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Het was een bijzondere schooljaar voor de Sint-Paulusschool in
Hansbeke. Maatregelen in het kader van het coronavirus zorgden
voor een sluiting. Half mei herstartten enkele klassen, en in juni werd
de school min of meer volledig heropend. p 3.
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Horen, zien en schrijven
Beste lezers

Groeten uit Hansbeke

Er wordt meer en meer gefietst en gewandeld. Overal, maar
zeker ook in Hansbeke. Dit is een goede zaak. Niet alleen
voor onze gezondheid, we leren er ook ons dorp beter mee
kennen. En er worden meer en meer wandel- en fietsroutes
gedeeld met anderen, waardoor Hansbeke langzaamaan op
de wandel- en fietskaart komt.
Het is dan ook zeer stuitend om te zien hoe, net in deze
periode, Infrabel omgaat met onze trage wegen. De
Klinkaart en de Dorpsmolenweg (het stuk langs de
spoorweg) zijn helemaal om zeep geholpen. Wandelen of
fietsen is er op gevaar van eigen leven.
Maar ook de kruising van de Doornbosstraat met de
‘rondweg in aanleg’ is voor fietsers een echt hindernissenparcours. En nu de ‘ratonde’ eindelijk is afgewerkt,
vond men het nodig om het fietspad als trainingsweg voor
veldrijders te houden.
Het kan toch niet zo moeilijk zijn om die veelgebruikte wegen
in een treffelijke staat te onderhouden tijdens de werken?
Helaas krijgen wij meer en meer de indruk dat men zich bij
Infrabel niet echt druk maakt om de Hansbekenaren. Want
het gaat niet alleen over het onberijdbaar en onbegaanbaar
maken van onze trage wegen, ook de communicatie naar de
inwoners getuigt niet van grote inspanningen.
Er zijn eveneens wegomleggingen waar de betrokkenen niet
van op de hoogte gebracht worden. Essentiële informatie
over de werken wordt bij sommigen in de bus gestoken, bij
anderen niet. Alsof niet heel Hansbeke de gevolgen draagt.
Als individuele Hansbekenaar sta je helaas machteloos. En
dat weten ze duidelijk bij Infrabel.
Maar ook onze lokale bestuurders hebben boter op het
hoofd. In aankondigingspolitiek in de krant, op tv en op
Facebook zijn ze sterk. Maar hun nek uitsteken door te eisen
dat er rekening gehouden wordt met de Hansbekenaren, dat
ligt blijkbaar heel wat moeilijker…
De redactie

‘Kvoele mei weere jonk, nui
dan de stroidn der weere bei
liggn gelijk tahnteg joir
geleen’
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School in coronatijden
Met een bakje friet en een frikandel voor elke leerling nam de school eind juni afscheid van haar kinderen. Klaar
voor twee maanden zomervakantie, en dat nauwelijks enkele weken nadat de school al twee maanden de
deuren moest sluiten. Voor directeur, juffen en leerlingen was het een bijzondere periode. “Maar we hebben de
voorbije maanden enorm veel bijgeleerd.”
Zouden er ooit zoveel kinderen niet naar de
zomervakantie verlangd hebben? Het is met frisse
tegenzin dat vele kinderen de dertigste juni hun
boekentas in een hoekje smeten. Want opnieuw
twee maanden zonder hun vrienden, vrienden die ze
al node gemist hebben de voorbije maanden? Voor
een keertje komt de zomervakantie wel erg
ongelegen na de lange coronabreak.
Al mogen de Hansbeekse schoolkinderen niet te veel
klagen: in tegenstelling tot veel andere kinderen
konden ze in juni zo goed als voltijds terug naar
school – alleen op woensdag bleef de school dicht.
Op de vier andere dagen kon jong en oud terug in de
klas, met als voornaamste voorwaarde dat ze alleen
met hun klasgenootjes in contact kwamen.
“We wilden de ouders iets teruggeven”, zegt
directeur ad interim Hans Vanspeybroeck. “Tijdens
de coronasluiting zijn de ouders zeer plichtsbewust
geweest. We hadden bijna geen kinderen in de
noodopvang, de capaciteit was steeds ruim
voldoende. Daarom hebben we ervoor gekozen om
zo maximaal mogelijk terug open te gaan wanneer

dat weer mocht. De mensen zijn ons daar ook
dankbaar voor, dat voel je.”
Hansbeke was een van de weinige scholen die dat
kon, beseft de directeur. “Maar we hebben nu
eenmaal het geluk dat dat lukte met onze drie
speelplaatsen en de opvang die naast de school ligt.
Zo konden we alle bubbels – zes in de lagere school
en twee bij de kleuters – een plaatsje geven. Dat is
dan het voordeel van een kleinere school te zijn. Er
was daarover wat wrevel bij andere directies, ja,
maar wij moeten toch niet boeten omdat het voor
hen niet mogelijk was?

Bang afwachten
En dus kon de school, na enkele weken halftijds
proefdraaien met een beperkt aantal klassen, weer
helemaal open tijdens de eerste week van juni. Al,
geeft de directeur toe, was het een beetje bang
afwachten. “Ik had vooral schrik voor ’s ochtends,
wanneer de ouders de kinderen naar school
brengen. Als die allemaal tegelijk zouden toekomen,
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zou dat een ramp zijn.” Dus tekende de school een
plan uit waarbij de verschillende klassen een
verschillend startuur kregen. Met resultaat: ‘s
ochtends zal het wellicht nog nooit zo rustig geweest
zijn in Hansbekedorp, al zullen de wegenwerken en
bijhorende omleidingen wellicht ook wel een handje
geholpen hebben.
Schrik voor het virus had de directeur dan weer niet.
“Op dat vlak volgde ik de virologen. Als zij zeggen
dat het kan, wie zijn wij dan om ze tegen te spreken?
Als de kinderen echt het virus zouden kunnen
doorgeven, was dat wellicht al gebeurd na de
krokusvakantie. We hadden hier toen ook wat
kuchende kinderen die ziekjes waren. Sommigen
waren op skivakantie in Italië geweest. Daar moet ik
geen tekeningetje bij maken zeker?”
Een berekend en vooral minimaal risico, noemt de
directeur de heropening. “De Broeders van Liefde
hebben een bevraging gedaan en op 3 à 4.000
leerkrachten uit de lagere scholen waren er maar zes
besmettingen. En dan weet je niet of ze op school
besmet raakten, of in de privé-omgeving. Dat gaf me
wel zekerheid om te
starten.”

vond het jammer dat we geen mensen mochten
zien.”
Maar ook het schoolwerk bleek niet altijd even
simpel. In het vijfde leerjaar werkte men met een
website waar alle opdrachten en lessen netjes
genoteerd stonden volgens een weekschema, goed
voor gemiddeld drie à vier uur werk per dag. Wie
vragen had kon die steeds aan juf Nathalie of juf
Laura stellen.
Een systeem dat voor- en nadelen biedt, zo blijkt bij
een rondvraag in de klas. “Ik vond het makkelijker zo
dan als je in de klas zit,” zegt Lisa. “Normaal zegt de
juf dat het zus of zo moet, nu kon ik het op mijn
manier doen.”

Franse woorden

Toch denkt het gros van de klas er anders over. Want
hoe spreek je al die nieuwe Franse woorden nu uit?
En op welk programma stonden die oefeningen van
wiskunde nu weer? Het was soms zoeken. “Al na
een weekje merkte ik toch dat op school zitten
makkelijker is. Dan vraag
je gewoon hulp aan de juf
als je iets niet weet”, zegt
Rekensommen
Marith.
Veel kinderen hadden ook
Dat 1 september voor
wat moeite met het overeen keertje in juni viel
zicht bewaren, merkt juf
was voor veel ouders
Laura op. “Het weekeen pak van het hart
overzicht gaf structuur aan
nadat ze enkele maande kinderen, had ik de
den thuiswerken moesindruk. Zo wisten ze wat
ten combineren met
er van hen verwacht werd.
rekensommen en zinsMaar op de duur wisten
ontledingen maken met
ze niet altijd meer of ze
zoon- of dochterlief,
een bepaalde taak nu al
een combinatie die in
gemaakt en ingediend
juf Ingrid
veel gezinnen zwaar
hadden. Daar kreeg ik veel
woog. Maar ook de
berichten over.”
kinderen zelf waren maar al te blij dat ze terug naar
Iedere juf had ook de vrijheid om het op de volgens
de klas mochten. Maandenlang thuisblijven bleek
haar beste manier aan te pakken. Terwijl ze in het
toch niet altijd de hemel op aarde, zoals veel
vijfde en zesde leerjaar met een website met
kinderen wel eens durven te denken.
weekplanning werkten, kozen andere juffen ook voor
“In het begin waren we blij en wisten we nog genoeg
online lessen voor bepaalde vakken. Juf Ingrid
wat te doen”, zeggen Yana en Xander, die allebei in
bijvoorbeeld, die het vierde leerjaar onder haar hoede
het vijfde leerjaar zitten. “Maar zeker naar het einde
heeft. Elke dag gaf ze een uurtje online les, de helft
toe begonnen we ons te vervelen. Je kon bijna niets
wiskunde, de helft taal. De leerlingen konden kiezen
anders doen naast je schoolwerk.” “Altijd thuis zitten,
uit drie momenten waarop ze de les volgden.
zonder vriendjes, is niet leuk”, vult Rayane aan. “Ik
“Ik had dat gezien bij mijn dochter, die ook zo les
kreeg. Ik heb dat toen eens geprobeerd en dat lukte
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aardig. De groep mag wel niet groter zijn dan acht
leerlingen, daarom heb ik ze ook opgesplitst. Dat is
nog behapbaar. Dan kan iedereen aan bod komen:
een antwoord geven, een stukje lezen... Met grotere
groepen lukt dat niet meer.”
Extra voordeel: de kinderen konden elkaar en de juf
blijven zien. “Zo behield je toch een beetje dat
groepsgevoel. Sommige kinderen wisselden ook al
eens van groepje zodat ze iedereen konden zien.”
Maar, zo stelde juf Ingrid vast, de kinderen wilden
dan ook dat ze er zou uitzien net als in de klas. “In
het begin merkten ze het op als mijn lippen niet
gestift waren. Al minderden die opmerkingen na een
tijdje wel (lacht).”

Hiaten
De hamvraag blijft dan ook of de kinderen veel
bijgeleerd hebben tijdens de ruim twee maanden
thuisonderwijs, en welke impact dat heeft op hun
verdere schooljaren. Pedagogen zullen er nog een
dikke kluif aan hebben om dit de volgende jaren te
onderzoeken en op te volgen.
De kinderen zelf beseffen alvast dat de situatie verre
van ideaal was. “Ik had het gevoel dat ik alles wel
kon maken, maar niet altijd het gevoel dat ik
bijleerde”, zegt Boris, die in het vijfde leerjaar zit. “Als
we nu dingen herhalen in de klas, merk ik dat ik het
thuis vaak anders deed.”
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Er zijn hiaten, merken zowel de directeur als de juffen
op. “Sommige zaken blijven hangen, andere niet”,
zegt Juf Laura, die in het vijfde leerjaar de laatste
maanden overnam van juf Nathalie, die haar eerste
kindje kreeg. “Dat merkte ik ook al toen de kinderen
thuis zaten. De vragen kwamen vaak van dezelfde
leerlingen, terwijl de leerlingen die normaal wat extra
uitleg nodig hebben ons niet aanspraken. Dan
stuurden we wel een berichtje en boden we onze
hulp aan, maar dat is anders dan in de klas, waar je
één-op-één kan werken. Daarom is het goed dat ze
nog een maandje naar de klas konden komen. Je
merkt dat ze er nood aan hadden.”
“Ik dacht ook dat ik iedereen mee had”, zegt Juf
Ingrid. “Maar opeens merk je toch dat ze je nog altijd
blaasjes kunnen wijsmaken. Oefeningen die niet
ingevuld zijn, verbeteringen die niet gemaakt zijn…
Achter een scherm kan iemand zich toch wegsteken,
terwijl je in een klas veel meer ziet. Er is interactie
met de kinderen, je ziet direct of iemand problemen
heeft... ”
Al hebben alle digitale toepassingen ook het voordeel
dat je bij vele oefeningen perfect wist wie wat
gedaan had. Of net niet. “Een hele oefening blijkt dan
opeens op nauwelijks drie seconden helemaal
afgewerkt te zijn... Dan schrokken ze wel even toen
ik dat zei.”

Feedback
Sowieso was het via online lessen onmogelijk om
hetzelfde te doen als in de klas. “Sommige zaken - ik
denk bijvoorbeeld aan werkwoordvormen - hebben
we niet op dezelfde manier kunnen inslijpen zoals we
dat in de klas hadden gedaan. Het is dus nog
afwachten wat dat volgend jaar zal geven.”
Dat er zo’n gaten in de kennis ontstaan, kan ook
bijna niet anders, merkt directeur Hans Vanspeybroeck op. “Als ouders geen tijd hebben om hun
kinderen te begeleiden - en dat begrijpen we
uiteraard - zie je dat ze een beetje aan hun lot
worden overgelaten. Ze hebben wel al hun werk
gedaan, maar het is niet altijd verbeterd. Zonder
feedback heeft dat werk dan weinig zin. Eigenlijk is
dat bijna nutteloos geweest.”
Maar er is niet alleen de kennisoverdracht. De
leerlingen hebben op andere domeinen ook veel
bijgeleerd, merkt de directeur op. Zelfstandig leren,
een planning opstellen,... “We merken dat ze nu veel
meer durven vragen stellen. In de klas kan je je wat
wegstoppen en hopen dat iemand anders het
!5
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vraagt. Nu moest je het wel vragen, of je zat vast. Die
zelfstandigheid is een positief iets. En daarnaast heb
ik ook heel veel knappe filmpjes en presentaties
gezien. Echt chapeau.”

Geen zieken
Daarnaast was er ook de rust. Net zoals veel
volwassenen genoten van de lege agenda’s en het
wegvallen van vele verplichtingen, had de coronabreak ook op veel kinderen een positief effect. “Er is
tijdens die maanden nooit iemand ziek geweest. Kan
je je dat voorstellen? In normale tijden is er iedere
week wel eens een leerling ziek”, zegt juf Ingrid. “Ze
konden langer blijven slapen, ze hadden die rush
niet, ze moesten zich niet verplaatsen… Die rust was
echt welkom.”
“Ook voor kinderen die wat teruggetrokkener zijn,
graag op zichzelf zijn, was het een fijne periode”,
merkt directeur Hans op. “Zij mijden sowieso liever
drukte en veel sociaal contact. Zij hebben plezier
beleefd aan het vele thuis zijn.”
Maar het had voor de meeste leerlingen toch niet
veel langer moeten duren, merkt Juf Ingrid op. “Ik
heb de voorbije maanden enorm veel bijgeleerd.
Je weet wel dat al die digitale toepassingen bestaan,
nu heb ik ze in ijltempo leren gebruiken.

Maar het was heel intensief. Alle onlinelessen geven,
planningen opmaken, individueel feedback geven, de
oefeningen controleren… En dan zit je ook nog bijna
continue voor een computerscherm. Mijn leesbril met
minder sterke glazen hielp op den duur niet meer
omdat mijn ogen zo vermoeid waren. Nee, juf zijn in
een klas vol leerlingen blijft veel leuker.”

September
Ondertussen is duidelijk dat de scholen in september
weer volledig open mogen gaan. Zelfs een tweede
coronagolf kan geen roet in het eten gooien: ook dan
blijven de kleuter- en basisscholen vijf dagen per
week open. Afhankelijk van het pandemieniveau
worden de voorwaarden en voorzorgen verstrengd of
versoepeld.
Maar wat er ook gebeurt, juf Ingrid is van plan haar
leerlingen vanaf dag één voor te bereiden op een
situatie zoals we die in april en mei gekend hebben.
“Zodra de kinderen of ik ziek worden, zit de klas
opnieuw in quarantaine. In de vakantie zal ik daarom
mijn lessen verder digitaliseren. Een kwart van mijn
wiskunde zit nu bijvoorbeeld al in de computer. We
zullen dus voorbereid zijn.”

School krijgt nieuwe directrice
De laatste schooldag van het jaar was meer dan anders ook een speciale dag. Na ruim anderhalf jaar moest Hans Vanspeybroeck
die dag een punt zetten achter zijn job als directeur. Nadat Jan Sierens naar Aalter trok, vulde Hans die job ad interim in. De voorbije
maanden werd een selectie georganiseerd om de functie definitief in te vullen. Ook Hans was kandidaat, maar hij haalde het
uiteindelijk niet. De inrichtende macht koos voor Evelien De Keukeleire. Zij werkt momenteel als pedagogisch begeleider voor het
basisonderwijs op de dienst vorming & curriculum bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze start op 15 augustus in Hansbeke.
Dat Hans geen directeur mag blijven, zorgde voor veel beroering op en rond de school. Enkele
ouders startten ook een petitie voor Hans, uit onbegrip dat hij de job niet kreeg. “De leerlingen,
leerkrachten én de ouders zijn enorm enthousiast over zijn open houding, zijn pragmatische
aanpak, het vertrouwen dat hij geeft”, luidt het in de bijhorende tekst. “Nu de functie van directeur
definitief ingevuld wordt, vinden wij het evident dat Hans dit verder mag zetten.” Begin juli hadden
al 657 mensen de petitie ondertekend. Naar aanleiding van de petitie en de vragen aan het
schoolbestuur, had de ouderraad op donderdag 2 juli een afspraak met het schoolbestuur. Het
werd een constructief gesprek.
Hans heeft ondertussen ook duidelijkheid over wat hij vanaf 1 september zal doen. Hij zal halftijds
beleidsondersteunend werk doen op de school. Tijdens de andere helft zal hij de scholen uit de
scholengroep Op Weg helpen met het uitbouwen van de computerinfrastructuur en digitale
mogelijkheden.
Naast de directeur moet de school voorlopig ook afscheid nemen van juf Isabelle, die de voorbije
jaren in de kleuterklassen actief was. Er zijn geen uren vrij om haar aan boord te houden. Er is wel
beloofd dat ze mag terugkomen als er opnieuw uren ter beschikking zijn. Om haar een hart onder
de riem te steken, vormden juffen en kleuters de laatste dag van het schooljaar een erehaag voor
haar.

Hans Vanspeybroeck
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Ansbeekse gedachten
Dirk Kerkhove
De loatste moanden es Ansbeke
een beetse ne grute bouwput

misschiens uuk om dan ze ons zelfs nie
verstoan

mee kilometers omleidingen
veel lawijt
en gedoaver
veurbij roazende tracteurs
witte camionetses
en grute camions
die op en afrijen
gele werfcontainers
metoalen afsluitingen
grute masjienen

den tunnel es bijkanst af
en tons goat den overweg uuk sneuvelen
de perrons zijn ondertussen opgeschoven
en verkurt in afwachtinghe van wat ter komt
Tes in Gent zelfs opletten woar dadde ui in
den trein zet of ge keunt ter nie uit
en al ester nog wa discuse over, op nen dag
zullen zuid en nuurd malkoar
niemer keunen zien

en veel stof
da uuk tot noadenken aanzet

‘t durp in 2 gesneen deur muren
Opelijk zal den verbouwde durpskern nie

twoas tons uuk vals rustig in de durpsstroate
en nie allene deur corona
Moar op de yzerenwegwegel
durven ze nuij de wandeleire
al ne keer de gracht injoagen
mee ulder grute otos
om tons in een grute stofwolke
wig te stuiven

gelijk bij veel van die vernieuwingen
misschien proper en schune
moar uuk een ongezellige
vlakte worren
of oe da de eigenheid
wordt angetast
en ‘t durp deel wordt van
ne verre stad
kwete uuk wel da de

veel ventses mee een geel vestje
of een elmke op uldere kop
lupen en rijen rond
gelijk dat ier al van ulder es
ne goendag blijft dikkels onbeantwoord
Vlakaf juli 2020

wereld nie stille stoat
est de leeftijd of spijt veur
wa da woas
ken wetet nie
soms word ik wa triestig
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Momentje voor een complimentje
Irene Hallaert
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. Op een zondagvoormiddag trokken we naar de
Hammestraat 84 voor een interview met Irene Hallaert (68j), echtgenoot van Nadine Dhaenens die vroeger
café Dhaenens heeft open gehouden.
Irene heeft zich als vrijwilliger opgegeven om de
ergens iets te eten of te drinken. We zijn herkenbaar
fietsknooppuntenroutes te checken en eventuele
door een groen fluohesje met het opschrift
problemen te sig‘routedokter’ maar
naleren. “Het moet inmeestal doe ik dat niet
tussen al zo’n 6 jaar
aan”, zegt Irene al
geleden zijn, in 2014, dat
lachend.
Toerisme Oost-Vlaanderen een oproep deed
“Er zijn in Oost-Vlaanvoor peters en meters om
deren alleen al ongeveer
wandel- en fietsroutes te
1200 peters en meters.
controleren. Ik ben toen
Dat zijn meestal gepennaar een bijeenkomst
sioneerden en er zijn ook
geweest in een café op
veel koppels bij. Perhet Veerleplein in Gent
soonlijk ken ik niemand
waar er een grote opuit Hansbeke die dat ook
doet. Jaarlijks is er een
komst was van mensen
samenkomst maar daar
die zich kandidaat stelden. Je moest opgeven
ga ik nooit naartoe” verwelke soort routes je
trouwt Irene ons toe. Op
binnen Oost-Vlaanderen
onze vraag of er ook
Irene Hallaert
wilde doen, wandelen of
gevolg gegeven wordt
fietsen, alsook het aantal
aan zijn kennisgevingen
kilometers dat je per route wil afleggen”, vertelt Irene
knikt Irene bevestigend: “Op basis van mijn verslag
ons met veel enthousiasme.
of bemerkingen worden techniekers gestuurd om de
mankementen te herstellen. Nadien krijg ik
“Omdat ik graag en veel fiets - Irene houdt het aantal
hiervan feedback. Via het online platform OSYRIS
kilometers per jaar mooi bij - heb ik me destijds voor
Routedokter kan iedereen meldingen van een
een fietsroute van ongeveer 50 km opgegeven.
beschadigd of onleesbaar bord, slecht wegdek… op
Voorlopig heb ik vaste routes, maar ik hoop dat ze
een wandel- of fietsnetwerk in Oost-Vlaanderen
mij ooit eens andere routes zullen geven. In de lente
doorgeven” geeft Irene ons nog mee.
“Ik ga deze hobby zeker blijven uitoefenen want
controleer ik in Evergem en Oostakker. In de zomer
doe ik Hansbeke en Deinze met het kasteel van
hierdoor blijf ik in beweging en het is een
Ooidonk, en De Pinte-Zwijnaarde zijn voor de herfst.
aangename vrijetijdsbesteding. Daarnaast ben ik
Op die routes kijk ik telkens of de paaltjes er nog
huisman, werk ik in de tuin en beluister ik veel
staan (soms worden die uitgereden door machines
muziek en probeer nieuwe groepen te ontdekken”
die het gras afmaaien), de bordjes zichtbaar zijn,….
voegt Irene er volledigheidshalve aan toe.
Elk bordje en paal heeft een type en een nummer.
Samen rijden we met de fiets (uiteraard!) naar het
Via een app geef ik door wat er mankeert. Het
fietsknooppunt 84 aan het kruispunt van de
gebeurt dat ik een foto neem en die upload om
Vaartstraat met de Hammestraat voor het maken van
duidelijk te melden wat het probleem is. Ik rij met de
een foto. Toepasselijker kan niet…
auto naar een bepaalde plaats en start daar mijn
Wie ook interesse heeft om een controlerit te doen,
route. Die doe ik alleen en zo lang het gaat nog altijd
kan altijd contact opnemen met Ronnie Boeykens bij
met een gewone fiets. Ik neem altijd een fles water
toerisme Oost-Vlaanderen. Tel.: 09 267 70 63 of
mee, want ik stop onderweg zelden of nooit om
ronnie.boeykens@oost-vlaanderen.be
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Hansbeke in het land van Deinze
Deinze
Om de stad Deinze in de kijker te stellen, gaan we langs bij
An Schoors (52j). Ze is gehuwd met Lieven Coppens en
heeft drie kinderen (Jana, Jakob en Michiel) die allemaal
reeds het huis uit zijn. Als kind woonde An in de Wakkense
Heirweg 61. Nadien is ze met haar gezin een paar keer
verhuisd maar steeds in Deinze: Markt, Grimbaerstraat en
Karel Piquélaan waar ze nu nog altijd woont. An is directeur
van het Ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste in
Vurste. Dat is een voorziening voor volwassenen met een
beperking die op acht vestigingen, waaronder ook Deinze,
plaats biedt aan 350 personen.
‘Als kind ging ik naar de lagere school in Sint-Vincentius. Die
school was enkel voor meisjes, gemengde klassen
bestonden toen nog niet. De andere meisjesschool was de
Zusters Maricolen, en tussen beide scholen was er echte
concurrentie. Met een ganse groep meisjes zijn we na het
derde leerjaar naar de school in de Maricolen gegaan. De
jongens gingen meestal naar het College of naar het VTI. Wij
kozen voor een school. Nu kiezen de jongeren eerder voor
een opleiding en kijken ze waar ze die kunnen volgen’,
meent An.
‘Wij waren thuis met vier kinderen en deden heel wat
hobby’s wat voor die tijd vooruitstrevend was. Nu heeft
iedereen veel hobby’s maar 40 jaar geleden was dat nog niet
het geval. Ik was lid van de scouts en heb aan de academie
dictie, voordracht, toneel en muziekgeschiedenis gevolgd. Ik
was in de judoclub. Het voordeel om in Deinze te wonen, is
dat er hier heel veel keuze is qua vrijetijdsbesteding zowel op
sportief als op cultureel vlak. Mijn ouders waren bij de
Gezinsbond. Ik herinner mij dat wij met het ganse gezin op
woensdag gingen turnen in Palaestra. Ook mijn drie
kinderen hebben veel hobby’s gedaan, en allemaal in
Deinze. Ze konden te voet van de school naar de hobby’s en
dan naar huis. Alles lag op een zakdoek groot. Dat gaf hen
zelfstandigheid. Dat is ook één van de redenen waarom ik in
Deinze blijven wonen ben. Het is ook goed gelegen: met
minder dan één uur te rijden sta je in Brussel en aan de zee’,
zegt An al lachend.
‘Ik was vroeger heel actief in de parochie. Er werd toen veel
door de parochie georganiseerd, ook voor jongeren. Er was
de ‘plus dertien’ werking wat eigenlijk een jeugdbeweging
was waar je na de lagere school naartoe kon. Met enkele
vrienden verzorgde ik elke zondag ‘het parochiaal
aperitiefje’. Dat was een radioprogramma dat op drie lokale
radiozenders werd uitgezonden namelijk Tequila, Canteclaer
en radio Veronieka. Ik herinner mij nog dat in 1985 de
geloofsdagen in Deinze werden georganiseerd waar er
allerlei activiteiten voor de jeugd te doen waren. Er waren de
wijkvieringen aan de Kouter. Dat waren missen voor de
mensen van over de vaart.
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Wiki Deinze
• stad gelegen langs de rivier de Leie
• oppervlakte: 8,66 km² (31/12/16)
• inwoners: 7003 (31/12/16)

An Schoors
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Hansbeke in het land van Deinze
Ook werden er rond Hemelvaart Kruisdagen
georganiseerd door KVLV (nu Ferm).
Ik was als 13-jarige de eerste vrouwelijke misdienaar
in de Onze-Lieve Vrouwparochie en nadien werd ik
lector wat ik nu nog steeds ben. Jarenlang was ik
actief in de parochieploeg maar daarmee ben ik vijf
jaar geleden wegens beroepsredenen mee gestopt.
Nu zijn er nog altijd veel eucharistievieringen in de
Kerk maar de parochiale werking is er door de jaren
heen sterk op verminderd’, stelt An vast.
‘In Deinze had je vroeger het Centrum en dan
diegenen die over de brug (nu bananenbrug)
woonden. Dat was gescheiden. Mijn jeugd heeft zich
grotendeels in Deinze afgespeeld. Wij speelden als
kind voornamelijk in de wijk Vlas- en Korenstraat.
Daar had ik ook mijn vriendenkring. Wij reden
dagelijks in groep met de fiets naar school en
middags gingen we zelfs naar huis om te eten. We
legden dezelfde rit dus elke dag vier keer af. Hier in
de stad hadden we ook veel mogelijkheden om uit te
gaan en hadden we het jeugdhuis De Mouterij en de
filmzaal De Palace. Je hoefde niet naar Gent te gaan.
Nu is dat volledig veranderd’, oordeelt An.
‘Er is door de jaren heen veel veranderd in Deinze.
De stadskern is volledig vernieuwd en in het
bijzonder de Markt en het Sint-Poppoplein waar er
veel activiteiten doorgaan. We hebben er recent ook
een cultureel centrum ‘Leietheater’ bij gekregen. Ook
het gebouw waar zowel de tekenschool als de
muziekschool zijn ondergebracht, is heel mooi. Er is
intussen veel bijgebouwd en in het bijzonder
appartementsblokken waardoor het bevolkingsaantal
sterk is toegenomen. Er waren vroeger ook meer

boerderijen maar die zijn nu weg of verkaveld. Deinze
heeft veel scholen en winkels. Neem je die weg, dan
is het hier bijzonder rustig. Het heeft veel meer de
allures van een echte stad gekregen. Deinze was
vroeger gekend door de Brielpoort en SK Deinze.
Toen speelden ze nog in tweede klasse en ik
herinnerde mij dat wij daar als Deinzenaars fier op
waren’, zegt An met overtuiging.
‘Het stadsbestuur is innoverend en heeft een aantal
moedige keuzes voor de toekomst gemaakt. Er blijft
nog altijd fileleed in Deinze maar er zijn de afgelopen
jaren tal van initiatieven genomen ten voordele van
de fietsers waaronder de fietsostrades. Sinds de
kinderen niet meer in Deinze wonen of actief zijn, leer
ik eigenlijk weinig nieuwe mensen kennen. Hoewel er
in Deinze een groot aanbod aan activiteiten is, gaan
mensen er niet naartoe om sociale contacten met
Deinzenaars te hebben. De nieuwjaarsreceptie voor
de bewoners is daar echter wel een goede
gelegenheid voor. Ik herinner mij dat op 9 juli 2007
de Tour de France langs onze woning passeerde.
Met de straat hadden we in het veld voor onze deur
een BBQ georganiseerd en daar hebben we onze
buren echt leren kennen. In een stad kent niet
iedereen iedereen maar binnen de verschillende
buurten of wijken is dat eerder wel het geval’, is An
van mening.
We bedanken An voor de aangename babbel en
voor de tijd die ze voor Vlakaf wou vrij maken. De
foto’s bij ons artikel zijn van Mark Dhont, papa van
redactielid Veerle. In september komt Bachte-MariaLeerne aan de beurt en we eindigen deze rubriek
met Astene.

Tips voor trips
- wekelijkse markt op woensdagvoormiddag
- Brielmeersen: Park- en recreatiedomein van 35
hectare, beheerd door de provincie
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Dorpsraad
Dat we nog steeds geen dorpsraad bij elkaar kunnen roepen mag
geen reden zijn om stil te zitten. Afrit 12 Hansbeke dringt bij de
gemeente aan op overleg en goede communicatie. Waarover? In de
eerste plaats over de herinrichting van het stationsplein en over de
plaatsing van geluidswerende wanden. Infrabel heeft een plan maar
wij hopen dat dit niet te nemen of te laten is. Wij willen dat dit plan
wordt voorgesteld aan de bevolking en dat wij samen met het
gemeentebestuur nog aanpassingen kunnen doen. De burgemeester
deelde in de gemeenteraad van 24 juni 2020 mee dat het de bedoeling is om alle inwoners van
Hansbeke de kans te geven te participeren.
Na een aantal mails en brieven waarin we aandrongen op participatie, kregen we ondertussen
bericht van de participatieambtenaar van Deinze: “We hebben ervoor gekozen om de participatie
inderdaad breed te voeren en wensen een fysiek participatiemoment voor de inwoners van Hansbeke te
organiseren begin september. Daarop is iedereen dan welkom.
Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring van het College van Burgemeester en schepenen”

Goed gezegd!
Stad Deinze probeert om info te geven over de omleggingen en de timing van de werken maar die info is
alleen digitaal te vinden op de website van de stad (www.deinze.be/spoorwerkenhansbeke) Je moet nogal
wat moeite doen en ook tijd hebben om daar bv. ‘de Ringweg Hansbeke op luchtfoto’ te raadplegen. Johan
Cornelis, schepen van onder andere openbare werken en stations, post in eigen naam berichten over de
werken op facebook. Hoe dan ook, Deinze is in zijn informatie meestal op achtervolgen aangewezen. Niet
verwonderlijk. De stadsdiensten zijn afhankelijk van de informatie die ze ontvangen van de bouwheer
(Infrabel).
Met 'Goed gezegd!' (www.goedgezegd.deinze.be/nl-BE/) wil Deinze nu ook digitaal in overleg gaan met de
bevolking. Alleen individuele burgers kunnen er gebruik van maken. Bovendien gaat het alleen over
. stadsprojecten of stadsonderwerpen. Laat ons hopen dat we ook over grote infrastructuurwerken die niet
door de stad Deinze geleid worden (denk aan de werken in Hansbeke die volledig door Infrabel getrokken
worden) via dit platform geïnformeerd worden of dat er naar onze mening gevraagd wordt.
Verder kunnen we alleen maar hopen dat er nog veel echte, fysieke participatiemomenten door de stad
georganiseerd worden. Over de herinrichting van Hansbekedorp, de stationsomgeving en de geluidswerende
wanden, het bouwen van een nieuwe gemeentezaal, … allemaal zaken waar de stad ofwel bouwheer is ofwel
een grote impact op kan hebben.

Geluidswerende wanden langs de spoorweg?
• Op de plannen van Infrabel zien we langs beide zijden van de spoorweg, van west naar oost:
geluidswerende wanden van 2.4 m hoog GROEN, vanaf de ecotunnel in de Dorpsmolenweg ( +/- 100 m
voorbij de Borluutlaan) tot Hansbekedorp.
• geluidswerende wanden van 2.4 m hoog ALUMINIUM, vanaf Hansbekedorp tot de eerste bocht van de
Merendreestraat.
• geluidswerende wanden van 2.4 m hoog GROEN vanaf de eerste bocht van de Merendreestraat tot 100
m voorbij de autotunnel (voorlopig).
Wat wordt precies bedoeld met GROEN en ALUMINIUM?
We merkten op dat er omtrent deze geluidswanden een geanimeerde gedachtewisseling gaande was op
facebook. We waren zo vrij de burgemeester te mailen met de vraag om dringend in overleg te gaan met de
Hansbeekse bevolking. Ondertussen kregen we hierop als antwoord dat er een overlegmoment zal ingepland
worden in september 2020 (zie hoger, eerste kader).
Tip: Op de website van Afrit 12 Hansbeke www.afrit12hansbeke.be vind je een interessante bijdrage over
geluidshinder en geluidswerende wanden langs het spoor, overgenomen uit Vlakaf (november 2018).
Vlakaf juli 2020
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Verken Hansbeke met de fiets
Dat er geen dorpsraad kon samenkomen, Hansbeke Park niet kon doorgaan, er geen kermis was …, mag
ons niet tegenhouden om te blijven fietsen en wandelen. Wie Hansbeke nog niet zo goed kent, kan op de
website www.afrit12hansbeke.be niet alleen wandeltrajecten vinden, maar nu ook een fietstocht. Opgelet: hij
loopt niet alleen over asfalt en volgt een paar trage wegen (nb: de Dorpsmolenweg ligt er slecht bij voor
fietsers). De tocht is 17 km lang maar gemakkelijk in twee te delen. Ideaal om Hansbeke te tonen aan nietinwoners.
Tip: Wacht niet te lang om deze fietstocht te doen, want straks wordt de nieuwe spoorbedding aangelegd op
de bestaande grindweg aan de noordzijde van de spoorweg (= IJzerenwegwegel, in het verlengde van de
Melkerijstraat). Deze grindweg blijft dan allicht afgesloten tot na de heraanleg!

Herinrichting kerkplein
Sinds februari 2020 proberen we informatie te krijgen over de heraanleg van het Kerkplein en over het
Masterplan Hansbeke. De aanhouder wint: we kregen antwoord op onze vragen.
We vernemen dat de gemeente schetsontwerpen aan het maken is om de kasseien die voor het kerkplein
liggen, te vervangen door “groen”. Er wordt maximaal gestreefd naar ‘ontharding’. Voor het grasveld links van
de kerk zijn er voorlopig geen plannen tot wijziging.
De plannen zijn nog niet definitief, en zullen voorgelegd worden op de infovergadering in september. De
uitvoering van de werken is wellicht niet vroeger dan begin 2021.

Koop, eet, drink … lokaal!
Op de vorige dorpsraden bleek dat veel mensen willen dat de lokale handel blijft floreren. Dat was nog voor
de coronacrisis. Ondertussen weten we dat de lokale handel voor een groot stuk het cement van het dorp
is. Lokaal winkelen, naar de markt gaan of een terras aandoen, heeft veel voordelen zoals tijdswinst en lage
verplaatsingskosten. Toegegeven, ook een paar nadelen zoals misschien een iets hogere kostprijs of
beperkter assortiment. Maar wat vind jij het belangrijkst?
Tip (van de werkgroep Lokale handel van Afrit 12): maak eens de ’rekening’. Wellicht kom je tot het besluit
dat je beter af bent met voortaan meer lokaal en minder verderop te gaan winkelen of te genieten.
!1 2
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Ondertussen aan het Cultuurhuis …
De werkgroep Cultuurhuis van Afrit 12 Hansbeke heeft een zoveelste herinnering naar de gemeente
gezonden om te weten hoe het zit met de nieuwe gemeentezaal. De stad heeft nu geantwoord. De planning
is als volgt: dit najaar wordt een ontwerper aangesteld. Volgend jaar volgt dan het ontwerp, de
omgevingsvergunning en de aanbesteding. In 2022-2023 wordt de nieuwe zaal gebouwd.
Er zijn in 2018 en in 2019 al een aantal info-avonden georganiseerd door de gemeente bij de bestaande
gebruikers van de gemeentezaal. Wij hopen dat deze informatie niet verloren is. Alleszins bleven toen nog veel
vragen open. Bv. welke gebruikers zullen permanent een plaats krijgen in het nieuwe cultuurhuis:
tekenacademie De Kunstgreep, de Heemkundige kring Land Van Nevele, … ? Is er wel voldoende
accommodatie voor toneelvoorstellingen? We gaan er moeten voor zorgen dat de stad Deinze niet vergeet
om de ontwerpplannen aan de Hansbekenaren en de plaatselijke verenigingen voor te leggen!

Masterplan Hansbeke
Wat het Masterplan Hansbeke betreft: de gemeente heeft geen intentie dit plan drastisch te wijzigen, vooral
omdat het een visietekst betreft. Wel zal gekeken worden om in het masterplan niet enkel de publieke ruimte
te beschrijven, maar ook de publieke gebouwen erbij te integreren.
Het masterplan zal nadien omgezet worden in diverse uitvoeringsplannen (uitvoeringsplan cultuurhuis, site
rond het cultuurhuis, enz…). Al deze plannen zijn nog niet opgemaakt, behalve dan het uitvoeringsplan van
de stationsomgeving (tunnel en dorpsplein). Dit plan zal door Infrabel uitgevoerd worden zoals het voorligt. Wij
gaan ervan uit dat ook dit plan zal toegelicht worden op de hoorzitting in september. Maar hou er dus
rekening mee dat hieraan niets meer kan gewijzigd worden.
Hoe men verder inspraak zal organiseren, is ons nog niet duidelijk. We gaan ervan uit dat we dit op de
infovergadering in september zullen vernemen.

Minder vuil en meer groen
47 Hansbekenaren vrijwaren alle straten van Hansbeke van zwerfvuil. Dankzij de zwerfvuilpeters en -meters
ligt Hansbeke er mooi bij. Het zou natuurlijk nog beter zijn indien niemand vuil in de natuur achterlaat. Marleen
Van Ooteghem en Hugo Schaeck laten weten dat wie nog wil meedoen van harte welkom is! Registreer je bij
onze stad, bij Mooimakers.be, en contacteer Marleen (vanooteghemmarleen@hotmail.com) of Hugo
(schaeckh55@gmail.com).
Zoals veel Hansbekenaren wil Werkgroep Milieu en Groen van Afrit 12 Hansbeke dat de nieuwe Julius
Nieuwlandweg (de rondweg) groen aangekleed wordt. Door de rondweg en de tunnel zijn veel bomen,
struiken, tuinen, akkers en weiden, grachten en poelen, voor altijd vervangen door beton en asfalt. Dit moet
gecompenseerd worden. We vernamen dat aan beide zijden van het zuidelijk deel van de rondweg
haagbeukbomen komen. Ook worden enkele olmen en esdoornen aangeplant in groenzones nabij de
Nevelestraat en Brugseheirweg/Cardijnlaan. Vraag is wat aangeplant wordt op en naast de rotonde aan de
Rostraat? Voor het noordelijk deel zijn alleszins minder bomen voorzien. Een goed begin zou zijn om ook bij
de keerrotonde (voor de aansluiting van de Merendreestraat) bomen te planten en op het naastliggend terrein
een poel aan te leggen (goed voor fauna en flora).
Tip voor Infrabel en Wegen en Verkeer: er zijn gelukkig enkele straatbomen (linden) voorzien bij de aansluiting
Vaartstraat-rondweg. Verder zijn er drie “fietsoversteken met middenberm” op de rondweg. Die aan het
kruispunt met de Doornbosstraat is helaas al volledig dicht gebetonneerd. Misschien kunnen op de
middenbermen aan de oversteken naar de Voordestraat en naar de Brugseheirweg bomen geplant worden.
Vlakaf juli 2020
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Scheepsdoop aan de Leie
Schepen Marleen Vanlerberghe
Goede tradities zijn er om in ere te houden. En één van die tradities is dat VLAKAF de burgemeester en
schepenen voorstelt aan zijn lezers.
Marleen Vanlerberghe voorstellen is voor veel lezers
problemen zitten en een beroep doen op het OCMW.
van Vlakaf wellicht overbodig. Ze was al schepen in
Het BCSD beslist over de besproken dossiers ter
Nevele sinds 2009. En als het van de CD&V
zitting en dit op basis van het sociaal verslag en de
burgemeesters van destijds afhing dan zat ze al van
toelichting.
eind de jaren '80 in de gemeentepolitiek. Maar de
eerste twee keer dat ze
Armoedebeleid
haar kwamen vragen
Aansluitend bij deze
(eerst Antoine Van Speyverantwoordelijkheid is
broeck, later Roger
Marleen schepen van
Boone) zag ze het niet
armoedebeleid. Ze ziet dat
zitten. De kinderen waren
er toch meer armoede is in
nog te jong.
Deinze dan in Nevele. En
In 2000 kwam ze uitvooral: er was de laatste
eindelijk wel op. Ze was
maanden een fikse groei.
meteen verkozen in de
Liefst 30 leefloners kwaOCMW-raad en volgde op
men er bij, de meeste ten
het einde van de legisgevolge van de coronalatuur Antoine De Geest
crisis. Voor sommige van
nog een jaar op als gedie mensen is het maar
meenteraadslid.
tijdelijk, als overbrugging.
Dat men er haar zo graag
In afwachting dat de
bij had voor de verkieVDAB het dossier rond
zingen heeft alles te
krijgt voor de werkloosmaken met haar enheidsuitkering van somgagement in Nevele. Ze is
mige mensen die hun job
al 32 jaar voorzitter van
verloren, hebben ze nood
Femma, ze is al jaren
aan tijdelijke ondersteuvoorzitter van ACW
Marleen Vanlerberghe
ning.
Nevele, is lid van de
Daarnaast is er onderparochieploeg, lector in de
steuning van studenten
kerk en geeft al bijna 35 jaar catechese aan de
die geen beroep meer kunnen doen op hun ouders
vormelingen.
en gaan veel inspanningen naar de allerkleinsten. Zo
Het engagement heeft ze van haar vader. Die was
wordt er tegenwoordig eerste leeftijdsmelk gegeven
ook zeer actief in Meigem, waar Marleen haar jeugd
aan kinderen van wie de ouders het moeilijk hebben
doorbracht. Ze verhuisde naar Nevele na haar
(in samenwerking met Kind&Gezin).
huwelijk met Romain De Rho. Even werkte ze nog,
Gezinnen in armoede met kinderen krijgen ook twee
maar daar stopte ze al op haar twintigste mee toen
keer per jaar een toelage van 140 euro per kind. Ze
ze voor de eerste keer moeder werd. Haar oudste
zijn wel verplicht om daar iets voor de kinderen mee
zoon, Kristof, is ondertussen 43, haar dochter Mieke
te kopen (en het bonnetje te komen tonen als
is er 40. Marleen heeft ook drie kleinkinderen:
bewijs).
Nicolay is al 23, Amelia is er 13 en Tuur 12.
Ze organiseerde ook mee de verdeling van laptops
Momenteel is Marleen naast schepen ook voorzitter
voor onderwijs op afstand. VG Sensory, een bedrijf
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
uit Deinze, schonk 20 laptops om kinderen uit
(BCSD). In die hoedanigheid volgt ze mee alle
gezinnen met kansarmoede in coronatijden te
persoonlijke dossiers op van mensen die in de
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Scheepsdoop aan de Leie
kunnen laten meegenieten van het onderwijs op
afstand.
Ten slotte is er een samenwerking met enkele lokale
verenigingen die zich inzetten voor mensen in
kansarmoede: Welzijnsschakels, Regenboog en 't
Contactcenter. Deze verenigingen staan in voor
voedselbedelingen of ontmoetingen. Sinds kort heeft
Welzijnsschakels ook een winkel in de vroegere
judolokalen aan de vaart in Nevele.

Kerkfabrieken
Deze verantwoordelijkheid houdt meer een toezichtsfunctie in. Ze tracht ook actief mee te werken aan
het zoeken naar oplossingen voor de leegstaande
kerken. Maar dat is niet zo eenvoudig. Een herbestemming vraagt heel wat investeringen (verwarming, binnenwanden, sanitair, ...) en het is niet
gemakkelijk om een kerk, die vaak vol staat met
religieus erfgoed, te verkopen.
De herbestemming is een verantwoordelijkheid (ook
financieel) van de eigenaar en behalve die van
Landegem en de Sint-Pauluskerk te Petegem, zijn
alle kerken eigendom van de stad. Maar hoewel
Deinze eigenaar is, is er toch steeds toestemming
nodig van het bisdom, zelfs voor de herbestemming,
wat de mogelijke pistes ernstig inperkt.
Marleen hoopt maar dat er geen kerken gaan staan
verkommeren nu ze minder en minder gebruikt
worden.
De eerste kerk in het vroegere Nevele die onttrokken
wordt aan de eredienst (zoals het officieel heet) is die
van Poesele. Vanaf het voorjaar 2021 wordt het een
tentoonstellingsruimte en zullen er concerten
plaatsvinden.

Personen met een beperking
De laatste verantwoordelijkheid van Marleen zijn de
personen met een beperking. Hier is ze zeer
opgetogen over de goede, actieve adviesraad. Zoals
het hoort, zitten in deze adviesraad heel wat mensen
die zelf een beperking hebben. Ze weten dus
waarover ze spreken.
Zo controleren ze op regelmatige basis de handelszaken op hun toegankelijkheid. De goede krijgen een
'toegankelijkheidslabel' en mogen een sticker voor
het raam hangen. Uit deze lijst wordt er jaarlijks een
winnaar geloot. Die krijgt een trofee en een premie
van 500 euro.
Er blijven nog heel wat pijnpunten aan te pakken
rond de toegankelijkheid.
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Marleen noemt alvast de dorpskernen, de markten, ... Zo zijn er alleen nog maar in Landegem
zebrapaden die voorzien zijn van noppentegels voor
de slechtzienden.
Eén van de weinige Nevelse initiatieven die de fusie
overleefd hebben, is de premie voor mensen die
minstens 12 punten scoren voor vermindering aan
zelfredzaamheid. Deze premie bedraagt 130 euro
per jaar.
En ten slotte, maar zeker heel belangrijk, haalt
Marleen nog de scholenintegratiedag aan. Hierbij
worden leerlingen van een lagere school een dag
samengebracht met leerlingen van een instelling om
samen activiteiten te doen.

Ten slotte
We sluiten af met de klassieke vraag: heeft Marleen
geen politieke ambities die verder reiken dan de
gemeente? Ze is vrij categoriek: neen. Maar in de
gemeentepolitiek wil ze actief blijven zolang de partij
haar vraagt om op de lijst te staan.

‘Allieene veur een
begroivinge ester
nog volk in de
kirke… Ieder keer
ien’n mindre’
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Sporha
Corona zorgt voor vroegtijdig einde competitie
Het seizoen 2019-2020 zal
de geschiedenis ingaan als
één der meest opmerkelijke
campagnes ooit. Toen de lockdown onze competitie stillegde en nadien beëindigde, was het al
duidelijk dat Haantjes Oudenaarde kampioen was.
Hansbeke was, samen met het ambitieuze
Aarschot, in de running voor een tweede plaats.
Wat was de uiteindelijke impact van het virus op
onze sport? Een evaluatie die ik uitvoerde in
opdracht van HET NIEUWSBLAD leert dat bij heel
wat ploegen vooral de sponsoring onder druk
stond en staat. Verschillende firma's hebben nu
andere zorgen dan het steunen van een of andere
sportploeg. Het zou nonsens zijn om te stellen dat
je nu zou weten welke clubs een gezond beleid
voerden en welke niet. Op een bepaald niveau zijn
ALLE sportploegen voor een enorm deel afhankelijk van sponsoring. Als zelfs een grootmacht
als FC Barcelona (voetbal) moet bezuinigen dan
weet je het wel…

Wat het bescheiden BBC Schelstraete/Delacourt
HW Hansbeke betreft is het zeker zo dat een
aantal sponsors wat stoom moesten aflaten. Een
sterke financiële cel in het bestuur en het
aanblijven van de hoofdsponsors zorgen evenwel
voor een al bij al meevallend bilan. De ambities
zijn niet aangetast en volgend seizoen wil de club
resoluut een gooi doen naar de titel. De
concurrentie is echter zwaar: Phantoms Boom en
Turnhout koesteren dezelfde ambitie en bij "ruilen
moet er altijd 1 huilen”... In dit geval zullen
minstens twee ploegen ontgoocheld achterblijven.
Belangrijk nieuws is ook dat onze club volgend
seizoen start met een damesploeg in tweede
provinciale. Gelet op het aanwezige talent grotendeels speelsters uit de top van het
provinciaal basketbal - mag deze ploeg hoog
mikken. Voor onze club telt vooral dat jeugdspeelsters die aan hun veertiende steeds Hansbeke
moesten verlaten bij gebrek aan ploeg nu een
doorstroom aangereikt krijgen. Een boost voor de
jeugdwerking heet dat en zeker ook een uitbreiding van de achterban.
Johan Gaudissabois

Personalia
Nieuwe inwoners
Nils Van Renterghem en Femke Standaert, Reibroekstraat 22A vanuit Asselsstraat 20, Drongen
Karel De Craene en Lauren Audenaert, Zandestraat 41, respectievelijk afkomstig van Mariakerke en
Sint-Niklaas, sinds april
Geboren
Guust De Wulf, zoon van Sven en Valerie Heirbrant, Kouterken 2A, op 10 april
Gestorven
Godelieve Strobbe, echtgenote van Daniël Peltijn, Dalestraat 2, ° Hansbeke 27 augustus 1944, ✝
Hansbeke op 20 mei
Alle nuttige informatie mag doorgegeven worden aan je verspreider of aan redactie@vlakaf.be

!1 6

Vlakaf juli 2020

Kijk in de Leiespiegel
Gemeenteraad 28 mei 2020
Omwille van Corona vergadert de gemeenteraad
opnieuw via een videoconferentie. De zitting wordt
live gestreamd. Iedereen kan alles dus thuis volgen.

Sport
Er ligt een nieuw reglement (2020-2025) op tafel voor
de erkenning en subsidiëring van de sportverenigingen. Sabine Vermeulen (NV-A) vindt het niet
kunnen dat dit reglement niet is voorgelegd aan de
sportraad. Corona kan geen excuus zijn. Dirk
Stroobandt (GroenRood) sluit hierbij aan en stelt voor
het huidig reglement tot 31 mei 2021 te laten gelden.
Het nieuwe voorstel kan dan besproken worden door
de sportverenigingen en in de sportraad. Deze
regeling wordt aanvaard door iedereen met
uitzondering van Jan Pauwels die zich onthoudt en
burgemeester Vermeulen die tegenstemt.

Gasboetes
GroenRood en sp-a zijn niet akkoord met het
verlagen van de leeftijd voor gasboetes tot 14 jaar en
onthouden zich dus bij de stemming over de
protocolakkoorden gesloten door het schepencollege en de procureur des konings OostVlaanderen.

Kerken
Er moet gestemd worden over de meerjarenplannen
en budgetwijzigingen van heel wat kerkfabrieken van
de stad. N-VA onthoudt zich bij de stemming omdat
er nog steeds geen duidelijk toekomstplan is voor de
kerken. Olaf Evrard (Vlaams Belang) meent dat reeds
stappen in de goede richting gezet zijn maar er mag
een versnelling hoger geschakeld worden. Schepen
Marleen Vanlerberghe (CD&V) deelt mee dat de kerk
van Poesele op 20 juni 2021 aan de eredienst
onttrokken wordt. Ook GroenRood, sp.a en Bart
Vandekerckhove (Open Deinze) onthouden zich.

Bosbegraafplaatsen
De stad koopt een perceel landbouwgrond in
Bachte-Maria-Leerne om een bosbegraafplaats aan
te leggen. Er is meer en meer vraag naar
natuurbegraafplaatsen. De as van de overledenen
wordt dan uitgestrooid in een natuurlijke omgeving:
(bos, weiland…) zonder enige impact op de natuur.
Individuele gedenkstenen zijn daar niet toegestaan.
Vlakaf juli 2020

Bart Vermaercke van N-VA meent dat er eerst een
begraafplaatscommissie moet komen en dat het niet
logisch is grond aan te kopen waarvan men nog niet
zeker weet of dat deze bestemming wordt
toegelaten door de hogere overheid. Annick
Verstraete van GroenRood haalt aan dat een
begraafplaats moet aansluiten bij een woonkern. Ze
stelt dat de stad in gesprek moet gaan met de
provincie. Schepen Van Thuyne vindt dat men
gebruik moet maken van de opportuniteit die zich
aandient. Hij deelt mee dat er overleg is met de
provincie. De bestaande begraafplaatsen zullen
opengehouden worden zolang het kan. Bij de
stemming is er onthouding van N-VA en sp.a.

Verkeersreglement
Er worden 20 aanvullende verkeersreglementen
goedgekeurd. Dirk Stroobandt merkt op dat voor
geen van deze punten advies gevraagd werd aan de
verkeerscommissie: het college moet meer respect
tonen voor de adviesraden. Zo komt er een fietszone
in het centrum van Nevele en een fietsstraat in een
deel van de Kerkstraat te Landegem. Het aanleggen
van zebrapaden op de Markt in Deinze is zowel voor
Dirk Stroobandt als Freija Dhondt van sp.a een
beperking van het vrij voetgangersverkeer in deze
zone 30. Als er een zebrapad is, moeten de
voetgangers dit gebruiken als ze zich op minder dan
20m van het pad bevinden. Daartegenover staat dat
voetgangers zich normaal in zone 30 vrij mogen
verplaatsen.

Vuilnis
Iedere locatie voor kinderopvang krijgt jaarlijks 3
rollen huisvuilzakken van 60 liter gratis. Jeugdverenigingen krijgen jaarlijks een gratis saldo voor
gebruik van een recyclagepark (meer dan 200 leden:
60 euro – minder dan 200 leden: 45 euro). In
antwoord op de opmerking van Karlien De Paepe
van N-VA over het te veel binnen- en buitenrijden aan
het recyclagepark te Landegem zegt schepen Filip
Vervaeke dat er naar een oplossing gezocht wordt
door het college in samenwerking met de milieuraad
en IVM.

!1 7

Kijk in de Leiespiegel
Kunstacademie
Vanaf september 2021 zal er één kunstacademie
zijn. De Podiumkunsten en Beeldende kunsten
fusioneren. Er wordt nog gezocht naar een geschikte
locatie in het vroegere Nevele, wellicht in Landegem.
Annick Verstraete vraagt om de personeelsleden te
betrekken. De infrastructuur moet voldoende zijn en
er wordt best ook gezorgd voor een tentoonstellingsruimte. Schepen Van Hove deelt mee dat de
entiteiten hun eigenheid moeten bewaren. ‘Er is een
goede sfeer onder de personeelsleden en de
infrastructuur wordt aangepast.’

Gemeenteschool Nevele
Het reglement voor het gebruik van lokalen (turnzaal,
refter, keuken, speelplaats) van gemeenteschool De
Vaart Nevele wordt goed-gekeurd. Deze lokalen kunnen ook gehuurd worden
door privépersonen.

die manier wordt het dorp visueel afgesneden. In het
milieueffectenrapport wordt niet verplicht tot dergelijk
hoge geluidschermen. Bij de heraanleg in Drongen
werd voor een andere oplossing gekozen. Schepen
Johan Cornelis zegt op dezelfde golflengte te zitten.
De aanpassing in Drongen is er gekomen na
bezwaarschriften. In Hansbeke is er geen bezwaar
ingediend. Olaf Evrard verwijst naar de mondelinge
vraag die hij daarover reeds vorig jaar stelde. Het
leven langs een spoorweg wordt men gewoon, een
dergelijke visuele draak niet. Hij vreest voor de
leefbaarheid van het dorp als er niets veranderd
wordt aan de plannen. Kristof Van Den Berghe wil dit
op de dorpsraad Afrit 12 bespreken. De voltallige
raad gaat akkoord verder in overleg te gaan met de
bewoners van Hansbeke.

Extra agendapunt: de geluidsschermen in Hansbeke
Kristof Van den Berghe
(GroenRood) vraagt overleg
over de geluidsschermen die
zullen geplaatst worden aan
de spoorwegovergang in de
Nevelestraat te Hansbeke.
Iedereen weet dat geluidsschermen aan een spoorweg nuttig zijn. Nu wordt
voorzien om aluminiumschermen te plaatsen die
meer dan 2,5 m boven de
straat zullen uitkomen. Op

simulatie

Op de gemeenteraad van stad Deinze worden er zaken besproken van 17 deelgemeentes.
Met het verslag van deze vergadering kunnen we dus een hele Vlakaf vullen.
Daarom besloten we enkel verslag te geven van de punten belangrijk voor Hansbeke. Nu en
dan verschijnt ook nieuws van de vroegere deelgemeentes van Nevele. Ook als een
Hansbeeks raadslid een opmerkelijke inbreng heeft, vinden we het nodig dit te vermelden.
Toch is het interessant ook te volgen wat er in andere dorpen gebeurt.
Kijk op de website van Deinze bij Bestuur / Bestuursorganen / Gemeenteraad /
Gemeenteraad fusiestad / audioverslagen.
Je kan alle gemeenteraden herbeluisteren, ook uit een ver verleden. Met een handige agenda
kan je klikken op het punt dat jou interesseert.
!1 8
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Kijk in de Leiespiegel
Mondelinge vragen
Bij grote bouwwerken wordt er vaak grondwater
opgepompt om droog te kunnen werken (bronbemaling). Matthias Neirynck en Freija Dhondt
vragen of dit grondwater dat verloren gaat niet
hergebruikt kan worden. Schepen Cornelis zegt dat
dit twee jaar terug reeds gebeurde in Nevele en dat
de verplichting in de toekomstige vergunningen zal
opgenomen worden.
Antwoord op vragen Kristof Van Den Berghe:
- het bomenplan komt in gemeenteraad augustus
(schepen Vervaeke)
- naleven heraanplant na kapvergunning bomen
werd niet altijd opgevolgd en zal nog gebeuren tegen
het volgend plantseizoen (schepen Vervaeke)

- het klimaatplan dat vastgelegd is in het
burgemeestersconvenant wordt in januari 2021
besproken in de provincie (burgemeester Vermeulen)
- het ontbrekend deel van het fietspad in de
Nevelestraat hoort niet bij de werken van de aanleg
3de en 4de spoor. Er moet in dat stuk nieuwe riolering
komen en nadien kan het fietspad doorgetrokken
worden (schepen Cornelis)
- de politie controleert de snelheid en het rijgedrag
van het zwaar vervoer. Er wordt vastgesteld dat de
snelheid niet overdreven is, doch door de zwaarte
van het vervoer krijgt men een andere indruk
(schepen Cornelis)

Gemeenteraad 24 juni 2020
Het was de bedoeling om de gemeenteraad van 24
juni in zaal De Rekkelinge te houden, maar door
problemen met de airco werd er in laatste instantie
toch teruggegrepen naar een digitale vergadering die
via YouTube kon gevolgd worden. De raadsleden
hebben regelmatig problemen om te stemmen over
de agendapunten en er wordt bij aanvang voortdurend geswitcht tussen Gemeenteraad en OCMWraad. Daardoor wordt het bij momenten een heel
verwarrend en tergend traag schouwspel. De
vergadering duurt 6 uur 15 minuten! Opvallend: de
Hansbeekse gemeenteraadsleden Sofie D’hondt
(voorzitter, Open Deinze), Olaf Evrard (Vlaams
Belang) en Kristof Van den Berghe (GroenRood)
komen vaak en met verstandige bijdragen aan bod.
Goedkeuring verslag april: Kristof Van den Berghe
diende een voorstel in over de geluidsschermen in
Hansbeke en stelde terugkoppeling naar dorpsraad
Afrit 12 voor. Dat voorstel werd goedgekeurd. De
burgemeester zegt nu dat hijzelf en schepen Cornelis
(CD&V) het ruimer zien en de voltallige bevolking in
Hansbeke willen informeren, dus niet via de
Dorpsraad Afrit 12.

‘Jantsje Vermeuln es
precies schui van onzn
Ansbeeksen durpsroid’
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Bart Vermaercke (N-VA) wenst de notulen niet goed
te keuren. Hij mist respect vanuit het college van
burgemeester en schepenen. Essentiële informatie
over het plaatsen van boombakken in de Tolpoortstraat werd niet meegedeeld aan de gemeenteraadsleden, maar daags nadien staat het halve
schepencollege wel in de krant bij de plaatsing van
diezelfde boombakken, ter waarde van 20.000 euro.

Goedkeuring rekening en begroting
De jaarrekeningen van 2019 en de begroting voor
het meerjarenplan worden goedgekeurd. De
oppositiepartijen N-VA, GroenRood, sp.a en Vlaams
Belang vinden dat er heel wat onnauwkeurigheden in
zitten en zeggen dat de meerjarenbegroting visie
mist. De coronamaatregelen werden onvoldoende
ingecalculeerd. Men stelt vast dat er een veel groter
overschot op de jaarrekening van 2019 is dan
voorzien (overschot van meer dan 11 miljoen euro
voor Stad, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf),
wat wijst op een gebrek aan planning. De oppositie
vindt dat er te veel investeringen worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Corona
Jan Pauwels (N-VA), Freija Dhondt (sp-a plus) en
Kristof Van den Berghe vinden het vreemd dat geld
van de federale overheid voor coronamaatregelen
wordt gebruikt voor huiswerkbegeleiding. Eerder
had Deinze deze ondersteuning voor de meest
kwetsbare kinderen net geschrapt. ‘Huiswerk!1 9

Kijk in de Leiespiegel
Winkelstad of terrasbelasting betalen. Dat is
ook een vorm van steun. Daarom is het logisch
dat die zaken nu minder kunnen profiteren van
de voorgestelde steunmaatregelen. Horecazaken kunnen bijv. ook een groter terras
aanvragen.

Sport
Er worden ettelijke miljoenen geïnvesteerd in
sportcluster Brielmeersen (rond SK Deinze).
Verschillende voetbalploegen in de deelgemeenten krijgen een kunstgrasveld. Olaf
Evrard vraagt schamper of kunstgras ook een
oplossing voor VVE Hansbeke kan zijn.

Livestream gemeenteraad?
begeleiding is een basisondersteuning vanuit de stad
en het ‘coronabudget’ moet dienen voor extra
maatregelen’.
Er wordt een reglement voorgesteld voor het
toekennen van een financiële tussenkomst aan alle
handelszaken en vrije beroepen van medische en
paramedische aard, als steun ten gevolge van
kosten door de corona-crisis. Annick Verstraete
(GroenRood) vindt dat de bestrijding van armoede
minstens even belangrijk is en hekelt dat er veel
meer voorwaarden gekoppeld zijn om een voedselbon te ontvangen dan voor compensatie voor de
handelszaken. Voor de voedselbonnen geeft de stad
20.000 euro uit, voor de handelszaken 400.000
euro. Olaf Evrard vraagt aandacht voor de
deelgemeenten. Niet alle steun moet naar de as
Markt - Tolpoortstraat - Gentpoortstraat gaan. De
burgemeester antwoordt dat heel wat handelszaken
die open moesten blijven, geïnvesteerd hebben in
extra veiligheidsmaatregelen. In de deelgemeenten
moeten de handelszaken niet bijdragen aan Deinze

Dirk Stroobandt (GroenRood) vraagt of de
gemeenteraad niet altijd live kan gestreamd
worden. Volgens schepen van Financiën Norbert De
Mey (Open Deinze) is hier geen geld voor. Hij vindt
het voorstel onvoldoende onderbouwd. Dirk Stroobandt reageert dat het aan het bestuur is om
marktonderzoek te doen. Hij vraagt dat het college
de kostprijs zou onderzoeken, maar die vraag
verzandt in totale verwarring binnen de raad omdat
niemand nog weet waarover gestemd wordt.

Boombakken
Olaf Evrard heeft vragen bij de plaatsing van bomen
in de Tolpoortstraat en de Gaversesteenweg. Bart
Vermaercke herhaalt de bedenkingen die hij bij het
begin formuleerde. De burgemeester antwoordt dat
de coronacrisis een opportuniteit is geweest om snel
bomen te plaatsen en de straten te vergroenen. Hij
betreurt de kritiek en doodsbedreigingen die hij
gekregen heeft voor dit dossier.
Gelet op het late uur (1u45) zullen de resterende
vragen schriftelijk worden beantwoord.

Artikels of andere bijdragen (bv. lezersbrieven) moeten binnen zijn bij de redactie
vóór 20 augustus 2020, via redactie@vlakaf.be
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Merel daagt Hans uit
Oplossing opgave 21: Koffie en melk
Stipt op tijd, zoals altijd, bezorgde Robert De Blaere de oplossing van opgave 21 en
een nieuwe opgave.
Baziel heeft uiteindelijk EVENVEEL koffie als melk gedronken.
Wat koffie betreft, dronk hij één (1) volle beker, door zijn mama ingeschonken.
Wat melk betreft, vulde Baziel zijn beker aan: met één zesde, dan met één derde, en
dan met een halve beker.
Nu is 1/6 plus 1/3 plus ½ precies één volle beker.
Proficiat met je oplossing, zo eenvoudig is het!
Het toemaatje (kan Onze-Lieve-Heer-Hemelvaartsdag vóór 1 mei vallen in hetzelfde kalenderjaar?) kreeg ook
tekst en uitleg:
Het hoogste kerkelijk gezag legde Pasen op de eerste zondag NA de eerste VOLLE MAAN van de lente
(voorgesteld op het Concilie van Nicea in 325 en beslist in de 8ste eeuw).
Voor het begin van de lente koos men 21 maart (ook al wist men dat de lente vroeger kan beginnen).
Valt 21 maart op een zaterdag (1 kans op 7) EN is het ook volle maan op 21 maart (1 kans op ongeveer 29) dan
valt Pasen op 22 maart (vroeger kan het niet).
Hemelvaartdag is de 40ste dag vanaf Pasen en valt dus 39 kalenderdagen later.
Nu is 22 maart plus 39 dagen juist 30 april.
Het antwoord is dus JA.
De redactie deed ook wat opzoekingswerk: Hemelvaartdag op 30 april gebeurde laatst in 1598, 1693, 1761 en
1818. De volgende keer zal het in 2285 zijn, maar dat zullen we wellicht niet meer meemaken.
Per brief met mooi getekende Ansbeekse
postzegel kwam een juist antwoord van fervent
koffiedrinker Ignace Neerman. Onze trouwe
medewerker Marleen Van Ooteghem ging in op
onze oproep naar meer vrouw in dit spelletje.
Omdat we in een goede bui zijn krijgen beiden de
cd-single ‘Wij zijn het dorp’. Kan helpen om het
voorbijrijdend zwaar werfverkeer even te vergeten!
Christian De Keuckelaire en Marc Dhont stuurden
ook de juiste oplossing binnen en behalen
respectievelijk hun derde en tweede ticket voor
het boek ‘Hansbeke-Dubbelportretten’ van Koen
Degroote.
In onze eredivisie blijven Antoine Martens en Vincent Martroye zij aan zij. De laatste dankzij het onderwijs bij de
paters in Kortrijk.

Opgave 22: Koffie en melk. Deel II
Anna, de oudere zus van Baziel, wil niet achterblijven als er met koffie en melk gewerkt wordt.
Ze begint met twee maatbekers van 500 ml. In de eerste giet ze 400 ml koffie, in de tweede giet ze 400 ml
melk.
Verder doet ze in drie fasen allerlei mengelingen telkens met een volle maatlepel van 25 ml (dit is belangrijk!).
Fase 1: Anna schept een lepel koffie uit beker 1 en doet die in beker 2. Daarna schept ze een lepel mengsel uit
beker 2 en doet die in beker 1.
Vlakaf juli 2020
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Merel daagt Hans uit
Fase 2: Anna schept een lepel mengsel uit beker 1 en doet die in beker 2. Daarna schept ze een lepel mengsel
uit beker 2 en doet die in beker 1.
Fase 3: Hier herhaalt Anna fase 2 nog eens volledig.
Vraag: Is er in beker 1 nu MEER, EVENVEEL of MINDER melk dan dat er koffie is in beker 2?
Natuurlijk moet er bij je antwoord de nodige verklaring zijn.
Succes, er is alleen een klare kijk nodig!
TOEMAATJE
Veronderstel dat een tram op een grote rotonde een volledige ronde maakt, ook in tegenwijzerzin zoals wij
met de auto op een rotonde rijden.
Vraag: Hoeveel omwentelingen maken de rechter tramwielen meer dan de linker tramwielen? (Ik vraag
niet het totaal aantal omwentelingen). Als je dan toch concrete gegevens wil bij dat tramgebeuren: de
spoorbreedte is 1,0 m en de wieldiameter 0.5 m. Graag je antwoord met uitleg.
Antwoord op opgave 22 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…

Terugblik
Uitslag steunkaarten BBC Hansbeke
1. 07636
2. 16329
3. 12426
4. 17839
5. 11447
6. 07923
7. 16134
8. 01158
9. 08265
10. 15224
11. 04678
12. 09859
13. 19641
14. 18277
15. 08435

Boerenhesp
Boerenhesp
Grillplaat
BBQ stel
Keukeweegschaal
Rolblad voor planten
keukenweegschaal
1 kg gemalen koffie
2 fl cava
Assortiment bier
2 fl. wijn
4-delige kruidenpotjes
Assortiment bier
2 fl cava
2 fl. wijn

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

16598
18915
02972
13439
01669
03654
03454
12198
07842
04182
11974
14244
08795
07547
04719

Roze kussen
Kussen (oranje/groen)
Assortiment bier
spiegel
eierdopjeset
Verjaardagskalender
Paraplu
vochtopnemer
keukenwekker
keukenkruiden
Oranje gastendoek
4-delige kruidenpotjes
Sproeikop voor gieter
Paraplu
Assortiment bier

Prijzen tot 31 augustus 2020 af te halen in café ‘De Zoete Inval’, Hansbekedorp 17.
!2 2
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Tachtigers
René Van Helleputte en Mia Bastien
Op zekere leeftijd heeft iemand heel wat te vertellen over het leven. Op jonge leeftijd maakten ze een oorlog mee
en zagen ze dat de wereld in brand stond. Ze hebben hard moeten werken om er te komen en iets meer luxe te
verwerven dan hun ouders. Vandaag leven ze in een wereld waar de veilige bescherming van de eigen cultuur
lijkt weg te smelten, onomkeerbaar. Ze vertellen over een tijd zonder televisie, computer, gsm en internet. Een
tijd die voor de jeugd vandaag precies nooit bestaan heeft. Van hun verhaal willen we een blijvende getuigenis
maken. In de lijn van de grote literatuurstroming op het einde van de 19de eeuw, zetten zij hun getuigenis op
papier.
Op een zonnige, droge junidag met veel wind – zijn
er nog andere geweest? – fietsen we naar
Zandestraat 43. René en Mia ontvangen de reporter
met koffie en vertellen over hun leven, eerst apart
maar nu al veertig
jaar samen.

Bijna Broeder van Liefde

Ons gezin was zeer katholiek, vooral mijn moeder:
ze ging alle dagen naar de H. Mis. Mijn broer Jef
was bij de broeders van Liefde en een tijd lang
missionaris in
Congo. Moeder
wou me in zijn
Uit huis gebomvoetstappen duwen en ik ging
bardeerd
naar het juvenaat
Mijn vader was
Sint-Tarsicius van
Theofiel Van Hellede broeders van
putte, mijn moeder
Liefde in Sint-MiMaria Elyn. Ze krechiel bij Brugge en
gen negen kindedaarna naar het
re n . E e n o u d e r
noviciaat. Broer
broertje kreeg de
Jef was ondernaam René, maar
tussen terug uit
stierf jong. Ze vonCongo en verbleef
den het blijkbaar
in Sint-Maria-Aaleen mooie naam,
ter. Dat werd mijn
die je nu wel minRené en Mia
volgende stap. Ik
der hoort. Ze
kreeg daar wel
noemden mij ook
ontzettend veel last van migraine. Een psychiater in
zo bij mijn geboorte op 26 februari 1939. We
Beernem raadde mij aan onmiddellijk uit te treden.
woonden vlak bij Merelbeke-station. De site van het
Daar werden geen problemen van gemaakt, mijn
rangeerstation werd op het einde van de oorlog
kleren lagen klaar om terug in de gewone wereld te
zwaar gebombardeerd door Amerikaanse en
stappen. Ik schreef me dan in aan de normaalschool
Canadese vliegtuigen. Heel wat huizen werden
van Oostakker en mocht me na twee jaar
vernield. Vader was in de tuin, de rest van het gezin
onderwijzer noemen. Via mijn broer én broeder Jef
zat te schuilen in de kelder. Gelukkig werd niemand
kwam ik vrij onmiddellijk terecht in Sint-Gregorius in
gewond. Ons huis was wel onbewoonbaar en wij
Gentbrugge, een instelling voor kinderen en
werden opgevangen door de jezuïeten in de abdij
jongeren met een beperking. Ik heb daar geruime
van Drongen. We zijn dan op verschillende plaatsen
tijd gewerkt. Ik trouwde met Jo Bruggeman en we
in Drongen gaan wonen: in de buurt van de
woonden in Melle-Vogelhoek. We kregen drie
Varendrieskouterstraat, de Veerstraat, in een
dochters, Carole in 1963, Tanja in ´64 en Sybille in
routehuis van de spoorweg aan een Leiearm… Mijn
´66. Carole woont nu in Meilegem, Tania in
lagere school deed ik in Drongen tot de vierde
Merendree en Sybille in de Reibroekstraat.
graad.
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Tachtigers
moette ze Omer Bastien. Ze werden een
koppel, trouwden en kregen zeven
kinderen. Ik had een oudere broer en
werd zelf geboren op 8 juni 1940.
Daarna volgden twee jongere broers en
nog eens drie zussen.
Ik ging naar Onze-Lieve-Vrouw-tenDoorn voor kleuter, lager en middelbare
afdeling. Thuis drilden ze erin dat we
goed moesten leren om een diploma te
behalen. Daarna mocht ik als enige naar
Gent op kot, mijn broers en zussen
zaten op internaat. Ik ging naar het
regentaat Snit en Naad in de Tweebruggenstraat. Ik zat daar echt tegen
Familie Van Hellepute bij het huwelijk van jongste zus Marie- mijn zin, zag mij nooit levenslang voor de
Louise. René links van haar.
klas staan om die naaitechnieken aan te
leren in het beroepsonderwijs. Ik genoot
Via directeur Remy De Paepe, de broer van minister
wel ten volle van het kotleven en voelde me
Placide, kwam ik terecht in Ten Dries, Landegem.
ontsnapt uit mijn strenge thuis (lacht). Ik ging in 1960
Ongeveer tegelijkertijd konden we hier een huis
werken als opvoedster in St.-Lodewijk in Kwatrecht
kopen in de Cardijnwijk. Een gelukkige samenloop
en verbleef in de grote vakantie bij de Zusters
van omstandigheden mag je wel zeggen. In 1972
Benedictinessen in Loppem om mijn Frans bij te
werden we Hansbekenaren, Sybille ging juist aan het
spijkeren. Daar was een tante kloosterzuster. Daarna
eerste leerjaar beginnen. In Landegem gaf ik les in
gaf ik twee jaar les aan opvoedsters in Bassevelde.
het eerste en tweede leerjaar.
Kinderen met een beperking leren lezen, deed ik het
liefst. Als ik dan veel later iemand ontmoette die blij
was dat ik hem leren lezen had,
deed me dat enorm veel plezier.
Ik ben blijven werken tot ik 65
werd omdat ik het zo graag
deed.

Mia, niet van Gorki maar van
Eeklo
M i j n m o e d e r M a r t h a Va n
Belleghem was afkomstig van
Varsenare. Ze was vroedvrouw
en kwam inwonen bij een
apotheker in Eeklo. Ze bracht
niet alleen zijn kinderen ter
wereld maar zorgde ook voor
de jonge kroost. Het was een
zeer gelovige vrouw: de paternoster werd niet alleen voor de
meimaand voorbehouden,
maar gebruikte ze het jaar door.
Ze ging heel veel naar de kerk
en op weg daarnaartoe ont!2 4

Familie Bastien bij het huwelijk van de twee jongere broers. Mia staat
tweede van rechts.
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Tachtigers
Een wat stormachtig huwelijk

De lening van 100 BEF

Ik huwde met Joris Deturck die Sint-Lukas gevolgd
Op een dag kwam René mijn winkel binnengestapt
had en kunstenaar was. Hij werkte ook in het bedrijf
omdat hij in een winkel wat verderop een cadeautje
van zijn vader, de distillerie Van Hoorebeke. Dit
voor Sybille wou kopen en toevallig geen geld op
bedrijf was gevestigd in een mooi pand in Eeklo. Op
zak had. Ik kende hem als meester René van Heidi
de benedenverdieping hield ik een winkel van
uit de school van Landegem. Hij gaf op woensdagPrémaman en verkocht baby- en kinderkleding. Ik
namiddag en zaterdagen ook les in Eeklo. Hij moest
deed dit 17 jaar, tot ik naar Hansbeke kwam wonen.
dat geld later komen teruggeven en is blijven
In 1965 bij de geboorte van ons eerste kind, Heidi,
komen…
liep het wat mis. De bevalling duurde te lang en zij
hield er een lichte
We zijn nu al veerhandicap aan over. In
tig jaar gelukkig
de lagere school van
“We berusten in de toestand zoals hij nu is, samen. Heel veel
Ten-Doorn ging het
reizen hebben we
aanvankelijk goed
niet gedaan. Wel
en genieten van elke dag.”
maar ze werd toch
eens naar Rome,
doorgestuurd naar Ten
Praag en InterDries in Landegem, waar ze les kreeg van René. Na
laken in Zwitserland. We hielden even zeer van
haar twaalfde volgde ze les in Mariagaard in Wetfietsvakanties in Limburg en Nederland. Nu is dat
teren en ging daarna werken in Sint-Lo-dewijk, waar
allemaal niet meer mogelijk. René is geopereerd aan
ik ook nog één jaar aan de slag was. Onze zoon
de heup en heeft last van artrose in de nek. Hij weet
Klaus met geboorte-jaar 1966 studeerde goed in de
ook dat zijn geheugen hem soms in de steek laat.
lagere school, ging naar Don Bosco Zwijnaarde
We berusten in de toestand zoals hij nu is en
maar haakte daar af. Ook technisch onderwijs in
genieten van elke dag.
Eeklo kon hem niet boeien en hij verdween voor een
tijdje naar Rotterdam. Later werkte hij zijn secundair
René weet ook dat de tijden veranderen: ‘Toen ik
af en studeerde voor kok. Hij is meer een avonturier
nog niet zo lang in de Zandestraat woonde, gingen
die graag eens naar het buitenland trekt. Zowel
we mee als kookouder op bivak met de Hansbeekse
Heidi als Klaus wonen in de buurt van MerelbekeChiro. Ondertussen was er hier een brand in huis
station. Heidi trouwens in het ouderlijk huis van
waarbij ook jeugdfoto’s verloren gingen. Nu ben ik
René. Er kwam na Heidi en Klaus nog eens zusje bij.
meer gekluisterd aan mijn zetel en zie toe hoe Mia
Annelies werd geboren in 1970 en woont in
huis en tuin bereddert. Een poetsvrouw of tuinman
Evergem met Jean-Marie en hun drie kinderen.
is hier nog niet nodig met zo’n actieve vrouw
(schaterlach volgt). Ik houd ook van klassieke
Mijn man nam de distillerie van zijn vader over maar
muziek. Op het schoolfeest leerde ik altijd de liedjes
dat liep faliekant af. Van Hoorebeke was inderdaad
aan en ik was in een koor in Baarle. Muziek geeft me
een heel lekkere jenever! Hij is later naar Brussel
rust…’
vertrokken om samen met Jan Vermeire van
Poverello te werken in de Marollen.
Na dit orgelpunt nemen we een foto en afscheid van
elkaar… We wensen Mia en René nog een mooie
tijd samen.
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Terugblik
Publiek redt muzikanten

Mochten de grote cultuurhuizen een dergelijk initiatief
nemen, dan zouden misschien alle artiesten in nood
geholpen kunnen worden...”
Alle resterende concerten van het voorjaar werden
afgelast. De meeste hebben een plaatsje gevonden
in de kalender van het najaar. Arscene hoopt de
deuren in september weer te kunnen openen om de
muziekliefhebber weer volop te laten genieten van de
live muziek. De agenda verschijnt ongetwijfeld in ons
septembernummer. Nog dit, de foto met het voltallige Arscenebestuur werd genomen in précoronatijden, toen er nog geen sprake was van anderhalve meter afstand.

Muzikanten die het moeten hebben
van live-optredens zien al ruim drie
maanden zwarte sneeuw. Arscene,
ons lokaal en kleinschalig cultuurhuis
in Hansbeke, bedacht het coronaticket en deed
daarvoor een beroep op zijn publiek: je koopt nu een
ticket voor een concert dat zal plaatsvinden nadat
corona overwonnen is. Arscene legt hetzelfde
bedrag bij en betaalt nu reeds muzikanten voor een
concert in de toekomst. Die actie konden we in het
meinummer van Vlakaf nog op de valreep
aankondigen. Blijkbaar was het een succesvolle
actie.
“In een mum van tijd verzamelden
we 8.000 euro waarmee we een
aantal muzikanten een duwtje in
de rug kunnen geven,” zeggen de
bestuurders van Arscene. “We
waren verwonderd over het succes
van deze actie, we verkochten
zo’n 250 tickets in drie weken tijd.
Het publiek koopt immers blind
een ticket, niet wetend voor welk
concert. Maar kijk, de doorsnee
Arscenebezoeker heeft blijkbaar
vertrouwen in de programmatie én
weet wat solidariteit is. Arscene en
de betrokken muzikanten zijn het
publiek zeer erkentelijk voor deze
Vlnr: Piet De Muynck, Wouter Langeraert, Katrien Janssen,
mooie vorm van samenhorigheid.
Wouter Labarque en Hilde Depoorter.

Vooruitblik
Blue and Broke, akoestisch
JarDeins tuinconcert in Deinze
op 22/8 om 20.30 uur
Een zomer zonder muziek? Nee! Op zaterdag
22/8 speelt Blue and Broke een bubbelconcert in Deinze in trio.
Verwacht je aan veel Edward, maar ook aan
wellicht nieuwe songs uit de plaat…
Meer info op blueandbroke.com
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Vooruitblik
• Zaterdag 22 augustus: verrassingsuitstap. Opnieuw bezoeken we een
stad op een heel verrassende manier en leren we ongekende hoekjes en
plekken kennen.
Meer info bij Regine Van Landtschoote 0486 02 38 35.

• Woensdag 2 september: Tunisch haken. Tunisch haken is haken met een lange haaknaald. Meer info
bij Regine Van Landtschoote: R.vanlandtschoote@scarlet.be.
• Vrijdag 11 september in bloembinderij Orchidee Lovendegem (we carpoolen naar daar). Kokodama.
Kokodama is een decoratieve voorgevormde bol om planten in te zetten. De bol bestaat uit
kokosvezels en andere natuurlijke materialen, is handgemaakt en 100% fairtrade. Je kunt ze
ophangen en neerzetten, zowel binnen als buiten.
Meer info bij Jenny Van Hecke 0475 86 63 19.
• Woensdagen 16 en 30 september: kookles Lekkere soep. Van een licht aperitiefsoepje tot een stevige
maaltijdsoep. Meer info bij Linda Keirse, linda.keirse19@gmail.com, of 0488 75 16 26 Greet Conix.
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Vooruitblik
Tuupetegoare organiseert 1e Grote Prijs van Hansbeke Petanque
Butje! Tireren en pointeren! Canner! Geen typischer
vakantie-activiteit dan een spelletje petanque, liefst
op een mooie zomeravond. Maar nu de
zomervakantie wat atypisch wordt en vele
reisplannen in het water gevallen zijn, wil
Tuupetegoare de vakantiesfeer naar Hansbeke
brengen. Met de 1e Grote Prijs van Hansbeke
Petanque, een 100% coronaproof petanquetoernooi
waar alle Hansbekenaren kunnen aan deelnemen.
De twee petanquebanen in het parkje worden in
augustus het strijdperk waar de Hansbekenaren

kunnen uitmaken wie het best een balletje kan
gooien. Spelen doe je per ploegje van twee of drie.
Er zullen ballen ter beschikking zijn. Laat weten
wanneer je zeker thuis bent en dan wordt het
wedstrijdschema opgesteld. Eind augustus wordt de
grote finale gespeeld. Inschrijven kost vijf euro per
ploeg. In ruil krijgt iedereen ook een bonnetje
waarmee in de Hansbeekse cafés iets kan
gedronken worden. Op voorhand iets gaan eten,
erna iets gaan drinken… Op die manier steunen we
ook de Hansbeekse horeca.
Inschrijven per ploeg kan door een mail te sturen
naar info@strafstestraat.be (met naam van alle
deelnemers van de ploeg) of door het briefje in te
vullen dat je kan vinden in de Hansbeekse cafés of
bij Tuupetegoare.
Hou de volgende dagen ook de Facebookpagina
van Tuupetegoare en Hansbekenaar in de gaten
voor meer informatie. Het oefenen kan alvast
beginnen.

Open Monumentendag 2020
Zondag 13 september wordt onze buurgemeente
Merendree in de kijker geplaatst.
Indien Corona geen roet in het eten strooit, worden
opengesteld van 10.00 u. tot 18.00 u.:
- De kerk van Merendree
- Huis majoor Thomas (nu huis Jan Pauwels)
- Antverpia = Huis smid Bekaert (nu huis DilissenVerkouille)
- Kasteel Ter Wallen
- Huis Standaert
De laatste twee worden momenteel verbouwd, en
zullen slechts deels bezocht kunnen worden.
Alle vijf de monumenten worden gegidst.
De Ratel heeft standjes aan Het Driesselken, en
bespreekt daar de geomorfologie van de omgeving.
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Er zullen nog plaatsen gegidst en besproken worden,
o.a. de gemeentelijke boomgaard en het monument
della Faille.
Een fietstocht van 12 km verbindt alle monumenten.
Er is een gratis brochure, die zal een paar weken
vroeger dan anders te verkrijgen zijn.
Voor het eerst wordt enkel in het vroegere Nevele
OMD georganiseerd, in het vroegere Deinze gebeurt
er niets. Dit om te beklemtonen dat de versmelting
van de twee organiserende comités schitterend
verlopen is!
Bij het volgen van de gidsbeurten is een
mondmasker verplicht!
Namens het comité,
Hugo Schaeck
schaeckh55@gmail.com
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Rondweg en spoorwerken
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd
Met dit oude spreekwoord willen we oproepen om
een beetje meer respect te tonen voor elkaar, zowel
de grote Spoorwegmaatschappij als de kleine
Hansbeekse burgers. Enkele feiten uit het leven
gegrepen, ook omdat de redactie door lezers

dwenen was. Autoverkeer gebruikte de tunnel om de
lange omleidingen te vermijden. Zowel personenauto’s, bestelwagen als een landbouwtractor
gebruikten deze nieuwe sluipweg. We begrijpen dat
deze laatste beroepsgroep door het sluiten van de
overweg ongemakken kent. Wie akker of weiland
liggen heeft aan de overkant van de
spoorweg moet rondrijden langs Hansbekedorp of Maalderijstraat. Een lange omweg
die tijd en brandstof kost. De Paletunnel
werd inderdaad een luxe-uitvoering voor
fietsers en voetgangers. Maar nu als zwakke
weggebruiker plots geconfronteerd worden
met gemotoriseerd verkeer onder de sporen
is toch levensgevaarlijk. Na enig aandringen
werd de paal teruggeplaatst door de Stad
Deinze.

Planten op het droge

gecontacteerd werd.

De biljettenautomaat op de loop
In het meinummer schreven we dat het een heel
parcours is om een biljet te kopen als je de trein naar
Brugge of de zee neemt; eerst even vlug een ticket
gaan kopen aan ’t Pestelijntje via een omweg…
Vlakaf was nog maar net verschenen of de automaat
spoorde nog een eind verder naar het ingekorte
perron naar Gent. Klantvriendelijk van NMBS kan je
dat nu toch niet noemen. Zo jaag je mensen naar
Landegem, Aalter of Gent-SintPieters met de auto. Uiteraard
kunnen biljetten via PC of
smartphone gekocht worden,
maar juist de leeftijdscategorie
die daar minder mee vertrouwd
is, is het minst mobiel. Een extra
automaat op het perron naar
Brugge zou een oplossing
kunnen zijn.

Zelfde buurtbewoner toonde ons zijn
coniferenhaag langs een gracht waar een
duiker verlengd werd onder de extra sporen.
Maandenlang werd er water opgepompt en
werd er grond afgegraven en op zijn eigendom
gegooid. De schade aan de coniferen is aanzienlijk.
Een Hansbeekse schepen gaf hem de raad een
advocaat op de zaak te zetten en daarmee was voor
de Stad Deinze de kous af. Hij vindt het ook
hemeltergend hoe de firma Van Laere en de stad
Deinze de verantwoordelijkheden naar elkaar
doorschuiven. We vragen ons trouwens af of het
langdurig bemalen van de bodem voor de spoor-

De Paletunnel zonder paal
Buurtbewoner R.V.H. contacteerde ons tijdens de redactievergadering half mei met de
boodschap dat de paal aan het
einde van de Donkerstraat verVlakaf juli 2020
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Rondweg en spoor

werken, in combinatie met de weinige regenval de
laatste twee jaar, geen doodvonnis voor veel bomen
betekende.

Fietsautostrade in de Vaartstraat
Een andere buurtbewoner, M.V.D. uit de Voordestraat stuurde ons een verrassende foto van de
aansluiting rondweg-Vaartstraat: een auto rijdt
gewoon over het fietspad om de wegenwerken te
vermijden. Kan het nog gekker?
Als iedereen begint verkeersreglementen te negeren
wordt het toch wel echt gevaarlijk op de weg. Niet
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alleen voor zwakke weggebruikers. Ook automobilisten worden af en toe verrast door een
tegenligger in een éénrichtingsweg
omwille van de omleiding. Soms
een aangelande die maar een paar
tientallen meters in de fout gaat,
maar er zijn ook fanatiekelingen
die het over honderden meters
doen. Politietoezicht kan wellicht
helpen. Gecombineerd met het
zwaar werfvervoer stijgt de kans
op zware verkeersongevallen in
deze periode van werken. Mogen
we vragen om meer gezond
verstand. Ook bij de planning van
de werken en de noodzakelijke
omleidingen. De Zandewijk tot een
eiland isoleren door de vroegere Kapellenstraat te
knippen voordat de Zandestraat weer toegankelijk is,
is een miskleun. De Palestraat wordt nu plots wel
geschikt voor tweerichtingsverkeer en de omleiding
langs de twee takken van de Palestraat naar de
Rostraat zou ook omgekeerd kunnen gebeurd zijn
om kruisende bewegingen te vermijden.
Een warme oproep tot meer burgerzin van iedereen
in tijden van grote werken in Hansbeke. Het licht
schijnt aan het einde van de tunnel!
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Tam tam
Laat het gras maar groeien…
Na de wekenlange droogte zijn veel boeren en
tuinders blij dat er de laatste dagen terug wat
neerslag is gevallen. Dat betekent ook dat er weer
moet gemaaid worden. Hoe en hoe vaak je in je
eigen tuin maait, bepaal jijzelf (zolang het maar niet
op zon- en feestdagen is…). Maar wat met de
gemeentelijke bermen en grasstroken voor je deur?
We vroegen het aan de
milieudienst en kregen antwoord van schepen voor
Milieu Filip Vervaeke (N-VA).
‘In het buitengebied worden
de bermen langs de gemeentelijke weg onderhouden door de stad. De
eerste maaibeurt gaat pas
van start vanaf 15 juni en
betreft vooral het maaiveld,
of de platte zijde van de berm net naast het wegdek.
Vanaf 15 september begint de tweede maaibeurt en
wordt terug de platte zijde en bijkomend binnenkant
gracht gemaaid. Voordat de gemeentediensten
passeren, is maatwerkbedrijf Demival al langs
gekomen om rond obstakels te maaien en zwerfvuil
te verwijderen.’
De datum van 15 juni is niet toevallig gekozen maar
is voorgeschreven door het Bermdecreet. Toch
stelden we vast dat er al veel bermen vóór die datum
gemaaid werden. ‘Her en der worden zogenaamde
veiligheidsstroken gemaaid. Om de veiligheid van de
weggebruikers te verzekeren is de berm langs de
“omleidingswegen” (Reibroekstraat, Karmenhoekstraat, Kippendonkstraat, red.) al over de
volledige breedte gemaaid,’ aldus Vervaeke. We
stelden vast dat ook het Vlaamse agentschap
Wegen en Verkeer lang voor 15 juni bermen maaide

langs de gewestwegen en vroegen om uitleg maar
kregen daar geen antwoord.
In het woongebied liggen de zaken iets anders. Het
politiereglement zegt dat de bewoner de voetpaden
en greppels palend aan het onroerend goed onkruiden bladvrij moet houden en moet instaan voor de
netheid van de gelijkgrondse berm of het voetpad.
Betekent het woordje “of”
dan dat een bewoner van
bijv. de Cardijnlaan enkel het
voet-pad moet onderhouden
en niet het gras en een bewoner van de Borluutlaan
(waar er geen voetpad is)
wél de grasberm moet
maaien?
Schepen Vervaeke is duidelijk: ‘De bewoners moeten
zelf instaan voor het onderhoud van de grasberm,
over de volledige breedte van de berm. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk op basis van
collegebeslissing. Een gelijkaardige vraag over
grasbermen is trouwens al tweemaal in het college
besproken naar aanleiding van een dispuut in
Hansbeke. We wensen hier verder niet meer op te
reageren.’ ( n.v.d.r.: het gaat wellicht over de
Doornbosstraat)
We zagen de laatste jaren ook heel wat heesters en
struiken verdwijnen. Wat is daar de reden voor? ‘Een
bewuste keuze om gras te voorzien op bepaalde
plaatsen,’ volgens de schepen.
Wie gras afrijden een lastig karwei vindt, kan
natuurlijk ook voor ecologisch beheer kiezen en wat
minder maaien voor zijn of haar deur. Je krijgt er
alvast méér bloemen en méér natuur voor terug en
het kost minder tijd.

‘En soms wort tges ne
kieer veur iemand zijn
voedn wiggemoaid….’
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Nieuws van de redactie
Van Begijnhofstraat tot Zandelaan, tweede druk!
Het fel gesmaakte boek van redactielid Frank Langeraert over de
straatnamen in Hansbeke was vorig jaar in een mum van tijd
uitverkocht. De voorbije maanden hebben we heel wat mensen die
nog een exemplaar wilden moeten teleurstellen. Op was immers
onverbiddelijk op.
We hebben lang getwijfeld of we een herdruk zouden bestellen, want
dit houdt wel een zeker (financieel) risico in voor uw favoriete
dorpskrant. In mei dienden we daarom een projectvoorstel in bij de Erfgoedcel Leie Schelde voor een
subsidie voor een herdruk en de zomerzoektocht. Op 25 juni kregen we het verlossende bericht dat ons
voorstel werd goedgekeurd en dat de herdruk van het boek dus met een subsidie wordt ondersteund. Dat
laten we ons geen twee keer zeggen! De herdruk is inmiddels in bestelling bij drukkerij Mirto en wordt in de
tweede helft van juli verwacht.
Lezers die het boek al eerder vroegen, zullen rechtstreeks en vrijblijvend door ons gecontacteerd worden. Wie
er vorig jaar te laat bij was en toch nog een exemplaar wil, kan dit laten weten via redactie@vlakaf.be, via één
van onze redactieleden of op de uitreiking van de Zjaloezigen Zjeraar (normaal gezien tijdens de oktoberkermis
als die zal mogen doorgaan…). Laat deze herkansing niet schieten!

!3 2

Vlakaf juli 2020

Zomerzoektocht
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 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
g e e n l e t t e r. D e 9 d e l e t t e r v a n d e J u l i u s
Nieuwlandweg is de letter ‘e’ en niet de ‘i’.
Opgelet: de zoektocht ging 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!
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Zomerzoektocht

Kleine ronde

Grote ronde
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Zomerzoektocht

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
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Alziend oog

“Lindestraat al meer dan een half jaar aan het deinzen…”
(ingezonden door Wouter Langeraert)

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

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

Werkten mee

Melissa Anthuenis
Dirk Kerkhove

Organisatie verspreiding

Greet Conix

Kerngroep Afrit 12

Georgette De Ketelaere
Ludwina Van de Walle

Oplage

Robert De Blaere
Friet Verthriest

Riet Kersse
Marleen Van Ooteghem

870 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.
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