weekend van oktober. Tijdens de eerste kermis
organiseert KVLV op vrijdagavond een activiteit. Op zaterdag
en zondag is er een heel gevarieerd programma. Op
zaterdag wordt er ingezameld speelgoed verkocht voor het
Kinderkanderfonds, er is kinderanimatie en ’s avonds is er
een muziekoptreden dat de Gezinsbond organiseert. Op
zondag was er vroeger vinkenzetting. Nu is er een
cocktailbar en kan het publiek oldtimers bezichtigen. Het
sport- en feestcomité organiseert een fiets- en
wandelzoektocht in de dorpskern rond het Camiel De
Waegenaere-plein. . Het Sint-Elooiscomité zorgt ’s middags
voor lekkere varkenswangentjes. Tijdens de kermis in
oktober zijn er op zaterdagavond bierfeesten”, voegt Chris er
volledigheidshalve nog aan toe.
Vlakaf mei 2020

Wiki Gottem
• dorp dat ligt aan de Leie, een paar
kilometer stroomopwaarts vóór
Deinze.
• oppervlakte: 6,19 km²
• inwoners: ≈ 600

Christiaan Dewitte
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Hansbeke in het land van Deinze
Ooit waren er 20 cafés in Gottem en nu zijn er geen
meer. Ook de bakker, de beenhouwer en andere
winkels zijn verdwenen.
Er is natuurlijk wel de
brouwerij Canarus die midden in het dorp gelegen
is. Op zondag is de brouwerij open met café en
terras. Dan komen er veel Gottemenaren samen. Het
bier Canarus werd tijdens de Vlasfeesten van 2002
gelanceerd en heette vroeger eigenlijk Gottemse
Tripel. “Ik ben medeorganisator geweest van de
Vlasfeesten. Die gingen om de vijf jaar door en zijn
tot 2002 vijf keer doorgegaan. Dat was een enorme
organisatie met veel medewerkers. Dat laatste jaar
hebben we enorm geworsteld met de euro.
Misschien rakelen de jongeren dit initiatief ooit weer
op…”, hoopt Chris in stilte. “Gottem heet officieel
Vlasdorp. Mijn vader was vlashandelaar. Gottem
leefde vroeger van de landbouw en het vlas. Langs
de Leie werd het vlas gelegd om te roten. Nu
gebeurt dat op de velden. Er is nog één vlasbedrijf in
ons dorp. Het vlas werd in de Leie gelegd in
rootbakken om te roten (=vezels losweken van de
stengel). Dat doet nu het werk van vele vlasboeren
samen”, vertelt Chris ons honderduit.
De Gezinsbond organiseert elk jaar een
Sinterklaasfeest voor de kinderen van het dorp die
van de sint allemaal cadeautjes krijgen”, vertelt Chris.
Vroeger was er in Gottem, Wontergem en
Grammene jeugdwerking namelijk Nieverans. Zij

hadden een mooi clubhuis. Er is momenteel een leuk
speelpleintje in ons dorp dat onlangs volledig werd
vernieuwd. Bijkomend voordeel is dat het achter de
school ligt en dat die er gebruik mogen van maken.
Dat is een mooie samenwerking tussen de Stad en
de katholieke kleuter- en lagere school ‘De
Kerselaar’. Die telt 100 leerlingen en ze werken met
graadsklassen. Dankzij het oudercomité, waar ik
vroeger ook deel van heb uitgemaakt, is er dit
schooljaar een gloednieuw schoolgebouw geopend
waar we fier op mogen zijn”, vertrouwt Chris ons toe.
“Elke eerste zaterdag van december is er in Gottem
het Sint-Elooisfeest. Dit wordt nu georganiseerd door
het Sint-Elooiscomité (waar ik secretaris ben),
vroeger door de Landelijke Gilde waar ik secretaris
was. Er wordt dan een Deken gekozen. Die is de
voornaamste gast en hij nodigt mensen uit die hij
persoonlijk kent. Het bestuur nodigt ook mensen uit.
Er zijn echt mensen die niet komen als ze niet
uitgenodigd zijn. Er zijn 140 tot 200 genodigden voor
de maaltijd en het bal. Er wordt op die avond veel
gegeten, gedronken en gedanst. Het SintElooiscomité organiseert de laatste zaterdag van
november reeds twee keer de Tannekespassie. Dat
is een parcours van drie kilometer langs plaatsen
waar de heks Tanneke is geweest en waar
middeleeuwse taferelen worden uitgebeeld. Zowel in
2016 en in 2018 was dit een waar succes en moest

Tips voor trips: Wandelroute ‘Vlasroters’
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Hansbeke in het land van Deinze
de voorinschrijvingen worden stopgezet”, zegt Chris
enthousiast. De laatste twee jaar organiseerden we
een Kerstconcert in de kerk.
“Meer en meer jongen mensen komen naar Gottem
wonen. Er zijn weinig nieuwe verkavelingen maar er
komen wel veel huizen vrij door mensen die
gestorven zijn. In het dorp zijn er wel veel nieuwe
appartementen bij gekomen. Toen ik in de lagere
school zat, telde Gottem 700 inwoners. Dit is dan

gezakt naar 535 en nu draait het rond de 600.
Hoewel Gottem weinig bevolking heeft is het wel
groot van oppervlakte”, weet Chris ons nog te
vertellen.
Door de coronamaatregelen konden we zelf niet ter
plaatse fotograferen. Chris heeft ons foto’s
toegezonden om bij het artikel te kunnen plaatsen.
Hartelijk bedankt voor het interview en voor de
mooie plaatjes!

Vooruitblik
Oproep - nieuwe fotoclub in Hansbeke
Begin dit jaar heb ik een oproep geplaatst voor de
opstart van een nieuwe fotoclub. Dit in navolging van
Fotoclub KLIK. Als ondersteund lid en later als
voorzitter van KLIK, wil ik met een nieuwe aanpak en
nieuwe en/of trouwe leden een nieuw verhaal
beginnen.
Voor oktober-kermis zal zoals jaarlijkse gewoonte,
gedurende het weekend in de gemeentezaal in
Hansbeke een tentoonstelling plaatsvinden.
Dus hou alvast deze data, 10-11-12 okt ’20, vrij!
Er hebben zich al een aantal geïnteresseerden
gemeld. Oa. professionele fotograaf Jan Darhet ( ook
leraar in SNT/Brugge ) die samen met mij de opstart
van de club zal leiden.
Jammer genoeg hebben we door het coronavirus de
1ste samenkomst in maart uitgesteld tot nader order.
Aangezien er nog geen vergadering plaatsvond en
hierdoor ook geen definitieve samenstelling is
gevormd, kunnen zich nog steeds andere liefhebbers
voor de fotografie in al zijn vormen aanmelden.
Nog even ter info: Niemand hoeft een professionele
camera aan te kopen, ook mensen die met
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smartphones werken maar hun fotografisch oog nog
willen versterken, zijn zeker ook welkom!
Deze club richt zich tot geïnteresseerden uit alle
streken van Vlaanderen.
Ben jij: leergierig, passie, engagement, bron aan
ideeën, maar vooral bereid te leren en te delen.
Zoek jij: groei in je hobby, een nieuwe hobby /
vriendenkring, bezoek aan andere fotoclubs en
tentoonstellingen, mogelijkheid tot deelname
workshops, wedstrijden en deelname jaarlijkse
tentoonstelling in Hansbeke.
Interesse ?
Stuur je gegevens en motivatiebrief met een korte
uitleg met max 3 foto’s naar Mireille_hd@hotmail.com
of voor meer info kan je mij ook steeds bellen op
0471 85 70 13
Dit graag voor 30/06 en dan nodigen wij je hopelijk in
”gezonde“ tijden uit voor een boeiende samenkomst
in de maand juli.
Groetjes,
Mireille Heindryckx
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Afrit 12, dorpsraad Hansbeke
Dorpsraad
Zolang de coronamaatregelen gelden kunnen we
geen dorpsraad samenroepen. Daarvoor zullen we
nog wel een aantal weken, of maanden, moeten
wachten. Ondertussen moeten we er “tuupetegoare” de moed in houden. Dat betekent niet dat
er niets gebeurt. Er is altijd wel iets te doen om ons
dorp mooier en leefbaarder te maken zodat

iedereen er meer kan van genieten. Zo komt er een
nieuwe werkgroep: Zwerfvuil. Ook zijn er een paar
nieuwe wandelingen uitgestippeld. Verder brengen
we hier interessant nieuws vanuit de werkgroepen
van Afrit 12 Hansbeke.

Wat gebeurt er met de restpercelen langs de
rondweg? Komt er groen?

In het deel tussen de Grote Merestraat/Brugseheirweg en de rotonde Nevelestraat:
Aan beide zijden van de rondweg komen haagbeukbomen. Ook worden enkele olmen en esdoornen aangeplant in groenzones nabij de Nevelestraat en Brugseheirweg/Cardijnlaan.

Die vragen stelde werkgroep Milieu en groen van Afrit
12 aan de stad Deinze. De dienst Infrastructuur
bezorgde ons zeer snel een antwoord:
De smalle restpercelen langsheen de rondweg
worden eigendom van Wegen en Verkeer, dat ook
instaat voor het onderhoud. Drie grotere restpercelen
worden/werden door Infrabel verkocht.
De beplanting ziet er als volgt uit:
In het deel van de rondweg tussen de Vaartstraat en
de Merendreestraat:
Er zijn enkele straatbomen voorzien (linden) bij de
aansluiting Vaartstraat-rondweg. Ook bij de
keerrotonde komen enkele bomen en nog enkele op
het naastliggend terrein. De ruimte (met de
baangrachten) naast de rondweg is te beperkt om er
bomen of struiken aan te planten. Struikgewas wordt
hier en daar voorzien in het noordelijke deel voorbij
de keerrotonde en langs de ventwegen.

Is er toezicht op de heraanplantingen na
boomkappingen?
Omdat er al heel wat kappingen plaatsvonden in
Hansbeke (bv. IJzerenwegwegel, Kippendonkstraat)
waarbij de heraanplantingsverplichting niet of niet
helemaal werd opgevolgd, vroeg de werkgroep
Milieu en groen aan de stad of daar toezicht op was.
Van de Milieudienst kregen we het volgende
antwoord:
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De beplanting werd, op basis van de beschikbare
onteigende ruimte, mede bepaald door Wegen en
Verkeer als beheerder van de rondweg. De plannen
maakten mee deel uit van het bouwdossier. Het
beplantingsplan is door hun diensten verder verfijnd
wat betreft de toepassing van plantensoorten en
dichtheid en rekening houdend met uit te voeren
onderhoud.
Extra groen in de buurt van de rondweg zal er komen
bij de ontwikkeling van de aanwezige bouwgronden
waarbij de stad zal aangeven op welke wijze (door
voorwaarden in de vorm van verkavelingslasten wat
nieuw openbaar domein betreft en voorschriften voor
de bouwpercelen).

De opmaak van een bomenplan en uitvoering van
aanplantingen is iets wat momenteel hoge prioriteit
heeft in de stad. We zijn ons ervan bewust dat er in
Hansbeke nog heel wat heraanplant moeten
gebeuren (door de stad en door privépersonen). We
proberen dit overzicht op korte termijn in detail op te
maken om dan hopelijk in het najaar heel wat bomen
in de grond te kunnen steken en waar nodig anderen
aan te manen om dit ook te doen.
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Is nog bijsturing mogelijk van de aansluitingen
op de rondweg?
In februari zat werkgroep Mobiliteit samen met
schepenen Van Thuyne en Cornelis. Toen zijn enkele
vragen gesteld waar veel Hansbekenaren mee bezig
zijn, bv. de inrichting voor fietsers in de Nevelestraat,
het oversteken van de Brugseheirweg naar de Grote
Merestraat, de aantakking Hansbekedorp/Voordestraat op de rondweg. Dat de uitvoeringsplannen
van de infrastructuurwerken niet echt op een
toegankelijke manier beschikbaar gesteld worden
van de burgers werd ook als een probleem en de
oorzaak van veel vragen aangegeven.

Op zoek naar nieuwe wandelwegen?
Wat is er leuker dan een wandeling om de hoek? Tal
van Hansbeekse trage wegen liggen klaar om
(her)ontdekt te worden. De ideale ontspanning nu
we in corona-tijden aan ons kot en ons dorp
gekluisterd zijn. Maar ook nadien nog zinvol en
ontspannend!

Is er nu eindelijk genoeg zwerfvuil?
Nu er veel gewandeld en gefietst wordt is het
zwerfvuil nog meer een doorn in het oog. Zijn we
dan zo cynisch geworden dat we denken dat
iemand anders het wel zal opruimen? Zwerfvuil is
niet alleen een aanslag op de natuur maar ook
gevaarlijk voor mensen, dieren en machines. Elk
blikje, fles, plasticzak, is daar wel door “iemand”
gegooid. Die spuwt (besmet of niet) in het gezicht
van de andere mensen…

Wanneer gebeurt er iets met het Cultuurhuis?
In de planning van het stadsbestuur wordt een
participatiemoment voorzien nadat de architect een
ontwerp heeft getekend. We weten niet wanneer dit
er komt. De werkgroep “ Cultuurhuis” heeft nog nét
voor de Corona-lockdown het Cultuurhuis van

Komt er een bankautomaat?
De werkgroep ‘Lokale Handel’ zat ook niet stil, en
heeft negen banken aangeschreven met de vraag
om een bankautomaat in Hansbeke te installeren.
Zes banken beantwoorden de vraag, wel met de
melding dat dit in handen lag van de grootbanken
Belfius, ING, Fortis en KBC die dit gezamenlijk
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De werkgroep vroeg de schepenen ook of het
treinaanbod in de stopplaats Hansbeke terug
uitgebreid kan worden en of er een betere
busverbinding vanuit de noordelijke deelgemeentes
(o.a. Hansbeke) naar de stad mogelijk is?
De Particpatiedienst van de stad antwoordde dat
sommige vragen misschien nog afgetoetst moeten
worden in het College van Burgemeester en
schepenen en dat de vragen die reeds een duidelijk
antwoord hebben, vast en zeker zullen beantwoord
worden.

De werkgroep Mobiliteit van Afrit 12 nam het initiatief
om 5 wandellussen uit te werken. Ga op wandel,
ervaar en koester de rust en het landschap dicht bij
huis.
Download de routekaartjes of de GPX-coördinaten
via www.afrit12hansbeke.be

Reeds op de allereerste dorpsraad in november van
vorig jaar, was het zwerfvuil één van de meest
aangehaalde milieuproblemen voor vele Hansbekenaren. Vandaar dat we zeer blij zijn dat Marleen
Van Ooteghem en Hugo Schaeck met een
werkgroep Zwerfvuil hun schouders willen zetten
onder de idee om van Hansbeke het properste dorp
te maken. Lees hun oproep in deze Vlakaf (p. 20)

Zwijnaarde bezocht om inspiratie op te doen voor
het Cultuurhuis Hansbeke. Ook een bezoek aan het
cultuurhuis van Bassevelde stond nog op het
programma, maar dat is om gekende redenen niet
kunnen doorgaan.

bekijken. De eerste geldautomaten zouden pas in de
zomer van 2021 voorzien worden, maar dit antwoord
dateert nog van voor de coronalockdown. Zal
Hansbeke er bij zijn? Bovendien, zal cash-geld nog
wel populair zijn, eens het ‘normale’ leven zich
herpakt?
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Wat gebeurt er met het kerkplein?
De werkgroep ‘Dorpszicht’ heeft wat vragen gesteld
aan de dienst Omgeving van de Stad Deinze omtrent
het heraanleggen van het Kerkplein. Zoals de
burgemeester meedeelde op de dorpsraad van
januari, is dat nog voor dit jaar. De werkgroep had
graag de timing gekend, en ook of enige inspraak

Deze info ontvingen we van de participatieambtenaar, naar aanleiding van de vele vragen die
de werkgroepen stelden aan de stadsdiensten:
Er beweegt inderdaad heel wat in Hansbeke met de
huidige en potentiële werken.
Stad Deinze had net voor de uitbraak van Covid-19
de intentie een globaal informatiemoment te
organiseren over Hansbeke, dit voor de volledige
bevolking. Door Covid-19 hebben we echter nog

Zwerfvuilmeters/-peters Hansbeke
Beste Hansbekenaren,
We hadden een vergadering georganiseerd om
uiteindelijk te bekomen dat elke Hansbeekse straat
proper gemaakt wordt. Die is dus niet kunnen
doorgaan, en we doen nu een oproep via onze
dorpskrant en via de Facebookpagina’s. Hierna volgt
een lijst van onze straten die nog iemand zoeken De
andere straten hebben dus al een
meter of peter. Mocht iemand toch
graag een straat die al bezet is willen
mooi maken, dan kan daar uiteraard
over gesproken worden! Eens die lijst
volledig afgevinkt, is dit een primeur
in Vlaanderen, en halen we de pers!
Allez, op zijn minst toch onze dorpskrant…
Wie zich geroepen voelt, contacteert
ons. Ook wie al geregistreerd is met
een straat die op de lijst staat gelieve
ons dit te melden! Wij zorgen voor
materiaal: grijpers, handschoenen,
hesjes en vuilzakken. Dat gerief kan
ook gevraagd worden aan Mooimakers.be. Of zelfs aan onze stad.
Ondertussen zaten we niet stil; zowel
via individuele zwerfvuilacties, als
door het uitlenen van materiaal aan
!2 0

mogelijk is van de bevolking, zodat de ‘heraanleg’
eerder een ‘herinrichting’ van het kerkplein kan
worden. Hierop kregen we een algemeen antwoord
van de participatieambtenaar dat de Stad Deinze net
voor de uitbraak van Covid-19 de intentie had een
globaal informatiemoment te organiseren over
Hansbeke en dit voor de volledige bevolking.

geen datum kunnen prikken, omdat fysieke
bijeenkomsten nu eenmaal niet mogelijk zijn.
Over specifieke dossiers geven we dus voorlopig
geen info, we willen het verhaal van Hansbeke op
zo’n overleg met de bevolking in de totaliteit
bekijken. Maar dit kan pas nadat fysieke participatie
weer mogelijk is.

gezinnen. In Groot-Nevele hebben tien gezinnen de
sleur van het thuiszitten onderbroken door hun
omgeving proper te maken. Dat materiaal kan nog
steeds ontleend worden bij ons! Het wordt telkens
gewassen en ontsmet. We spraken ook tijdens
zwerfvuilacties mensen aan, waardoor er ondertussen nog vrijwilligers bijgekomen zijn. Dus aarzel
niet als je dit wil doen, er zijn nog acht straten die
een meter/peter zoeken.
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Onze groeten, en hou het gezond!

Straten zonder zwerfvuilmeter/-peter

Marleen Van Ooteghem - 0479 72 00 05
vanooteghemmarleen@hotmail.com
Hugo Schaeck - 0474 22 92 31
schaeckh55@gmail.com

•
•
•
•

Begijnhoflaan
Hansbekedorp van nr 1 tot nr 37
Leikanttragel
Leenwegel

Er is ook een Facebookpagina:
zwerfvuilmeters/petersHansbeke

•
•
•
•

Lindestraat
Lokestraat
Meelveld
Rokouterweg

‘Nuij dakier toch wa
ploitse è, een roidselke:
wulken ansbekenoire
komter tliefst op
televieze?’

Personalia
Nieuwe inwoners
Ilse Van Dorpe en zoon Dylan, Molensteenstraat 3
Ine Matthijs en Rembert Notte, Reibroekstraat 34, sinds zomer 2019
Verhuisd
Francine Vennekens van Ter Weibroek 14 naar Sint-Antoniusstraat 4 bus 2C Villa Haletra K
2/3 9880 Aalter
Gestorven
Paul Huysmans, echtgenoot van Micheline Vertriest, Vaartstraat 28A, ° Willebroek 8 februari
1954, ✝ AZ Maria Middelares Gent op 4 april
Paula Bauwens, weduwe van Adolf Van de Sompel († 2003), Balade Merendree, voorheen
Nevelestraat 6, ° Hansbeke 1 december 1923, ✝ AZ Maria Middelares Gent op 14 april
Arsène De Boever, echtgenoot van Paula Sergeant, Wildekouter 5 Landegem, trouwe lezer
van Vlakaf, ° Hansbeke 12 februari 1936, ✝ Landegem 22 april

Alle nuttige informatie mag doorgegeven worden aan je verspreider of aan redactie@vlakaf.be
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Scheepsdoop aan de Leie
Schepen Trees Van Hove
Goede tradities zijn er om ze in ere te houden. En één van die tradities is dat Vlakaf de burgemeester en
schepenen voorstelt aan hun lezers.
Trees, die eigenlijk Marie-Thérèse heet, is op 15
Het enthousiasme waarmee ze haar werk deed,
januari 1956 geboren in Lotenhulle. Haar vader was
werkte zo aanstekelijk dat Jan Vermeulen haar vroeg
er bakker, haar moeder baatte een ‘winkel in
om op de lijst te komen.
vanalles’ uit. Uitgaan deed ze
In 2006 kwam ze voor het eerst
onder andere in Hansbeke (in
op (toen nog het kartel CD&V
de Reisduif bijvoorbeeld) dus
en N-VA) en had meteen zo
kent ze ons dorp van vroeger.
veel stemmen dat ze schepen
Na haar lagere school trok ze
kon worden. Ze vond dat wat
op internaat naar Tielt. Naast
te vroeg, zo meteen zonder
de school volgde ze ook
ervaring. Na vier jaar werd ze
ballet. Sport mocht ze toen
echter toch schepen. En
niet doen, dat was tijdverlies
ondertussen is ze aan haar
volgens haar vader.
derde mandaat bezig.
Na haar middelbaar studeerde
ze graduaat verpleegkunde.
Onderwijs - Kunstonderwijs
De liefde voor het verplegende
Ook in de vorige legislatuur
was gegroeid door veel voor
was Trees als schepen behaar grootouders te zorgen.
voegd voor onderwijs. Maar in
Ze studeerde af met niets dan
Deinze was er vóór de fusie
grote onderscheidingen.
geen gemeentelijk onderwijs.
Ondertussen leerde ze Luc
Trees Van Hove
In Nevele wel en dus was dat
Van Braeckel kennen, trouwde
wel een aanpassing.
en had al vlug een kindje. Wel had ze ook
Van die gemeentescholen kreeg ze in het begin heel
vroedkunde bijgestudeerd. Na één jaar werken als
veel vragen, ze moest goedkeuring geven voor alles
vroedvrouw in ‘den Briel’ (tegenwoordig Sint-Lucas
wat aangekocht werd bijvoorbeeld. Daar heeft ze wel
ziekenhuis) volgde ze een licentie zieken-huissnel komaf mee gemaakt: ze wil wel op de hoogte
wetenschappen en bouwde daarna een carrière uit
zijn van alles, maar op voorhand goedkeuring geven
in diverse hogescholen (Artevelde, VIVES,...) waar ze
is niet altijd meer nodig.
les gaf aan vroedvrouwen en ook stagebegeleiding
In Deinze zijn in totaal 24 basisscholen en 7
deed.
secundaire scholen. Ook buiten de gemeentelijke
Want… ze stond er op om steeds te blijven werken,
scholen ziet Trees er op toe dat kinderen zo veel
ook in een periode dat het voor de echtgenote van
mogelijk hun kwaliteiten kunnen ontplooien. Zo
een dokter (Luc is huisarts in Petegem) niet zo voor
worden leerkrachten opgeleid om sneller kinderen te
de hand liggend was.
detecteren die niet goed in hun vel zitten.
Na dochter Eva had ze nog drie andere kinderen,
Via de onderwijsraad (waar alle netten goed
maar één ervan stierf nog voor de geboorte en Sarah
samenwerken) worden initiatieven genomen via de
overleed aan wiegendood. Haar zoon Bart stierf op
werkgroep Jeugd & School. Er wordt samengewerkt
zijn 26ste.
met de politie, er is Demo (Deinze Motiveert) en er
Velen onder ons zullen dochter Eva ondertussen wel
wordt, samen met UGent gewerkt aan de veerkracht
kennen van haar televisieoptredens in onder meer
van leerlingen. Ze streeft ook naar gezonde voeding
Topdokters, De Afspraak en Vandaag. Eva is namelijk
op school. Zo zal binnenkort de chocomelk
prof longziekten aan het UZGent. Zij heeft twee
afgeschaft worden in de gemeentescholen.
kinderen, Mads in het vijfde leerjaar en Oona in het
Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor KADE, de
derde.
kunstacademie van Deinze. Hierin zijn nu nog twee
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takken, beeldende kunst en podiumkunsten, maar
ze wil die in de toekomst fusioneren.
Binnenkort wordt er ook een filiaal opgericht in het
vroegere Nevele. Waar precies weet ze nog niet,
maar het zal zowel voor beeldende kunst als voor
podiumkunsten zijn en het moet in de buurt van een
station zijn. Hopelijk wordt voor één keer Hansbeke
niet over het hoofd gezien.
Trees vindt het heel leuk werken met de kunstacademie. Er was recent trouwens een doorlichting
en daaruit bleek dat ze zeer goed bezig zijn.
Kinderopvang
Kinderopvang valt uiteen in enkele stukken.
Vooreerst is er de dienst onthaalouders, waar kindbegeleiders onder toezicht van de stadsdiensten
werken. Ze worden geholpen met meubeltjes en
dergelijke en de stad helpt hen ook een locatie
zoeken als ze dit niet in eigen huis willen doen.
Momenteel werken daar 68 kindbegeleiders, bijna
allemaal uit het vroegere Deinze, slechts één is van
Vosselare.
Trees laat terloops ook weten dat ze nog onthaalouders en locaties zoeken, ook in Hansbeke!
Er is ook een Forum Lokaal Overleg Kinderopvang,
sinds vorig jaar omgevormd tot een echte adviesraad, waar ook zelfstandige onthaalouders in
vertegenwoordigd zijn.
Binnenkort is er ook de verplichting om met de
stadsdiensten een loket kinderopvang te organiseren.
Daarnaast zijn er nog IBO en BIKO, buiten- en
binnenschoolse kinderopvang. Niet alleen draaien
beide systemen goed, Trees is er fier op dat de BIKO
ondertussen in elke school georganiseerd wordt. Het
valt haar wel op dat een aantal zaken in de IBO nog
iets beter kunnen in het vroegere Nevele. Ze denkt
onder meer aan huiswerkbegeleiding. Maar hiervoor
zijn ondertussen bijscholingsprogramma’s opgezet.
Huis van het kind
Huis van het kind is een samenwerkingsverband van
verenigingen die bezig zijn met het welzijn van het
kind.
Trekkende verenigingen zijn onder meer Kind en
Gezin, het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding),
de Gezinsbond, Drugpunt, Sociaal Huis en
Jeugddienst.
Door dit samenwerkingsverband wordt er van de
Vlaamse overheid subsidie voorzien om te werken
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rond gezinsondersteuning voor gezinnen waar
kinderen in armoede opgroeien.
Een nieuw initiatief is Op Wielekes. Via de
Gezinsbond worden fietsen ter beschikking gesteld
van kinderen van gezinnen die zich dit niet kunnen
permitteren. En nu in coronatijd aan huis geleverde
anti-verveelpakketten voor kinderen en jongeren in
financieel kwetsbare situaties.
Lokaal mondiaal beleid
Het is tijdens het interview duidelijk dat dit de
bevoegdheid is die Trees het meest in haar hart
draagt. Als jongere droomde ze er van om in Afrika
te werken als vroedvrouw. Haar leven is anders
gelopen, maar toch organiseerde ze al werkstages
voor haar studenten vroedkunde in Senegal. Daaruit
groeide de werkgroep Vroedvrouwen Verleggen
Grenzen. Voor die werkgroep geeft ze ondertussen al
20 jaar workshops in Senegal.
En nu is ze dus ook als schepen bevoegd voor het
lokaal mondiaal beleid.
De stedenband KEMOPODI, toevallig ook werkzaam
in Senegal, die nog bestaat vanuit Nevele
(Lowazone), wordt nu mee ondersteund door
Deinze.
Net als vroeger in Nevele, wordt ook nu gestreefd
om zoveel mogelijk fairtrade of bioproducten te
gebruiken in het stadhuis of op evenementen die
door de stad georganiseerd worden.
Ten slotte wil Trees ook dat het beleid rond
duurzame doelstellingen in elk dorp beleefd wordt.
Hiervoor lanceert ze een oproep om minstens één
persoon te vinden in Hansbeke die één van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uitwerkt.
Toekomst
Trees is al wel gevraagd om ook voor nationale
verkiezingen op de lijst te gaan staan, maar dat
interesseert haar niet. Met de gemeentepolitiek wil ze
wel doorgaan. Zolang ze haar vragen om op de lijst
te staan, zegt ze.
In haar vrije tijd haalt ze ondertussen de
sportactiviteiten in die ze als kind niet mocht doen.
Ze heeft al 10 marathons gelopen, ze houdt van
fietsen en is ijsbeer. Niet verwonderlijk dat ze
ondertussen ook deelneemt aan kwarttriatlons.
En dat graag lopen en fietsen komt goed van pas
om flyers te bussen in tijden van verkiezingen, onder
het motto een gezonde geest in een gezond
lichaam.
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Nieuws van de school

Vooruitblik
Het zijn vreemde tijden en het coronavirus hakt er behoorlijk in. Ook het culturele leven in
Hansbeke staat hierbij niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk stil. Zo heeft Arscene vzw z’n
deuren tijdelijk gesloten en alle geplande concerten noodgedwongen moeten verplaatsen naar
het najaar. Voor de muzikanten, vooral voor hen die van live-optredens leven, wordt 2020 een
rampjaar. Als steun voor hen, lanceert Arscene nu z’n ‘corona-actie’. Via hun website kan je
tot 15 mei ‘corona-tickets’ online reserveren (€ 15/ticket). Met deze inkomsten betaalt Arscene volgende maand
een vooruitbetaalde gage aan een aantal artiesten die het nu nodig hebben. De betrokken muzikanten geven
dan later een concert in het post-corona-tijdperk. Het coronaticket kan voor eender welk Arscene-concert in de
toekomst gebruikt worden. Onder het motto "Jij steunt NU muzikanten met tickets voor concerten LATER” heeft
Arscene zo reeds meer dan 200 tickets verkocht!
Wil jij ook je steentje bijdragen om de financiële nood bij de muzikant te verlichten, dan vind je meer info via
deze link: http://www.arscene.be/ars_activiteiten.php?id=374
Deze actie loopt tot ten laatste 15 mei. In naam van de muzikanten, dankt het bestuur van Arscene je van harte!
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Kijk in de Leiespiegel
Gemeenteraad 26 maart 2020
Midden in de coronastorm, dus werd het een
digitale vergadering. Enkel stemmen was mogelijk,
interactie niet. Er stonden slechts drie punten op de
agenda.
Eerste punt: de burgemeester nam enkele hoogdringende maatregelen in het kader van de
coronabestrijding. Deze werden goedgekeurd.
Voor Hansbeke was vooral het tweede punt
belangrijk: advies over het aanleggen van
toegangswegen naar nog te plaatsen
windmolens langs de E40 op Hansbeeks
grondgebied.
In tegenstelling tot het Nevels bestuur
destijds, is Deinze gekant tegen het
plaatsen van deze windmolens. Deze
stemming ging over de wegen er naar
toe, maar geheel in deze logica stemde
de meerderheid tegen deze vergunningsaanvraag. Ze werd hierin gesteund door
Vlaams Belang. N-VA, Groen-Rood, sp.a
en André Claeys (Open Deinze) onthielden
zich.
Als reden voor deze onthouding wijzen

deze partijen er op dat ze in plaats van louter
afwijzen, ze liever zouden zien dat Deinze zelf
initiatief neemt om windmolenparken te installeren
en de bevolking hierbij te betrekken.
n.v.d.r.: ondertussen vernamen we in de pers dat de
Vlaamse overheid de bouwaanvraag voor vier van
de vijf windmolens toch heeft goedgekeurd.

Gemeenteraad 23 april 2020
Ook de gemeenteraad moet zich houden aan de
coronarichtlijnen dus vergadert men digitaal via Team
Viewer. Voorzitter Sofie D’hondt leidde het virtueel
debat prima.

van de zalen, dat de burgemeester beter wacht op
de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Hij
repliceert dat een versoepeling nog altijd kan als het
mag van de Veiligheidsraad.

Vooraf beslist
De laatste weken nam Burgemeester Vermeulen een
aantal bijkomende Corona maatregelen die nu
moeten bekrachtigd worden. Zo besliste hij om van
enkele wandel- en fietspaden (o.a. rond Vosselare
put) eenrichting te maken om social distancing
mogelijk te maken. Daarnaast werden alle zalen,
bibliotheken en sportaccommodaties gesloten tot 30
juni. Dan maken organisatoren geen nutteloze
voorbereidingskosten was zijn motivatie.
Annick Verstraete van GroenRood begrijpt deze
beslissingen maar vindt dat er te weinig gecommuniceerd werd naar heel de gemeenteraad: ‘we
konden zelf geen uitleg geven aan inwoners die ons
daar vragen over stelden’.
Freija Dhondt van sp-a plus zegt, i.v.m. de sluiting

Coronamaatregelen
De burgemeester zegt dat de toestand in Deinze
globaal gezien in orde is. Er zijn tot nu 74
besmettingen en 1 overlijden. Er is een goede
samenwerking tussen de zorgcentra en het
ziekenhuis. Het college en de administratie zitten in
een goede flow om de crisis aan te pakken. De inzet
van het personeel is groot. Niet iedereen kan
permanent werken. In overleg met de vakbonden
werd beslist dat de stad bij de werkloze
personeelsleden bijpast zodat ze 90% van hun
normaal loon behouden.
• Mondmaskers
Bij het begin van de crisis nam de burgemeester
contact op met Liebaert, een textielonderneming
uit Deinze. Hij bestelde daar de nodige

Vlakaf mei 2020

!2 5

Kijk in de Leiespiegel

Vlakafreporter Friet Verthriest
mondmaskers: 5000 chirurgische mondmaskers
bestemd voor artsen, tandartsen en het
triagecentrum. De Burgemeester stelt voor om nu
aan elke inwoner één stoffen masker te geven.
Deze hebben het voordeel dat ze herbruikbaar zijn.
Daarnaast zou hij ook chirurgische maskers aankopen als strategische reserve voor zorgverleners
en voor de handel bv. kappers. De bestelling zou
ook o.a. bij Liebaert gebeuren want zij hebben
eerder de stad uit de nood geholpen.
Bart Vermaercke van N-VA vindt dat er kordaat is
opgetreden maar meent dat er een betere prijs
moet bedongen worden voor de nieuwe lading
mondmaskers. En voorzie een goede handleiding
bij de stoffen maskers.
Annick Verstraete vindt het goed om er te voorzien
voor alle inwoners. Prima om een lokale handelaar
te ondersteunen maar graag ook aandacht voor
waardevolle initiatieven zoals Think Pink (nationale
borstkankeractie). Eva Martens, GroenRood, zegt
dat stoffen maskers niet comfortabel zijn. Er zijn
ook maskers nodig op kindermaat en voor
vrijwilligers. En graag een begrijpelijke handleiding
erbij.
!2 6

Freija Dhondt vraagt of het wel de taak is van de
stad of van hogere overheden om mondmaskers
aan de bevolking te geven.
Ortwin Depoortere van Vlaams Belang is akkoord
om er uit te delen aan de hele bevolking. Hij meent
dat de burgemeester een bezorgde huisvader is,
begaan met de volksgezondheid.
Tess Minnens van Open Deinze zou liever wachten
tot na de Veiligheidsraad om een beslissing te
nemen.
Ondanks deze opmerkingen keurt iedereen de
beslissing goed om mondmaskers uit te delen aan
de bevolking.
• Communicatie over de coronacrisis
Bart Vermaercke en ook Annick Verstaete vragen
zich af of iedereen bereikt wordt. Maatregelen
meedelen via sociale media is onvoldoende. Kan
het ook niet via een brief zoals in Sint-MartensLatem? De burgemeester merkt op dat ook Radio
Tequila wordt ingezet.
Bart Vermaercke hekelt het gebrek aan transparante informatie. Met wie wordt er overlegd
vooraleer een beslissing wordt genomen? De
burgemeester antwoordt dat terugkoppeling naar
de gemeenteraad het laatste van zijn gedachten
was in al die drukte.
• Kwetsbare gezinnen
Er zijn verschillende initiatieven opgestart zoals
vrijwilligers die boodschappen doen. Via het
Sociaal Huis werden dankzij de inspanningen van
Deinze Industrie laptops verdeeld aan kwetsbare
gezinnen. De kinderopvang blijft open. Er zijn
twaalf nieuwe aanvragen voor leefloon waarvan er
zes covid gelinkt zijn. Ook met de voedselbanken
nam men contact om te weten of zij ondersteuning
nodig hebben.
• Voorstellen vanuit de oppositie
Ortwin Depoortere vraagt meer politiecontrole om
de maatregelen te doen respecteren. De
volksgezondheid is prioritair maar men moet ook
durven denken aan een exit strategie en de relance
van de lokale economie. Hij stelt voor aan iedere
inwoner een Deinze-cadeaubon te geven van 25
euro, te besteden bij de lokale handelaars. Een
ander voorstel is om de lokale belastingen zoals
voor terrassen en parkeergeld tijdelijk af te
schaffen. De burgemeester zegt dat het budget
moet gebruikt worden voor de relance van de
lokale economie en niet zozeer voor premies.
Freija Dhondt zegt dat de eensgezindheid in de
raad een grote troef is. De communicatie moet
Vlakaf mei 2020
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gebeuren vanuit het collectief, niet solo. Er moet
ondersteuning zijn voor de gezinnen en de
ondernemers en aandacht voor de zwakkeren.
Kan er een task force (werkgroep) opgericht
worden in Deinze om de exit voor te bereiden?
Voor Tess Minnens gaat gezondheid boven alles
en telt elk mensenleven. Ze wil duidelijke richtlijnen
voor de burgers, beschermingsmiddelen voor wie
dit nodig heeft en volwaardige ondersteuning van
de economie. Ze vraagt om eventueel het
meerjarenplan bij te stellen, zodat de mensen niet
moeten boeten voor wat nu uitgegeven is.
Burgemeester Vermeulen wil een veilige heropstart
en deelt volgende acties mee: verspreiding van de
affiches om afstand te bewaren en ontsmettingsalcohol van Filliers ter beschikking stellen van de
ondernemers.
• Ondersteuning handelszaken en vrije
beroepen
Het schepencollege stelt voor de handelszaken en
vrije beroepen te ondersteunen in de kosten die zij
maken om hun zaak op een veilige manier open te
houden. Men denkt aan cadeaucheques. Bart
Vermaercke pleit voor een werkgroep en een
creatieve brainstorming. Annick Verstraete noemt
het voorstel een losse flodder. Ze stelt dat een
bredere aanpak en beleid nodig is, zowel
economisch als sociaal. Olaf Evrard vraagt
differentiatie tussen zaken die niet moesten sluiten
en zaken die gedwongen werden te sluiten. Freija
Dhondt zegt dat het relanceplan meer moet zijn en
dat de mensen moeten betrokken worden. De
gemeenteraad keurt deze maatregel principieel
goed.
Bouwproject gemeenteschool Landegem
Schepen Bart Van Thuyne (CD&V) legt uit dat het
oude gebouw wordt geïsoleerd en er een lift wordt
geplaatst waardoor de lokalen vlotter bereikbaar zijn.

Er komen 6 nieuwe klaslokalen en een refter. De
buitenschoolse kinderopvang krijgt afzonderlijke
lokalen. Er is een subsidiedossier ingediend door de
gemeente Nevele. De wachttijd voor de subsidie is 8
tot 10 jaar is. Er wordt daarop niet gewacht om te
starten met de werken. Het project wordt
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Goedgekeurd!
• Ondergrondse containers voor het selectief
inzamelen van huishoudelijk afval
• Recuperatie van kosten voor het weghalen en
bewaren van achtergelaten voertuigen
• Subsidiereglement voor de adoptie van een
boomspiegel (de ruimte rond de voet van een
boom)
• Subsidiereglement voor het aanleggen van een
geveltuin
• Reglement speelstraten Deinze, kampvervoer
jeugdwerk, oprichting schakelzorgcentrum, onderhuurovereenkomsten voor groepsopvang Robbedoes en gezinsopvang De kleine ijsbeer; verlenging
DePlaNeTen (scholengemeenschap gemeentescholen Deinze, De Pinte, Sint-Martens-Latem en
Ten Dries).
Ocmw-raad
Annick Verstraete stelt voor om mensen die recht
hebben op de federale toelage voedselhulp gewoon
voedselbonnen te geven en niet eerst de aankopen
te laten doen en dan op voorlegging van het
kasticket tot terugbetaling over te gaan. Schepen
Marleen Vanlerberghe (CD&V) wil dat de toelage
effectief aangewend wordt voor voedsel en zal met
de maatschappelijk werkers bespreken of een
soepeler manier van werken mogelijk is.

Artikels of andere bijdragen (bv. lezersbrieven) moeten binnen zijn bij de redactie
vóór 20 juni 2020, via redactie@vlakaf.be
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Merel daagt Hans uit
Oplossing opgave 20: Baggerwerken op de Schelde
Ook in Coronatijden doen post en telefoon hun werk om het contact tussen Merelbeke
en Hansbeke te onderhouden. Robert De Blaere (uit Merelbeke) geeft de oplossing:
Je hebt het goed gezien (of toch niet??). De diepgang van de drijvende bak Pluto
wijzigt niet door eb of vloed. Onze bak daalt of stijgt gewoon mee!
Pluto mag dus bij het laden 4 m – 0,5 m = 3,5 m meer diepgang krijgen.
Dat komt overeen met 6 x 40 x 3,5 = 840 m³ waterverplaatsing, of omgerekend 840
ton baggerspecie.

Oplossing van het toemaatje:
Zes fazanten en elk twee fazanten krijgen, wijst ongetwijfeld op drie personen. Een voor de hand liggende
familiale oplossing is een driegeslacht, nl. grootvader, vader en zijn zoon.
Wie had oplossing 20 juist? Vincent Martroye en Antoine Martens zijn beiden in de leer geweest bij Archimedes
en hebben het dus juist. Ze blijven aan de top van de eredivisie. Voor het toemaatje moet Antoine nog wat bij
studeren in de genealogie: een niet meer thuis wonende zoon, blijft een zoon!
Christian De Keuckelaere gaf het juiste antwoord op hoofdvraag én toemaatje. Hij heeft zijn tweede ticket vast
voor het gesigneerd boek ‘Hansbeke-Dubbelportretten’ van Koen Degroote. Nog twee te gaan, Christian!
Marc Dhont uit Deinze heeft het ook goed. Hij ontvangt via dochter Veerle de cd-single ‘Wij zijn het dorp’ om
over de markt van onze stad te laten schallen.
Een kwartet mannen met juiste antwoorden, waar blijven de vrouwen?
Opgave 21: Koﬃe en melk
Baziel, 12 jaar, drinkt bij zijn ontbijt liefst koffie met veel melk. Maar deze keer heeft zijn mama, even verstrooid
zeker, de drinkbeker van Baziel volledig gevuld met koffie, tot aan de rand.
Baziel drinkt één zesde van de koffie uit en vult zijn beker met melk, tot aan de rand.
Na zijn eerste boterham drinkt Baziel één derde van het mengsel en vult de beker terug aan met melk, tot aan
de rand. Verder tijdens zijn ontbijt drinkt hij de helft van zijn koffie met melk en vult zijn beker aan met melk,
inderdaad, tot aan de rand.
Uiteindelijk drinkt Baziel zijn beker volledig uit.
Vraag : Heeft Baziel tijdens zijn volledig ontbijt MEER, EVENVEEL of MINDER koffie dan melk
gedronken? Maak er geen ingewikkelde berekeningen van!
Antwoord op opgave 21 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…

Toemaatje
Een simpele vraag die toch wat denkwerk vraagt: Kan Onze-Lieve-Heer-Hemelvaartsdag
vóór 1 mei vallen (in hetzelfde kalenderjaar natuurlijk)?
Zoek de oplossing, samen met mij, en zonder naar je PC of ander digitaal hulpmiddel te
grijpen!
Begin alvast met: Wanneer valt Pasen?
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Marco De Pauw
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.
In coronatijden een tachtiger interviewen vraagt
De Achttiendaagse Veldtocht van 10 tot 28 mei
voorzorgsmaatregelen. We fietsen naar Vaartstraat 6
herinner ik mij niet meer (lacht). Wel de gevechten op
bij Marco De Pauw. Dit
het einde van de oorlog
is een noodzakelijke
en de bevrijding. Er
verplaatsing omdat het
waren Canadezen gekavoor Vlakaf is. Het is
zerneerd op de boerderij
e e n z o n n i g e v o o rvan mijn grootouders.
middag, we gaan niet
Iedereen stond buiten te
binnen maar nemen
kijken naar een luchtplaats aan tafel buiten,
gevecht tussen een
op anderhalve meter
Engelse Spitfighter en
afstand. Marie-Madeeen Duits toestel, dat
leine laat koffie aanneergeschoten werd en
rukken en paaseitjes,
viel in de bossen van
waar Marco zo van
Drongengoed. Ik moest
houdt. Ze smelten in de
binnenblijven want
zon omdat we te veel
schrapnellen (granaat- of
Marco De Pauw
babbelen en te weinig
obusscherven) zouden
snoepen.
mij kunnen verwonden.
En al die volwassenen mochten buiten staan kijken!
In de schuur stond trouwens een kanon om te
Março werd Marco
schieten richting Eede, waar Schipdonkkanaal en
Ik ben geboren op 19 maart 1940, de feestdag van
Leopoldsvaart naast elkaar lopen. Als er beSint-Jozef. Mijn tweede voornaam is dan ook Jozef.
schietingen waren, dook iedereen in de onderstand
Mijn eerste voornaam was oorspronkelijk Março. Mijn
onder de houtmijt. Mijn moeder droeg me mee in
vader Albert De Pauw was gehuwd met Judith
een duivenmand! En dan de bevrijding… De
Blomme in 1939. Ze woonden in bij zijn ouders in het
Canadezen deelden chocolade en kauwgom uit, wat
gehucht Den Doorn van Maldegem-Kleit. Een paar
totaal nieuw was voor ons. Ik slikte een sjiek naar
familieleden van zijn moeder waren uitgeweken naar
binnen en iedereen zei dat mijn maag nu zou
het grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland. Daar
dichtkleven.
was toen veel rivaliteit tussen beide landen. Ze
Ik ging naar de kleuterschool in het wijkschooltje van
kenden een Franse soldaat die Março heette, een
Den Doorn. Mijn broer Walter werd in 1944 geboren.
duidelijk Franse naam om geen verwarring met
In 1946 verhuisden we naar Knesselare toen vader
Duitse voornamen te hebben. Ze vonden het een
boswachter werd in Drongengoed. Thuis hield hij
mooie naam en ik kreeg die dus ook. Toen ik veel
nog een kleine boerderij met zes koeien. Ik heb daar
jaren later mijn eerste identiteitskaart ging halen bij
het NATO-vliegveld weten aanleggen in 1953, volle
secretaris Van Overbeke schreef hij mijn naam met
Koude Oorlogperiode. Ik ging naar school in
een ‘c’. Ik merkte het op en hij zei “zet er dan maar
Knesselare en toen ik 13 jaar werd naar de Frères in
een krulleke bij”, wat ik prompt deed.
Brugge. In de zomer reed ik met de fiets, in de winter
Van de tweede wereldoorlog weet ik dat mijn vader
gemobiliseerd werd en aan het Albertkanaal vocht.
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met de tram van Zomergem naar Brugge. Nu en dan
reed er zelfs een goederentram op die lijn.
Een jaar later kon mijn vader boswachter worden bij
de graaf op het kasteel van Hansbeke. Opnieuw
verhuizen dus, naar het mooi gelegen huis aan een
zijweg van de Warandestraat in de richting van de
spoorweg. Toen was ons adres Veldstraat 22. Ik ging
verder naar school in het Sint-Paulusinstituut in Gent.
Ik ben daar zeer graag naartoe geweest want er was
veel kans om te sporten. Na het lager middelbaar
schakelde ik over naar het Provinciaal Handels- en
Taalinstituut, de English Club in de volksmond. Het
beviel mij daar veel minder, want er was bijna geen
sport. Ik heb het er zelfs niet uitgehouden tot het
einde, want ik deed examens mee bij de
Spoorwegen. Ik heb er wel nog een leerkracht gehad
die mij vroeg of ik misschien van vreemde origine
was met die voornaam ‘Março’. ‘k Heb mijn krulletje
dan maar weggelaten.

Levenslang werken bij de spoorwegen
Na een examen kon ik aan de slag in het station van
Hansbeke als porteur. Er was nog geen uitgebreid
telefoonnetwerk, laat staan gsm-verkeer. Berichten
kwamen per brief of per telegram toe in het station.
Ik stond in voor het bezorgen van telegramberichten
bij de mensen thuis vanuit het station, waar de
telegraaf stond. Per week werkte ik drie dagen in het
station en volgde ik twee dagen les in het
Flandriagebouw schuin over het Sint-Pietersstation.
Ik deed verder mee aan examens om hogerop te
geraken. Ik werkte één jaar in Brussel in Tour en

Taxis en mocht daarna naar Gent komen als
loketbediende in Sint-Pietersstation.
Tussendoor vervulde ik mijn legerdienst. Mijn
opleiding volgde ik in Brasschaat-Polygoon waar ik
alles leerde over mortiergeschut, radar en topografie.
Ik vond dat razend interessant en maakte er gebruik
van om zelf les te geven in Bensberg bij Keulen in
Duitsland. Ik was daar tien maanden gekazerneerd in
een kasteel waar ik deelnam aan maneuvers en
anderen leerde werken met een radar, in het
Nederlands en in het Frans.
Mijn werk aan het loket in Sint-Pietersstation heb ik
heel graag gedaan. We waren daar met een goede
ploeg collega’s. Toen stonden er nog geen
automaten en de dag door hadden we veel werk.
Hansbekenaar Carlos De Groote was één van mijn
collega’s. Met een groepje collega’s gingen we elke
maand fietsen in de Ardennen tussen april en
september. Eén maal is het grondig fout gegaan: ik
kwam zwaar te val in Libramont en kwam in de
kliniek terecht met een zware hoofdwonde, gebroken
ribben en nog andere letsels. Marie-Madeleine kwam
per trein naar mij toe. Ik weet van die zomer niets
meer en ik sprak plots meer Frans dan ooit. De val
gebeurde in 1994 op de verjaardag van onze oudste
zoon Rudi. Ruim een jaar later gingen er veel
collega’s op prepensioen, maar ik moest blijven
werken, hoewel ik ook 55 was. Zogezegd vonden ze
geen vervanger voor mij. Ik heb er stress van
gekregen, brieven geschreven naar toenmalig
bestuurder Etienne Schouppe, die in het nieuws
verklaarde dat er 8000 personeelsleden zouden
moeten afvloeien. Uiteindelijk is het toch geregeld dat
ook ik niet meer moest gaan werken. Altijd mijn werk
graag gedaan, maar die laatste episode was er te
veel aan.

Een gelukkig Hansbeeks huwelijk
Ik was nooit in Hansbeke naar school geweest en
kende dus niet alle leeftijdsgenoten hier. Via K.S.A.
en een beetje bij het begin van de Chiro leerde ik
Walter De Bruyne, zaliger, kennen. Hij werd
beroepsmilitair en ging definitief naar Duitsland
wonen. Via het voetbal kende ik collega Carlos en de
andere Hansbeekse spelers. Zelf begon ik bij de
Waterhoens te spelen op jonge leeftijd, er waren toen
nog geen jeugdploegen. Mijn eerste match speelde
ik op 15,5 jaar bij de eerste ploeg onder een andere
naam! Ik speelde aanvankelijk op weiden in
Reibroek, naast oude ratten als Pier De Muynck, op
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bottines, en Julien De Clercq uit de Karmenhoek. Op
het voetbalterrein ‘Borluut’ aan de Melkerijstraat
deden de gebroeders De Pauw het niet slecht.
Op jonge leeftijd keek ik ook al eens naar het
vrouwvolk en leerde ik Marie Madeleine Van der
Vennet kennen. De jeugdliefde werd een
huwelijk in 1964. We gingen wonen bij mijn
ouders in de boswachterswoning. Daar werd
Rudi geboren in 1965 en een jaar later in
augustus de tweeling Sabine en Ann. Dat is een
bijzonder verhaal… Wij wisten niet dat er een
tweeling op komst was. Toen de bevalling bezig
was in het moederhuis van Aalter bleek dat er
een tweede kind volgde dat ruim een kilo lichter
was. De tweeling was verwekt met een maand
verschil: Ann was het gevolg van een volgende
eisprong, wat zeer uitzonderlijk is. Ik heb daar
over gelezen, zo iets komt zeer weinig voor. Ze
zijn beiden mee naar huis mogen komen, in
Aalter was trouwens geen couveuse.
Ondertussen bouwden we hier in de Vaartstraat. Ik was 25 jaar en mijn vader raadde mij
aan om de voetbalcarrière te beëindigen. Ik
werkte zelf veel mee op de werf. We verhuisden
op de zaterdag van Hansbekekermis in oktober
met ons jong gezin. Waar het huis staat,
groeven we veel zavel af want hier lag de
Rulleberg. In de tuin kan je trouwens nog goed
zien dat het daar hoger is dan het omliggende
akkerland. De Vaartstraat was toen nog een
oude, ronde kasseiweg met een fietsbaan in
grind aan de overkant.
Chantal werd na de verhuis geboren in september
1967. Op twee jaar tijd hadden we vier kinderen op
de wereld gezet en een verhuis georganiseerd.
Ondertussen hebben we al zeven rechtstreekse
kleinkinderen en drie pluskleinkinderen bij Sabine.

Gestoken door de bijen
Ik heb altijd graag gefietst,
nu wandelen we veel. Marie
Madeleine en ik zijn aangesloten bij de Lachende
Wandelaars uit Aalter. Twee
keer in de week gaan we
op stap, maar dat ligt nu stil
door het coronavirus. Nu
wandelen we onder elkaar
een paar keer per week
langs rustige wegen.
Vlakaf mei 2020

Fietsen doe ik nu minder omdat mijn bijen immens
veel tijd vragen. Dat is een hobby waar ik al lang
door gebeten ben. Het zit in de genen. Mijn
overgrootmoeder en de familie Lekens had
bijenkasten o.a. op de hoeve van Drongengoed. Op

de boerderij van mijn grootmoeder op Den Doorn
werd ik voor het eerst gestoken door een bij. René
Lekens, broer van mijn grootmoeder, deed het in
Zomergem beroepshalve en had 150 kasten. Hij
reed met paard en kar met al zijn kasten naar Eede,
net over de Nederlandse grens, om het koolzaad op
te zoeken. In de imkersbond van Aalter waren er vijf
leden van die familie, waaronder ikzelf.
Mijn vader kocht een paar
kasten voor Walter en mij
toen we in Hansbeke aan het
kasteel woonden. Ik heb mij
daar meer en meer in verdiept. Toen ik in Sint-Pietersstation werkte hadden
we twee uur middagpauze.
In Gent was er aan de
Ledeganckstraat een studiekring voor bijen opgericht in
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1978 door professor Frans Jacobs. Ik kon daar ’s
middags dikwijls binnenlopen en heb er veel
technische zaken geleerd. Ik werd secretaris van de
imkersbond van Aalter in 1972. Op dat moment
waren er 23 leden en toen ik stopte als secretaris op
mijn zeventigste waren er 105. Veel leden kwamen
hier larven en eieren halen van geselecteerde
teeltmoeren. In het begin tapte ik sperma af van
darren binnenshuis in het bureau. De bijen
ontsnapten door het sleutelgat en Marie Madeleine
vond ’s ochtends ramen vol bijenscheten. Kunstmatige inseminatie deed ik zo’n 15 jaar. Nu werk ik
altijd in het atelier achter in de hof. Twintig
jaar lang organiseerde ik het vervoer van
de kasten van de leden met twee
vrachtwagens naar Furfooz bij Dinant om
in de koolzaad-velden te staan.
Alles is ook veel internationaler geworden. Ik koop stamboek-koninginnen
in Kirchain (Duitsland) bij een afdeling van
de universiteit van Essen. Soms ook in
Oostenrijk. De bijen zijn tammer
geworden door selectie. Ze kunnen wel
niet tegen trillingen, b.v. als er een
grasmachine aan het werk is. Ik heb nu
17 kasten wat ongeveer 20.000 vliegbijen per volk, of kast, betekent. Mijn
koninginnen gaan in speciale bakjes met
suiker als voeding naar de eilanden vóór
de kust van Denemarken om bevrucht te

worden. Ik heb al heel veel voordrachten gegeven
over de bijenteelt en iedereen is hier welkom om
uitleg te krijgen. Ik ben leraar bijenteelt bij het
Ministerie van Landbouw.
Daar zit stof in voor nog eens een artikel in Vlakaf.
We wensen Marco en Marie Madeleine veel bloesem,
bloemen en een mooie zomer zonder Corona.

Kermis juni 2020
Corona gooit ook roet in het eten van de jaarlijkse kermis in Hansbeke: Geen kermis in juni. Deinze heeft tot eind
juni alle evenementen verboden. Wij hebben daar uiteraard alle begrip voor. De gezondheid gaat boven alles. In
naam van het bestuur willen we niettemin alle sponsors, medewerkers en bezoekers bedanken die nu al hun
steun toegezegd hadden en ervoor gezorgd zouden hebben dat het opnieuw een geslaagde kermis zou
worden. Volgend jaar krijgen we een nieuwe kans. En hopelijk mogen we eind juni al uit ons kot komen en
kunnen we de horeca toch een stevig duwtje in de rug geven, ook al is er geen kermis. Houd jullie alvast
gezond!
Het bestuur van 't Hansbeeks Verzetje
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Terugblik
Mooie dagen
Op 5 april trakteerde Tuupetegoare, die ploeg achter de quiz ‘De strafste straat’, Hansbeke op een muzikaal
dorpsmoment. Vanuit de kerktoren klonk een herwerkte versie van ‘mooie dagen’. Het bekende nummer van
Johan Verminnen. Van aan de voordeur kon iedereen meeluisteren en -zingen. Sommigen kwamen naar het
kerkplein, waar ook Johan Verminnen zelf het lied kwam meezingen.
't Regende tranen binnen in m'n hart
Door het virus waren we zo verward
‘k Stond tussen mensen maar ik was alleen
Lachte vriendelijk naar iedereen
We bleven allemaal tuupe in ons kot
Daarbuiten draait de wereld langzaam zot
Ach Hansbeke was nooit zo stil
Wat voelt de lente dit jaar toch zo kil
Corona-dagen
Ik hou niet van Corona-dagen
Corona-dagen
Ohoho Corona-dagen
Bij Mieke was het nog nooit zo druk
‘t wc-papier was weg in éne ruk
De cafés staan al een tijdje droog
Er staat geen volk meer aan hunnen toog
De ringweg die is nog steeds niet rond
Maar wandelen houdt ons wel gezond
Ach Hansbeke was nooit zo stil
Dat maakt de lente dit jaar toch wat chill
Corona-dagen
Hou ik nu van Corona-dagen?
Corona-dagen
Ohoho Corona-dagen
En toen kwam er 5 april
Opeens was het hier niet meer stil
Vanuit de kerk klonk er een melodie
‘t Beste vaccin tegen een pandemie
Honderden mensen zongen groot en klein
En ik die dacht van hier alleen te zijn
En al is het leven soms zo kort
Ik weet nu dat ik lachend wakker word
Oh mooie dagen
Ik hou zo van die mooie dagen
Mooie dagen
Ohoho mooie dagen
Mooie dagen
Ik hou zo van die mooie dagen
Mooie dagen
Vlakaf mei 2020
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Tam Tam
Erwin Mortier

© Stefan Vanfleteren

Wie De Onbevlekte leest, de nieuwe roman van
Erwin Mortier, zal vruchteloos naar de naam
Hansbeke zoeken. Maar Erwin mag
dan al lange tijd ons dorp verlaten
hebben, je verleden raak je nooit kwijt.
Ook in dit boek speelt Hansbeke en
Mortiers familieverleden een onmiskenbare rol. “Natuurlijk sijpelen
mijn roots door in de roman, maar je
kan dit niet panklaar op een kaart
leggen”, blikt Erwin terug op het boek
en zijn Hansbeekse jeugd.

Het boek kwam uit in volle coronacrisis, met mensen
die in hun kot moeten blijven en boekenwinkels die
de deuren toe moesten houden. Hoe nadelig is dat?
“Deze tijd is voor niemand makkelijk. Er worden van
iedereen zware inspanningen en
offers geëist. Dan ga ik niet
zitten kniezen. Maar gelukkig is
het boek heel goed ontvangen
door de recensenten en zie ik
hoe de boekhandels creatief aan
de slag gaan om de boeken
toch bij de lezers te krijgen. Die
pogingen steun ik graag (Mortier
signeerde 200 boeken voor de
boekhandels, red). Maar ik heb
er ook vertrouwen in dat het
boek nog een tijdje zal blijven
leven. Je moet het op langere
termijn bekijken.”

Om zijn bejubelde debuutroman
Marcel te schrijven trok Erwin Mortier
zich eind jaren negentig een tijdlang
terug in een kamertje in het oude
klooster, de huidige school. Voor De
Het boek speelt zich af in
Onbevlekte keerde Erwin niet terug
Erwin Mortier
Hansbeke. Hoe autobiografisch
naar de school. “Ik heb nu mijn eigen
is het?
rustige werkkamer”, lacht Erwin, die
“Het
blijft
altijd
een
roman, een werk van de
ondertussen al geruime tijd in Gent woont. “Naar
verbeelding. Daarom is het ook geen geschiedHansbeke gaan was niet meer nodig.”
schrijving of een autobiografisch geschrift. Maar
In het boek zelf keert hij wel terug naar zijn roots,
natuurlijk kom je als schrijver niet uit het ijle gevallen.
naar Hansbeke. Hoofdpersonage Marcel, die zijn
Je wordt geboren in een bepaalde omgeving, je
naam kreeg van een grootoom die met Nazigroeit op in een bepaalde samenleving, je ontmoet
Duitsland collaboreerde en als SS-soldaat stierf, trekt
mensen… Dat bepaalt de eigenheid van je kunst.
naar huis om te achterhalen waarom hij die naam
Daar is ook niets mis mee.”
kreeg en wat zijn grootoom bezielde. In een
beeldrijke, poëtische taal beschrijft Erwin die
Net als Marcel in het boek collaboreerde uw
zoektocht, maar ook het (Hansbeekse) platgrootoom en sneuvelde hij aan het oostfront. In het
telandsleven. “Een roman die de lezer tot rust en
boek heeft u het over het gebabbel achter de rug
verstilling uitnodigt”, omschrijft hij het zelf.
van het ‘gebroed van de zwarten’. Hebt u dat zelf
“Ik zie het zelf niet echt als een vervolg op Marcel”,
meegemaakt?
zegt Erwin, die midden jaren tachtig onder de
“Als kind waren de gevolgen van de oorlog - de
schuilnaam ‘bocca chiusa’ nog bijdragen leverde aan
collaboratie, de repressie -, nog voelbaar, maar werd
Vlakaf. “Dit is meer een verdere rijping van de
het niet uitgesproken. En al was ik toen nog een
thema’s die in Marcel speelden. De thema’s uit het
kind, ik voelde dat wel. Achteraf viel het me op dat
boek - de wereldoorlog, de collaboratie, het taboe
het dorp bijna in twee informele kampen was
errond - blijven me bezighouden, maar ik ga niet op
opgedeeld. Een met de meer Belgischgezinde
zoek naar heldere antwoorden. Dat leert de
verenigingen en een meer Vlaamsgezinde kamp. Dat
geschiedenis ons wel. Literatuur is meer zoeken naar
was frapperend, maar gelukkig is dat helemaal
de individuele motieven van mensen die om allerlei
voorbij nu zowat alle betrokkenen overleden zijn.”
redenen hun lot verbinden aan een onmenselijk
regime. De hoofdpersoon, die ouder is geworden,
Maar het verenigingsleven was toen echt in tweeën
begrijpt ondertussen ook dat de betrokkenen zelf
gesplitst?
geen eenduidig antwoord kunnen geven op de vraag
“Je had een duaal sociaal leven. Maar bijvoorbeeld
waarom ze dat deden.”
mijn vader (Paul Mortier, die eind januari overleed,
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Tam Tam
red) kwam van buiten het dorp en trok zich daar niet
zoveel van aan. ‘Ik ga naar het voetbal omdat ik van
voetbal hou’, redeneerde hij. Wat er allemaal achter
zat, interesseerde hem niet. Achteraf gezien was dat
een heel wijze les van die man.”
Hansbekenaren die het boek lezen
zullen wellicht ook op zoek gaan
naar herkenbare plaatsen. Herkent u
dat?
“Ik schreef deze boeken uiteraard
ook met bepaalde locaties in mijn
hoofd. Maar ook hier blijft het een
werk van de verbeelding. Het huis
waarin Marcel en Andrea zijn
bijvoorbeeld, bestaat niet. Het is een
samenvoeging van verschillende
huizen en plekken. Voor de lezer is
dat ook niet zo belangrijk. Hij moet
het met zijn eigen verbeelding
invullen.
Natuurlijk zal in de roman wel iets
van mijn roots, van Hansbeke,
doorsijpelen. Het is een landschap

Santens boutique...
De titel is niet oneerbiedig bedoeld, wel integendeel
want onlangs ontdekten we een mooi initiatief van
fotograaf Filip Santens. Op de hoek van de
Palestraat met de euh… Palestraat (die een driehoek
vormen met de Rostraat) heeft Filip enkele van zijn
foto’s langs de kant van de weg opgehangen. De
beelden werden al eerder tentoongesteld en krijgen
nu een tweede leven. Een tiental krachtige zwart-wit
portretten en een zevental landschappen in kleur, die
bijna abstracte kunst zijn. In tijden waarin elke niet-
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dat ik altijd graag heb gezien en dat heb ik nu
geëvoceerd. Maar je kan dit niet panklaar op een
kaart leggen.”
Hoe is uw band met Hansbeke?
“Ik kom er nog altijd graag terug,
ook om mijn familie te bezoeken.
Ik wandel er graag of maak er
fietstochten.”
Het Hansbeke van uw jeugd is in
ijltempo aan het veranderen, met
alle grootse werken. Velen
houden hun hart vast voor hoe
het dorp er nadien zal uitzien.
“Maar aan de andere kant schiet
er nog genoeg moois over. Ik
hoop vooral dat men alles in het
werk stelt om dat te bewaren. Zo
kan men het oude met het
nieuwe verzoenen, en kan de
dorpsgemeenschap een gemeenschap blijven. Dat is niet
onbelangrijk.”

essentiële verplaatsing een GAS-boete waard is en
enkel fietsen en wandelen in eigen streek is
toegelaten, is deze expo een ware ontdekking. Vaut
le détour zou de Michelingids zeggen ofwel, de
omweg waard!
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Rondweg en spoorwerken
De bouw van de voetgangers- en fietserstunnel
Voor het hoofdartikel van mei 2019 praatten we met
werfverantwoordelijke Frederik Declercq en
woordvoerster Charlotte Verbeke in de containerbureaus van TUC RAIL aan de Kerkakkerstraat. Het
ging over de aanleg van het derde en vierde spoor,
de rondweg met autotunnel en de voetgangers- en
fietserstunnel op de plaats van de huidige overweg.
De laatste overweg op lijn 50A gaat dicht
Op 29 januari werd er door Frédéric Petit, nationaal
woordvoerder van Infrabel, een persconferentie
georganiseerd over het belang van het sluiten van
overwegen om ongevallen en dodelijke slachtoffers
te vermijden. Vooral zwakke weggebruikers en
buurtbewoners lopen het grootste risico, was toen
de boodschap. Hansbeke werd als plaats gekozen
voor de persconferentie omdat het de laatste
gelijkgrondse overweg over de sporen is op de lijn
50A tussen Gent en Brugge. In de containers kreeg
de verzamelde pers uitleg, in aanwezigheid van
burgemeester Vermeulen en schepen van openbare
werken en stations Cornelis. De werken aan de
autotunnel werden bezocht en beeldjes geschoten.
De werken aan de voetgangers- en fietserstunnel
startten in april. Dat hebben we gezien en vooral
gehoord. Voor het meinummer van 2020 wilden we
een stand van zaken opmaken. We klopten
een paar keer aan bij de containers maar
vonden niemand thuis. Gelukkig was
Hansbekenaar Dirk Van Hoorebeke (rechts
op de foto) aan het werk aan de overweg
en kon hij ons verder helpen. Hij vertelt dat
Frederik Declercq nu research manager
geworden is. Hij is opgevolgd door leidend
ambtenaar Mustafa Aktas. Dirk is zelf
supervisor logistic dispaching voor het deel
Gent-Brugge (P 206 in het vakjargon).
De perrons zijn ingekort
Vo r i g j a a r i n m e i e n o o k o p d e
persconferentie hoorden we dat, tijdens de
werken, de perrons naar Brugge én naar
Gent aan de Melkerijstraat zouden liggen.
Dat hoorden we toch twee keer maar Dirk
heeft daar geen weet van. Volgens hem was
het steeds de bedoeling de twee bestaande perrons
in te korten. Zo komt er ruimte vrij om de tunnel te
graven en om de perrons en de toegangshellingen te
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kunnen aanleggen. Dat zal in één fase gebeuren
zodat de reizigers niet continu moeten veranderen
van locatie om op- en af te stappen.
De signalisatie-elementen om de slagbomen aan te
sturen zijn nu ook blijven liggen op hun huidige
plaats. Eens de tunnel klaar is, zullen de nieuwe
perrons voldoende lang zijn en aan weerzijden van
de weg Hansbekedorp-Nevelestraat liggen. De
nieuwe tunnel ligt in het midden en heeft trappen om
naar de perrons te stappen. De toegang tot de
tunnel verloopt langs beide kanten via zachte
hellingen, aangepast aan minder mobiele mensen.
Wie nu de auto parkeert of zijn fiets stalt aan de
nieuwe parking aan de Reibroekstraat om de trein
naar Brugge te nemen, moet toch wel wat moeite
doen: eerst langs de tunnel en de Kerkakkerstraat
stappen naar de biljetautomaat tegenover ’t
Pestelijntje en dan terugkeren. Niet iedereen neemt
een elektronisch ticket en een boete op de trein
vermijd je best…
Inderdaad, er moet wat meer gestapt worden langs
de Kerkakkerstraat of Tien Gemeten, op tijd komen
is de boodschap. Dat is een fase tot de nieuwe
perrons in dienst genomen worden, beklemtoont hij.
De overweg gaat dicht
Volgens de aankondiging op 8 juni?
Dirk is categoriek: dat lukt niet, ik heb opdracht
gegeven om die aankondigingsbordjes allemaal weg

foto John De Vlieger
te halen. De rondweg moet eerst klaar zijn. De
planning was om tunnel en rondweg af te hebben
tegen het bouwverlof deze zomer. Dat was al nipt en
nu door de Coronaperikelen is alles in vertraging. Er
Vlakaf mei 2020

Rondweg en spoorwerken
Er werden damplanken geheid aan de buitenkant
van de sporen, op enige afstand van de eigenlijke
tunnel. In de zone van de sporen is er gebruik
gemaakt van groutpalen. De volgende dagen tot
begin mei volgen er nog damplanken dwars op de
weg om de aanloop naar de tunnel uit te kunnen
graven. Dirk woont vlak bij de sporen in de
Reibroekstraat en kan meepraten over de kwaliteit
van de nachtrust.
Bedankt Dirk!

wordt nu wel terug volop gewerkt en eind september
zal de overweg sluiten.

Een en ander over de planning is te volgen via de
website van de Stad Deinze. Met de zoekfunctie
moet je naar Infrabel gaan. Wie liever niet de officiële
kanalen raadpleegt, kan nu en dan iets vinden op
Facebook/Hansbekenaar.

Wat was het helse lawaai de laatste weken?
Vele buurtbewoners hadden weinig nachtrust.

Zomerzoektocht
Zomerzoektocht 2020
De zomerzoektocht staat dit jaar in het teken van de straten en wegels in Hansbeke. Het boek van redactielid
Frank Langeraert is daar uiteraard niet vreemd aan.
Bovendien krijg je deze keer twee zoektochten voor de prijs van één. Er is een gemakkelijke tocht, de
kabouterronde, die bedoeld is voor kinderen tot 12 jaar.
Die kleine ronde is ongeveer 2,5 km lang en is perfect haalbaar met kinderen. Langs dit traject vind je 6
kabouters in tuinen of achter vensters van de woningen. Bij elke kabouter staat er een letter. Met die letters
vorm je een woord. Bezorg ons dit woord, samen met je naam, leeftijd en adres. Elke deelnemer wint een prijs.
De grote ronde is al iets moeilijker en is ruim 12 km lang, dus voor de geoefende wandelaar of je haalt je fiets
van stal. Langsheen het parcours vind je posters met het logo van Vlakaf en een foto uit het boek ‘Van
Begijnhofstraat tot Zandelaan’. Die foto hoort bij een straat of wegel in Hansbeke. Van die straat of wegel neem
je de letter volgens het cijfer dat op de poster staat. Het boek kan helpen, maar de oplossing is ook zonder dit
boek te vinden. Met alle letters vorm je een woord van twee en een woord van zeven letters. De letters voor het
tweeletterwoord zijn groen genummerd, het zevenletterwoord is blauw genummerd. Vul eerst de oplossing van
de kleine ronde in (ja, die moet je ook oplossen) en vervolgens de twee woorden van de grote ronde. We maken
alleen maar gebruik van bestaande namen. De Ommegangstraat, de Veldstraat of Molenstraat brengen je dus
niet naar de juiste oplossing.
Een voorbeeld: in de Reibroekstraat vind je de groepsfoto met twee van onze redactieleden en het cijfer 3. Dit
moet de Kerkakkerstraat zijn (het straatnaambordje staat in dit geval ook prominent in beeld). Van dat woord
Vlakaf mei 2020
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Zomerzoektocht 2020
neem je de derde letter, de letter ‘r’ dus. Voor alle duidelijkheid:
wat wij hieronder al invulden, telt niet mee voor de oplossing.
Nog dit, houd enkel rekening met de letters, een spatie is geen
letter. De 9de letter van de Julius Nieuwlandweg is de letter ‘e’
en niet de ‘i’
Opgelet: de zoektocht gaat van start op 1 juli en eindigt op 30
september! Enkel dan zijn de tips gegarandeerd te vinden langs
het parcours. O ja, het maakt niets uit waar je start of in welke
richting je het parcours aflegt. Als er wegonderbrekingen zijn
(met alle grote werken in ons dorp weet je maar nooit), probeer
dan via een omweg zo snel mogelijk opnieuw aansluiting bij het
parcours te vinden. Wij zorgen ervoor dat de posters niet op
onmogelijke plaatsen hangen. Respecteer altijd de (verkeers)regels en houd het veilig. Veel succes!

foto familie De Boever

Grote ronde
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Zomerzoektocht
Kleine ronde

Object…

Leidt naar…

Kerk

Kerkakkerstraat

De oplossing van de zomerpuzzel is :

______

letter…

=…
3 R

__ _______

Schiftingsvraag
In maart hielden de zes redactiemedewerkers van Vlakaf de
allereerste skype vergadering in haar geschiedenis. Iedereen zorgde
dus voor zijn of haar eigen drank en versnaperingen vanuit de living
of keuken. Er werd zoals steeds efficiënt en uiterst professioneel
vergaderd. Maar hoe lang duurde die vergadering?

Vergadertijd : _ _ uur _ _ minuten _ _ seconden
(het antwoordformulier verschijnt ook op www.vlakaf.be)
Vlakaf mei 2020
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Alziend oog

1,5 m nemen ze ernstig in de Begijnhoflaan

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

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

Werkten mee

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

870 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.
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