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Horen, zien en schrijven
Beste lezers
Nogal wat burgers beginnen de coronamaatregelen een
‘beetje’ beu te worden. Je hoort het als je met mensen
praat, je leest het op Facebook en voelt het in de media.

Groeten uit Hansbeke

We zien dat de meerderheid zich nog aan die regels houdt.
Per slot van rekening is het niet de bedoeling om terug in
een golf van besmettingen terecht te komen. Er groeit wel
een tweedeling in de maatschappij…
Het zou zeker helpen indien de maatregelen die getroffen
werden, gemakkelijker te begrijpen zouden zijn. En dan
bedoelen we niet ‘begrijpen hoe ze uit te voeren’, maar
‘begrijpen waarom ze er zijn’. Als een deel van de opgelegde
regels misschien overbodig is, werkt dat op het gemoed.
Dan riskeer je dat niet alleen de overbodige maatregelen
overboord gaan, maar ook wat zeker nuttig is.
Zo is het bijvoorbeeld voor iedereen duidelijk (ook voor alle
experts die aan het woord komen) dat het dragen van een
mondmasker enkel zin heeft waar mensen dicht bij elkaar
staan en er dus risico is dat de anderhalve-meterregel niet
gevolgd kan worden.
Maar wees nu eerlijk, hoe groot is de kans dat het druk is in
de Borluutlaan, of Melkerijstraat, of Cardijnlaan? Zelfs in de
dorpsstraat is het nooit zo druk dat die anderhalve meter
een probleem is (behalve misschien heel lokaal bij begin en
einde van de schooluren). In de Tolpoortstraat van Deinze ligt
dat anders.
En toch moet iedereen die binnen de bebouwde kom op
straat komt een masker dragen.
Een ander voorbeeld is de regeling voor onze gemeentezaal
(de oude jongensschool). Nu het verenigingsleven weer op
gang komt is die zaal druk bevraagd. Maar wat blijkt: slechts
één vereniging mag in het gebouw. Er zijn wel drie
afzonderlijke ruimtes met een aparte toegang: grote zaal (40
personen) met twee toegangsdeuren in de zijgevel,
klaslokaal 1 (10 personen) bereikbaar langs de speelplaats,
de keuken (10 personen) langs de voordeur. Door
binnendeuren te sluiten kan alles netjes gescheiden worden.
Het zou een mooi gebaar zijn van de gemeentelijke overheid
indien ze deze regels zou aanpassen aan de werkelijke
risico’s. Dan is iedereen weer mee.
De redactie

‘Ik oa verleede weeke

foto Ilse Van Dorpe

mijne gebuur nie erkent
op stroide’
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PHAE, Project Hansbeke Agro-Ecologie
Wie het Hansbeekse platteland tijdens een corona fiets- of wandeltocht verkend heeft, zag waarschijnlijk heel
wat akkers die omzoomd waren door een strook wilde bloemen. Geen vergetelheid van de boer en ook geen
toeval, maar een heel bewuste keuze van bioteler en Hansbekenaar Felix de Bousies (36 jaar). Dat en veel
meer leerden wij tijdens een razend interessante demodag van het Instituut voor Landbouw, Visserij en
Voedingsonderzoek (ILVO, van de Vlaamse overheid) op de landbouwgronden bij het kasteel in Hansbeke. We
trokken ons spreekwoordelijke rubberlaarzen aan (want veel te warm daarvoor) en fietsten naar de akkers
tussen spoorweg en de Warandestraat.
Het ILVO, Felix de Bousies en landbouwconsulent
prof. Alain Peeters hebben een veelbelovende
samenwerkingsovereenkomst afgesloten en stelden
die met gepaste trots voor op 30 juli. De bedoeling
van die overeenkomst is om van het hele domein een
grootschalig proefplatform voor agro-ecologisch
onderzoek te maken, terwijl de gewone exploitatie
als biologisch landbouwbedrijf wordt verdergezet. De
onderzoeksinstelling ILVO zorgt voor de theoretische
inbreng en vernieuwende technieken, terwijl Felix die
in de praktijk toepast en de juiste vragen stelt. De
kennis en ervaring die hier wordt verzameld, wordt
vervolgens gedeeld met de hele landbouwsector. Op
die manier wil men sneller de weg inslaan naar
duurzamere landbouwpraktijken in Vlaanderen. Als
we straks een voorbeeld zijn op het vlak van
duurzame landbouw in Europa, kunnen we alvast
zeggen: het begon in Hansbeke.

Agro-ecologie?
Agro-ecologie is geen duidelijk afgelijnd
landbouwsysteem waarvoor een lastenboek is voorgeschreven, zoals dat bij de
biologische landbouw wel het geval is. Het
gaat wel over het voortdurend zetten van
verbeterstappen aan de hand van een
aantal principes. Die principes of ambities
zijn o.m. streven naar een gezondere
bodem, meer biodiversiteit die bijdraagt
aan de landbouwproductie, het sluiten van
de nutriëntencyclus, een nauwere band
tussen producent en consument, kennisopbouw en autonomie en weerbaarheid
van het businessplan.

Met veel enthousiasme
Het landbouwbedrijf van Felix heet eigenlijk PHAE,
een letterwoord dat staat voor Project Hansbeke
Agro-Ecologie. Een tiental jaar geleden is Felix
gestart met landbouwactiviteiten, samen met zijn
oudste broer Artus. In 2017 heeft hij een 50-tal
hectare grond zelf in exploitatie genomen, nadat de
pacht was beëindigd. Hij heeft meteen beslist om
volledig de kaart van de biologische landbouw te
trekken. ‘Dat was niet vanzelfsprekend,’ zegt Felix,
‘want ik kende eigenlijk niet veel van landbouw. Maar
ik heb de uitdaging aangenomen en samen met Kurt
D’Hoore zijn we er gewoon aan begonnen. De familie
D’Hoore werkt trouwens al generaties lang “voor het
kasteel”. Grootvader Petrus en vader Julien
onderhielden het kasteelpark. Ondertussen heeft de
volledige teelt het biolabel gekregen. Het bedrijf is
inmiddels al uitgebreid tot 70 hectare. De gronden
liggen vooral tussen de spoorweg en de Warandestraat, aan de overkant van de Warandestraat net
voorbij restaurant De Bestemming en langs de
Vaartstraat, bij het kasteel en tegenover voederbedrijf
Lannoo-Martens.’
‘De eerste jaren van een omschakeling naar agroecologische landbouw zijn altijd een leerproces. De
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gronden zijn verschillend en die verschillen moet je
leren kennen. Dat vraagt wat sleutelen en proberen.
De gronden zijn al enkele generaties van mijn familie,
ik wilde er dan ook graag zelf mee aan de slag. Ik
produceer hier zowel voeders als voedsel. Op dit
moment is er geen dierlijke productie, ik was van
plan om koeien te laten grazen, maar dat is er nog
niet van gekomen’, vertelt Felix.

Boer zoekt wetenschapper
Of beter gezegd, wetenschapper en boer vinden
elkaar. Elke zomer steken de drie initiatiefnemers de
koppen bij elkaar om te bepalen welke onderzoeksprojecten er zullen worden opgestart. Naast
Felix en Alain Peeters schuift ook de projectleider bij
ILVO aan, Koen Willekens. Eén van de vragen van
Felix was om met traagwerkende bemestingsvormen
te kunnen werken. Vanuit die vraag is een
onderzoeksproject gestart rond boerderijcompostering van lokale reststromen zoals bijv. stro en
ongebruikte plantendelen, …. Die compost wordt
gebruikt om de bodemkwaliteit van de akkers te
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verbeteren en om nutriënten (voedingsstoffen voor
wat de chemische meststoffen kunnen leveren. Die
de planten, zoals stikstof, fosfor en kalium) duurzaam
stikstof is vervolgens beschikbaar voor de volgende
en ter plaatse te hergebruiken. Hiervoor wordt
teelten. De klaver zelf is bestemd voor een
trouwens samengewerkt met het Agentschap voor
geitenboerderij in Ursel. Op die manier zorg ik voor
Natuur en Bos (ANB), dat grasmaaisel levert uit
lokale eiwitproductie voor de veeteelt en moet er
natuurgebieden. Naast die boerderijcompostering
geen soja uit Zuid-Amerika worden ingevoerd.’
zijn de onderzoeksDaar naast worden
lijnen: bodemkwanog andere (meng)liteit, een systeem
culturen geteeld. Dat
van niet-kerende
zijn dan combinaties
van peulvruchten en
bodembewerking
(niet ploegen) en het
granen, zoals veldinzetten op mengboon of voedererwt
culturen, wisselmet triticale, een
bouw, eiwitrijke en
g r a a n s o o r t . I LV O
experimenteert hier
atypische gewassen.
met combinaties van
Diep ploegen is allesgrassen en klaver.
zins uit den boze.
Vo o r d e z e m e n g culturen wordt een
Niet-kerende bodembewerking houdt in
speciale doorzaaidat de bodem zo
machine gebruikt (zie
weinig mogelijk bekader), waarbij verwerkt wordt. ‘Op die
schillende gewassen
op één veld worden
manier worden nuttige
bacteriën, schimmels
gezaaid.
en wormen gestimuOok voor de voedselleerd. Zij dragen
gewassen treedt Felix
buiten de platgetreimmers bij tot geden paden. Op deze
zonde landbouwgronden, waardoor de
zandige gronden kiest
gewassen minder
hij niet meteen voor
ziektegevoelig zijn,’
groententeelt, wel
Felix de Bousies
voor granen en pseulegt Alain Peeters uit.
Felix vult aan: ‘Dat is
dogranen. Pseudoook één van de redenen waarom ik veldkanten
granen zijn gewassen die als graan worden gebruikt,
voorzie: ik heb kilometers wilde bloemenstroken
maar die niet tot de grassenfamilie behoren, zoals
boekweit en quinoa. ‘Veel granen worden gemalen in
ingezaaid langsheen de akkers en bomen
molens uit de buurt, zoals in de Molens van
aangeplant. Die bloemenweiden trekken heel veel
nuttige insecten aan, die gewasplagen kunnen
Oudenaarde’ zegt Felix. ‘OHNE (de verpakkingloze
bestrijden en tegelijkertijd een ideaal habitat maken
winkel in Nevele waar tot voor kort BEO zat, red.)
voor het wild (bijv. hazen en patrijzen). Bomen
heeft al gevraagd of ik meel kan leveren voor de
winkel. Zo zou de verkoop lokaal kunnen gebeuren.
verbeteren dan weer de waterhuishouding.’
En misschien kan ik vragen of Mieke ook wat meel
wil verkopen?’ voegt hij er nog lachend aan toe.
Niet zomaar maïs en aardappelen
‘Boekweit wordt in Henegouwen verzameld en van
Veel ‘klassieke’ landbouwgewassen zal je hier niet
daaruit naar Frankrijk uitgevoerd voor verwerking. In
vinden.’Ik heb afscheid genomen van maïs als
België is er jammer genoeg nog geen verwerkingsmonocultuur,’ zegt Felix. ‘Ik richt mij zowel op
installatie voor boekweit.’
voeder- (voor de veeteelt) als op voedselgewassen.
Dit project is duidelijk niet af, want Felix heeft nog
Rode klaver is één van de vlinderbloemigen, die op
plannen voor de toekomst. Agroforestry of
natuurlijke wijze tot 400 kg stikstof per hectare uit de
boslandbouw is een landbouwpraktijk waarbij bomen
lucht kan vastleggen in de bodem. Dat is méér dan
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gecombineerd met buitenloop kippen. Eens het
terrein van de voormalige
nertsenkwekerij vrijkomt,
zou dat de ideale locatie
zijn.’ Misschien een idee
om lokale en oude fruitrassen te proberen? De
fruitboomgaard aan de
Dopershoek in Merendree
kan alvast inspirerend
werken.

Als de boer passie
preekt…

en landbouwgewassen op hetzelfde veld worden
geteeld. ‘Ik denk over de aanplant van walnoten
waaronder dan andere gewassen kunnen groeien.
Walnoot is sowieso al een soort die laat in blad komt,
maar ILVO zoekt uit welke variëteiten zeer laat
uitlopen. Dan krijgt de teelt onder de bomen nog
voldoende licht in het groeiseizoen. Of fruitbomen,
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Felix vertelt met veel
passie over zijn bedrijf,
maar is een biologisch of
agro-ecologisch bedrijf
wel rendabel? Anders
gezegd, kan hij hiervan leven? ‘Ja,’ zegt hij
volmondig. ‘ Anders heeft het geen zin’. ‘Rendabel
en duurzaam ondernemen, dat is de bedoeling. De
opbrengst per hectare binnen de biologische
landbouw is minder hoog, dat klopt. Maar doordat ik
geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen moet
aankopen, heb ik minder kosten. De verkoopprijs
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van biologische producten is dan weer iets hoger.
Alles samen maakt dit dat het risico beperkt is.
Bovendien krijg ik voor sommige gewassen een
premie, zoals voor het inzaaien van vlinderbloemigen
als groenbemester.’
We vragen nog waarom hij in dit proefproject met
ILVO is meegestapt. Uiteindelijk was hij toch al
overtuigd van agro-ecologie? ‘Een boer heeft niet
altijd de tijd of de structuren om op zoek te gaan
naar nieuwe technieken en technologieën. ILVO heeft
die wel. Ik wil er uiteraard zelf uit leren, maar de
kennis die ik hier samen met Koen (Willekens) opdoe
wil ik graag delen. Al onze informatie staat bovendien
op een facebookpagina (PHÆ Project Hansbeke
Agro Ecologie).’

evolutie waar we helaas allemaal mee te maken
krijgen.
Tenslotte bedankt Felix nog eens uitdrukkelijk zijn
medewerker Kurt D’Hoore en zijn ouders die hem
de kans hebben gegeven om zijn ambitieuze
project mogelijk te maken. Wij zijn alvast onder de
indruk en bedanken Felix voor deze boeiende
uitleg.
Waar en wanneer kunnen we die Hansbeekse
boekweitpannenkoek en quinoasalade gaan eten?

Zijn de voorbije, uitzonderlijk droge jaren niet moeilijk
geweest om de omschakeling
naar biologische landbouw door
te voeren? ‘Dat is zeker niet
eenvoudig geweest,’ bevestigt
Felix. ‘Deze droogte is niet ideaal
om te starten. Anderzijds, als het
mij nu lukt in moeilijke omstandigheden dan ben ik zeker
vertrokken. Vandaar ook dat
kleine landschapselementen zo
belangrijk zijn om de waterhuishouding op orde te houden.’ Hij
wijst ons op een poel die tussen
de akkers ligt en die bijna volledig
droog staat, een zorgwekkende

Mars-robot in Hansbeke!
Tijdens de demodag werden verschillende landbouwmachines gedemonstreerd. Geen klassieke
parade van nog grotere en nog zwaardere tractoren en maaidorsers, maar technologische
hoogstandjes die passen binnen de filosofie van respect voor de bodem en het bodemleven en
geen gebruik van kunstmeststoffen of bestrijdingsmiddelen. We zien een ‘doorzaaimachine’ die
maar liefst drie verschillende gewassen op twee dieptes in één beweging kan zaaien, een
‘precisiecultivator’ voor mechanische onkruidbestrijding of een frees om maximaal 8 cm diep te
frezen.
ILVO brengt ook een paar nieuwigheden mee. Er vliegt een drone die planthoogte en
plantgezondheid opvolgt, maar onze persoonlijk favoriet was toch de zelfrijdende robot die kan
worden ingezet voor gerichte mechanische onkruidbestrijding. Weten we meteen waar de twee
verloren gewaande Mars-rovers naartoe zijn!
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Infomoment participatiedienst
Op 8 september richtte stad Deinze een infomoment in over de ontwikkelingen in dorpskern Hansbeke.
Het werden twee infomomenten in de kerk van Hansbeke. Omwille van de Coronamaatregelen was de bezetting
beperkt. Het aantal inschrijvingen was zo groot dat de groep opgesplitst werd: eerst om 19.00 uur en daarna
nog een deel van ook ongeveer 60 deelnemers om 20.30 uur.
Een achttal ambtenaren was aanwezig om alles in goede banen te leiden, een ruime delegatie van het
schepencollege was present. Participatieambtenaar Laurence Hauttekeete heette iedereen welkom, vroeg
het mondmasker aan te houden en de tijd zou efficiënt gebruikt worden. Voor het stellen van vragen in het
tweede deel wou ze sereniteit in het kerkgebouw. Schepen Johan Cornelis vroeg ook de coronamaatregelen
te respecteren en pleitte voor een sereen en constructief debat.

Presentatie van de projecten
Stedenbouwkundig ingenieur Peter Coppens geeft
in 40 minuten een overzicht van de projecten die
lopen en op til zijn in Hansbeke. Dit kadert binnen
een beeld dat Deinze heeft op stads- en
dorpskernvernieuwing die al liep van vóór de fusie en
nu ook uitgerold wordt naar de zes Nevelse
deelgemeenten. De basis is dat er integraal gepland
wordt met een draagvlak binnen het dorp. De visie
hierachter is dat elk dorp zijn eigenheid heeft en de
keuze primeert voor dynamische en leefbare dorpen.
Dit gaat over winkels, horeca, werken, ontspannen,
toerisme en noem maar op. De ambities moeten
duurzaam zijn om een dorp vorm te geven. Dit gaat
over het leven binnen de dorpskern en erbuiten. Er
moet publiek groen komen, met aandacht voor trage
wegen. In coronatijden is dat heel duidelijk
geworden. Handel en horeca moet sterker worden in
een doorwaadbare dorpskern waarin het cultureel
erfgoed opgewaardeerd wordt.
Coppens verwijst naar het masterplan Hansbeke van
23 oktober 2017 dat richtinggevend is. Voor de
realisatie wordt het globaal dorpsvernieuwingsproject
opgesplitst in deelprojecten die privaat of publiek
zijn. Hij stelt een timing van 10 à 15 jaar in het
vooruitzicht om alles uit te voeren. De stad Deinze
heeft voldoende middelen om dit te realiseren. Het
duurt ook zolang omdat de kwaliteit hoog moet zijn
en het allemaal door weinig mensen op het stadhuis
moet uitgewerkt worden.
De eerste realisatie voor 2020-25 in het project van
de dorpsvernieuwing Hansbeke op het publieke
terrein is de rondweg en de aanleg van het
stationsplein door Infrabel. Hier was en is een
beperkte bijsturing mogelijk. Een ander publiek
deelproject is het Cultuurhuis en het park, waarna de
site van de Oude Jongensschool zal volgen.
Hiernaast zijn private deelprojecten in voorbereiding:
een woonuitbreiding in het noordelijk deel van de
Doornbosstraat, binnen de rondweg en een andere
ten zuiden van de Cluyse naar de Merendreestraat
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toe. Beide liggen in de zone van het beschermd
dorpszicht en moeten daarmee rekening houden.
Meer concreet meldt hij dat de rondweg (d.i. Julius
Nieuwlandweg) opengaat op 18 september. Er komt
groenaanleg aan het rondpunt van de Rostraat en
langs het zuidelijk deel van de rondweg.
Daarna sluit de overweg tussen Hansbekedorp en
Nevelestraat en wordt de voetgangers- en
fietserstunnel verder gebouwd. Langs de noorderkant van het spoor komt een gescheiden fietspad
langs de Merendreestraat. De fietsers zullen in het
midden van de ondertunneling rijden, de voetgangers aan de zijkanten, met toegang tot de
perrons. De fietsostrade volgt vanuit Landegem
(Lambroekstraat) de Merendreestraat tot naast het
Cultuurhuis, dwarst Hansbekedorp en duikt de
Kerkakkerstraat in om voorbij de vrijheidsboom terug
aan te sluiten bij de sporen richting Bellem.
De geluidsschermen komen over een grote lengte
ten noorden en ten zuiden van de vier sporen. Er
komen voldoende fietsstallingen in de directe buurt
van de voetgangers- en fietserstunnel, ten westen
van de dorpsstraat (92 plaatsen). De tunnel heeft
trappen én een hellend vlak aan beide kanten van de
sporen. Het stationsplein wordt na bespreking met
Infrabel vergroot en krijgt veel functies: parking
(n.v.d.r. wat afwijkt van het masterplan), ontmoetingsplaats, markt, kermis… De bestaande
bomen blijven, evenals de groene haag. De kasseien
worden vervangen door platines (platte natuurstenen). Nog een nieuw element: het laatste deel van
de Merendreestraat wordt eenrichtingsverkeer naar
Hansbekedorp en de terugweg loopt naast de
trappen van de voetgangerstunnel over het restje
vroeger stationsplein (vóór ’t Pestelijntje, Lilium en
Regio Vastgoed).
Voor de heraanleg van Hansbekedorp wordt
verwezen naar het masterplan: er komen vlakke
kasseien van gevel tot gevel en betonstroken voor
fietsers. Zoals te zien op foto’s van pleinen in Deinze
komen hier dezelfde fietsbeugels, zitbanken, bomen
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met planten errond…Dit project wordt pas voorzien
na 2025.
Voor het deelproject Cultuurhuis toont de spreker
een plan met een gemeenschapszaal van ongeveer
200 m² waar de huidige achterbouw moet voor
wijken en een deel van het park. De bomen zouden
wel gevrijwaard worden. Verder is op het gelijkvloers
sanitair, berging en bar voorzien. Op de eerste
verdieping en de zolder komen vergaderlokalen voor
de verenigingen. Er is een lift. Gebruikers en
verenigingen zullen wel verder betrokken worden
maar een kwalitatief ontwerp en financiële bewaking
staan centraal. Op 18 september 2019 kwam die
input reeds. Tussen september ’20 en januari 21
wordt via een wedstrijd een ontwerper aangesteld,
waarna in februari-maart de aanbesteding volgt. Het
plein vooraan het Cultuurhuis wordt doorgetrokken
naar de stationsparking, met vier parkeerplaatsen
aan de voorkant van het gebouw. Achteraan wordt
het park met zijn massieve bomen versterkt en komt
er een verbinding met de Doornbosstraat en het
plein van de Cluyse.
In de presentatie is er aandacht voor het parkeren:
10 plaatsen in de Merendreestraat, 25 op het
stationsplein, waarvan 2 voor minder-mobiele medemensen, langs de sporen 26 in de Merendreestraat
en 29 in de Zandestraat. Spreker is wel de
Hansbeekse parkeerplaats met 20 plaatsen buiten
de blauwe zone en de Nevelestraat vergeten!
Er komt aan het station een mobipunt voor
deelauto’s.
Het deelproject Oude Jongensschool wordt een
privaat-publieke samenwerking met een aantal
voorwaarden op vlak van programma (beschermd
dorpszicht!), architectuur en stedenbouw, financiële
gezondheid en duurzaamheid. Vanaf 2023 worden
kandidaten gezocht maar het Cultuurhuis moet eerst
gerealiseerd zijn.
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Als laatste deelproject volgt het kerkplein. Peter
Coppens schuift een aantal slogans naar voor om de
visie weer te geven: meer groen om te verbinden en
te vertoeven, volharden in ontharden, biodiversiteit
versterken, erfgoed koesteren. Om het concreet te
maken worden resultaten van input vanuit de
bewoners getoond. Sommige aanwezigen in het
publiek herkennen de resultaten van de enquête van
Afrit 12 (zie volgend artikel blz. 12) maar het
bewonersplatform zelf wordt helaas niet vermeld. De
voorstellen moeten natuurlijk nog besproken worden
met Ruimte en Erfgoed. Zo zou er, meer groen vóór
de kerk komen zoals in Drongen, een fietsstalling
met beugels, zitbanken, een picknicktafel. De
schandpaal zou blijven staan maar krijgt gezelschap
van een monumentale boom voor de grafelijke
grafkapel. Verder volgen referentiebeelden van
bloemenweides en grasperken.
De voorstelling eindigt met een globaal beeld van
Hansbekedorp op het scherm. Voor wie in het
tweede deel van de kerk zit is de goede
zichtbaarheid van alle plannen toch wel een
probleem geweest. De presentatie is raadpleegbaar
op goedgezegd.deinze.be.

Vragen vanuit het publiek
Laurence Hauttekeete nodigt iedereen uit om
gedurende een klein haluurtje vragen te stellen en
naar de antwoorden te luisteren. Drie vragenstellers
na elkaar krijgen de microfoon voor het mondmasker
geduwd door Regina De Meyer of Marc Beirnaert.
De ene micro werkt al beter dan de andere en de
galm in de kerk maakt het dikwijls moeilijk om te
volgen (n.v.d.r. en verslag te nemen!). De werkwijze
om drie vragen na elkaar op te nemen, fnuikt wel wat
de kans om tot een boeiend debat te komen. We
lijsten kort de vragen van het eerste deel (19.45 20.15 uur) op, met het antwoord.
1. De vuile grond aan de rotonde in de Rostraat en
Nevelestraat moet eerst nog deels plaats maken
voor riolering met Aquafin en een gescheiden
fietspad aan beide zijden.
2. Er komt geen drempel aan het kruispunt van
Merendreestraat met Hansbekedorp. Fietsers zullen
er vlot over kunnen. Een budget voor de heraanleg
van Hansbekedorp is nu nog niet voorzien, wel voor
de parking en het Cultuurhuis.
3. Lijnvormige groenelementen komen op de
perceelkavels.
4. Een bus van Hansbeke naar Deinze moet bekeken
worden binnen de vervoersregio-gesprekken met De
Lijn.
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5. De voetgangers- en fietserstunnel en de nieuwe
spoorbedding zal klaar zijn tegen einde 2021.
6. Naast stenen en groen moet het ook gaan over de
mensen die meer nood hebben aan genoeg winkels,
een bankautomaat. Deinze wil de lokale economie
ondersteunen.
7. Aan rotondes en langs de rondweg voorziet AWV
beplanting in het najaar. Onderhoud zal voor de Stad
zijn.
8. De geluidsmuren zullen deels begroeid zijn,
parkeren in de stationsbuurt blijft gratis.
9. De ideeën van Afrit 12 over het kerkplein werden
opgenomen. Deinze wil rekening houden met
voorstellen van bewoners en gebruikers, maar voor
wat in uitvoering is, kan dat niet meer. Voor het
Cultuurhuis zal dus tijdig moeten teruggekoppeld
worden.
10. Achter de kerk is misschien ook nog werk aan
de Kerkakkerstraat. Dat moet onderzocht worden.
11. Een laadpaal voor elektrische wagens is een
goede suggestie.
12. Bij de verbouwing van het Cultuurhuis zal de
stad een oplossing mét de Heemkundige Kring
moeten bespreken.
13. Door de geluidsmuren wordt Hansbeke in twee
gesneden, nefast voor de middenstand. Infrabel
volgt het milieueffectenrapport. De stad wil de
middenstand wel stimuleren.
14. Er sneuvelden veel bomen voor spooruitbreiding
en rondweg. Deels wordt dit vergoed in het
boscompensatiefonds dat heraanplant buiten
Hansbeke kan voorzien en gedeeltelijk langs de
rondweg ten zuiden van de spoorweg.
15. De fietssnelweg maakt inderdaad een
eigenaardig ommetje langs de Kerkakkerstraat
omdat er te weinig plaats was langs de sporen ter
hoogte van huizen die bleven staan of verplaatst
werden.
In het tweede deel (20.30 - 21.45 uur) werden deels
andere vragen gesteld en beantwoord.
16. De polyvalente zaal in het park voorzien, zal voor
toneelvoorstellingen kunnen gebruikt worden.
17. In Hansbekedorp blijft tweerichtingsverkeer van
toepassing.
18. Het speelplein is niet meer aangeduid op de
getoonde plannen. De ruimte en de vorm hiervoor
moet nog uitgewerkt worden. Er is nog geen locatie
voor bepaald maar dit zal voorzien worden.
19. Afrit 12 heeft een enquête georganiseerd over de
geluidsmuren. Zijn de resultaten al bekend en wat
wordt hiermee gedaan?
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20. De heraanleg van het kerkplein is al voorzien om
in 2021 te starten.
21. De schandpaal blijft op het kerkplein en niet,
zoals door een aanwezige wordt voorgesteld, aan
restaurant ’t Oud Gemeentehuis. Volgens Coppens
staat de paal nu op de historische locatie.
22. Het opnieuw aangelegde punt Hansbekedorp/
Voordestraat is gevaarlijk voor fietsers en
voetgangers. Er zal echter geen voetpad worden
voorzien.
23. Voor de heraanleg van het Cultuurhuis zal niet
worden samengewerkt met de Vlaams Bouwmeester. Deinze heeft al in andere projecten met de
Bouwmeester gewerkt en zal de regie voor dit
project in eigen handen nemen.
24. Het mogelijke wegvallen van 60 % erfgoedsubsidie van de Vlaamse overheid (voor Cultuurhuis)
is geen probleem voor Stad Deinze. Het project is
gebudgetteerd zonder rekening te houden met
subsidie.
25. Er zijn heel wat slechte voetpaden in
Hansbeke. Een deel is al vernieuwd. Heraanleg
van de overige is te bekijken met de dienst
Openbare Werken.
26. De groenaanleg van de vakken langs de
rondweg zal dit najaar gebeuren.

Het is positief dat de participatiedienst in moeilijke
omstandigheden info wil geven over wat er op til
staat in Hansbeke. Participatie is echter meer dan
info geven, vragen laten stellen en beantwoorden.
We hopen op meer echte gesprekken rond tafel
in betere omstandigheden. Bij de bevolking zijn er
veel mensen met kennis en goede ideeën. Afrit
12 is een goed kanaal om als gesprekspartner
met het gemeentebestuur te dienen.
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Dorpsraad
Eindelijk! Afrit 12 Hansbeke kon al maanden geen dorpsraad
samenroepen in de gemeentezaal. Maar Stad Deinze deed het wel.
Of toch iets in de zin van een dorpsraad. Alle inwoners van Hansbeke
werden uitgenodigd voor een “infomoment over de verschillende
ontwikkelingen in de dorpskern van Hansbeke“ op 8 september in de
kerk van Hansbeke.
Gelukkig kon een afvaardiging van de kerngroep van Afrit 12 op 28 augustus samenzitten met
de dienst Participatie van stad Deinze. Zo konden we de verdere samenwerking tussen de
stadsdiensten en Afrit12 bespreken. We maakten van die gelegenheid gebruik om de punten
mee te delen die we graag aan bod zagen komen op de infomomenten in de kerk op 8
september.
We legden toen een vragenlijstje voor (zie hieronder). Want we wilden niet het risico lopen dat
het verloop van die avond helemaal door de stad zou bepaald worden of dat er weinig tijd zou
zijn voor vragen uit het publiek. Ook kon de stad dan al bepaalde antwoorden voorbereiden.
Voor een verslag van het infomoment verwijzen we naar de website van Afrit 12
(afrit12hansbeke.be)

Hansbekes vragenlijstje (korte samenvatting)
Wij bezorgden het onderstaand lijstje aan stad Deinze. We deden dit vóór het infomoment van 8
september. Zo wist het bestuur wat de Hansbekenaren sterk bezig houdt en zo kon het de
antwoorden voorbereiden tegen de infomomenten op 8 september:
1. Cultuurhuis
• Hoe ver staat dit dossier?
• Wat is de planning en de visie van stad?
• Met welke verzuchtingen van de verenigingen (bevraging 1 jaar geleden ) is rekening
gehouden? Waarmee niet?
2. Geluidsmuren langs de spoorweg: dit leeft in Hansbeke. Welke stappen kan en zal Deinze
ondernemen om met Infrabel de huidige plannen te proberen wijzigen?
3. Herinrichting kerkplein
• Wat wordt gedaan met de resultaten van de enquête?
• Zijn er al plannen? Hoe zal het kerkplein eruit zien?
• Timing start/einde werken?
• Integratie met het Masterplan?
4. Parkeermogelijkheden in “het nieuwe dorp” (vnl door verplaatsing Cultuurhuis en parkeerverbod op stationsplein)
5. Ringweg: hoe zal de invulling van de restpercelen gebeuren?
6. Oude jongensschool en gemeentezaal:
• Wat zijn de plannen hiermee?
• Timing?
7. Kan er een simulatiebeeld getoond worden van de onderdoorgang voor voetgangers/fietsers
(pleinfunctie) en de hele stationsomgeving?
8. Hoe kan er op een meer participatieve manier samengewerkt worden? (waarbij participatie
meer is dan informatie verstrekken). Komen er nog schriftelijke antwoorden op de
vragen die Afrit12, Hansbeekse dorpsraad) stelde aan Dienst Omgeving?
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Simulaties geluidsmuren
Simulatiebeelden bij de enquête geluidsmuren

zonder geluidsmuur

zonder geluidsmuur

lage geluidsmuur

lage geluidsmuur

hoge geluidsmuur

hoge geluidsmuur

De geluidmuren – de enquête
Met Afrit 12 lanceerden we ook een enquête over de geplande geluidsmuren langs de spoorweg. We
toonden enkele simulatiebeelden met hoge en lage geluidsmuren aan het voormalig VDK-kantoor.
Zo’n 190 mensen reageerden op de enquête. Een ruime meerderheid van 86 % gaf aan dat zij een
plaatselijke verlaging van de geluidsmuren wil (1,20 m in plaats van de voorziene 2,40 m) waar nu nog de
spooroverweg is. Opvallend, de helft van de antwoorden kwam van mensen die aangeven dat zij op minder
dan 250 m van de spoorweg wonen. Ook bij hen kiest meer dan 80 % voor een plaatselijke verlaging van de
muren.
Ongeveer een derde van de mensen deed een eigen suggestie zoals géén geluidsmuren, doorzichtige
wanden, groene bekleding ter hoogte van de overweg of zelfs het toevoegen van kunst.
We maken de volledige resultaten van het onderzoek over aan de stad Deinze. De resultaten zijn ook te
raadplegen op de website van Afrit 12.
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Het kerkplein – de enquête
178 antwoorden kwamen binnen!
De Hansbekenaren kiezen duidelijk voor een mooie rust-& ontmoetingsplaats voor de zone rond de
kerk. Aanvullend kan gesteld worden dat men wil dat de zone multifunctioneel kan gebruikt worden.
De meerderheid wil meer groen rond de kerk en wil een goede begaanbaarheid van de oppervlakte.
Met “groen” wordt zowel een groene ondergrond bedoeld, als – en nog duidelijker – ook een vraag
naar bloeiende, vaste planten in en om het plein. Rond de kasseien is er geen duidelijkheid: de helft
wil kasseien, dus de andere helft wil dit niet.
Omtrent de schandpaal is het duidelijk dat men deze wil behouden op dezelfde plaats. Er zijn een
paar rode draden te zien binnen de vrije reacties die genoteerd werden. Zo wil men:
‣ Meer zitbanken en picknicktafels
‣ Een vlakke ondergrond (omwille van de begaanbaarheid)
‣ Onderhoudsvriendelijke aanleg zodat het er steeds netjes bij ligt
‣ Inheems groen
‣ Het kerkplein integreren in de Dorpsstraat (dus de afsluiting tussen Hansbekedorp en het
kerkplein weghalen zodat het één geheel wordt)
De volledige resultaten en alle voorstellen werden overgemaakt aan de stad Deinze met
de vraag er rekening mee te willen houden. Deze staan ook op de website van Afrit 12.

Julius Nieuwland veilig?
De Julius Nieuwlandweg (alias “de ring”) moet veilig ingericht worden. Het is een nieuwe, ruime weg
die bijna onvermijdelijk meer en snel verkeer zal aantrekken. De verkeerssignalisatie en de
handhaving van de verkeersregels worden dus zeer belangrijk.
De werkgroep Mobiliteit van Afrit12 heeft begin augustus al een aantal gebreken gesignaleerd aan
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het ging dan vooral om gevaarlijke toestanden in de
omgeving van de kruispunten Hansbekedorp/Voordestraat en Hansbekdorp/Vaartstraat. Vooral
voor voetgangers en fietsers was (is) het opletten geblazen. Gelukkig werd er onmiddellijk gevolg
aan gegeven. Maar het werk is nog niet af en we volgen dit verder op.

Julius Nieuwland groen?
De Julius Nieuwlandweg heeft een grote impact op de omgeving. Verschillende hectaren groen zijn
verdwenen. Het gaat om bos, bomen, struiken, tuinen, landbouwgrond, grachten en poelen. Er
kwam veel verharding (beton en asfalt) in de plaats. We ijveren voor een maximale en directe
compensatie aan groen in de onmiddellijke omgeving van de rondweg.
Daarom schreven we AWV aan. We vroegen aan dit Agentschap om het beplantingsplan dat mee
goedgekeurd werd met de omgevingsvergunning maximaal uit te voeren. Bovendien deden we
voorstellen om de restpercelen die langs de weg liggen, te beplanten, niet alleen met struiken maar
ook met bomen, althans waar het kan.
Waarom bv. geen straatbomen op de lange middenberm tussen kruispunt Vaartstraat en kruispunt
Voordestraat? Of waarom geen poel aanleggen in het moerassig gebied waar de keerrotonde ligt?
We boden aan om hierover met ons in gesprek te gaan.
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Meeting met de participatieambtenaar
Op 28/8 hadden we met de kerngroep onze eerste (skype!)-meeting met de participatieambtenaar,
Laurence Hauttekeete.
De meeting verliep in een positieve en open sfeer.
Volgende werd besproken:
1. We spreken af om elkaar 1 keer per kwartaal te spreken, cfr overleg zoals we nu gehad hebben.
2. Wij vragen dat Laurence met de administratie & het bestuur ons voorstel bespreekt om van het
dossier 'Cultuurhuis’ een voorbeeldtraject te maken van participatie tussen bestuur en de
Hansbeekse inwoners. Dit kan een goede leerschool zijn voor beide partijen om te ondervinden
wat de voordelen van participatie zijn, wat de beperkingen zijn en wat we voor elkaar kunnen
betekenen in de toekomst. Het dossier is ondertussen al in een gevorderd stadium, maar we
hebben erop aangedrongen geen schrik te hebben om de fundamentele beslissingen en visie
toch samen met de inwoners op te maken. Liever een paar maanden vertraging dan 20 jaar met
een gebouw dat niet helemaal voldoet aan de noden van ons dorp, nu en in de toekomst.
3. Wij vragen dat Laurence eens voorzichtig aankaart bij het bestuur dat wij graag OP TERMIJN
een samenwerkingsovereenkomst zouden afsluiten cfr het Bewonersplatform van Oosteeklo.
4. Onze werking: deze is wellicht onvoldoende gekend bij het bestuur. Laurence bespreekt ons
voorstel om eens in een (skype) meeting onze werking toe te lichten aan geïnteresseerde
bestuursleden.
5. Wij lichten onze waarden toe waarbij we beklemtonen dat we a-politiek en objectief zijn. We
vragen aan de participatieambtenaar dit ook als dusdanig mee te delen, mocht daar enige twijfel
rond geuit worden.
Ter informatie geeft Laurence ons mee dat de brief waarin we de resultaten van de enquête over de
heraanleg van het Kerkplein voorgesteld hebben, positief onthaald werd. Zowel door de
administratie als door het bestuur. Men vond deze objectief en duidelijk.
Ten slotte maken we de vragen over aan Laurence die afkomstig zijn van de diverse werkgroepen
en die we graag zouden behandeld zien op het infomoment op 8/9. We geven haar ook de
vragen af die we van individuele Hansbekenaren toegestuurd kregen.

Zaterdag 19 september World Cleanup Day
Onze zwerfvuilpeters/meters zijn goed bezig in Hansbeke. Iedereen zal wel al gemerkt hebben dat
de straten er proper bij liggen. Daarom een grote pluim voor alle peters/meters.
Mensen die interesse hebben zijn nog altijd welkom en kunnen ons contacteren op
(vanooteghemmarleen@hotmail.com of schaeckh55@gmail.com). Straks hebben we er een grote
straat bij: de“Julius Nieuwlandweg” (of rondweg)
Op 19 september is er terug een World Cleanup Day! Op die dag wordt er in 150 landen
opgeruimd.
Voor de mensen die het zien zitten, zouden we deze dag een massale opruimactie organiseren.
Een straat, wandelweg, berm of stoep, het maakt niet uit wat. Natuurlijk met aandacht voor
corona : elk apart of met zijn/haar bubbel.
Laat ons weten wie meedoet, en wij zullen het registreren bij mooima-kers.be.
Je mag opruimen tussen 17 en 20 september. Graag ook een foto van de actie op onze
Facebookpagina; we maken er dan een collage van om op facebookpagina ‘Hansbekenaar’ te
plaatsen.
Vlakaf september 2020
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Ansbeekse gedachten
Dirk Kerkhove
‘t woas ne oardige zomer

op feesboek

de zonne dee peurtank eur beste

te keunen vertellen

ze zurgdege zelfs veur nen ittegolf

en wa vertellingskes te schrijven

‘t ges wier geel

veur de kleine gasten

zelfs de bloaren begosten te vallen

ke uuk ontdekt da er deur da maskerke

moar om damme we toch

in ene keer zuveel ugen woaren om in te
kijken

omwille van da onzichtboar beeste
veurzichtig moesten zijn
emme onze hof were ontdekt
de velo bovenhoalt
de stapschoenen an gedoan
en mee een maskerke op onze neuze
mee malkoar geklapt
ke zelfs nieve menschen leren kennen
en ‘k verlanghe nuij om ze ne keer
te zien zonder maskerke
Al woast nie altijd zu
geestig

kwiste uuk nie datter
al die verschillende kleuren woaren
en toch ek tegelijk uuk ‘t gevoel
da die moanden veurbei gevlogen zijn
en nuij meugen we were uitkijken
noar de komste van den erfst
de zonne begint te zakken
de kleuren veranderen
de natuur zal schune schilderijen moaken
en veur damme ‘t goe goan beseffen
zal de stove angoan

zu allene zonder mijn
kinders

de dikke frak uit de
kasse kommen

en ulder kleintjes

en kunnen we opelijk

ke mij tons toch moar in
stilte

oas we ons manieren
nog wa ouwen

proberen bezig ‘t houden

rap were oasemen
zonder da maskerke

mee te schrijven ,
te tekenen en te
schilderen
ke uuk genoten
om mijn corona dagboek
mee regelmoate ne keer
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en eindelijk al die
gezichtjes
mee lippen en ne
neuse
were zien
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Momentje voor een complimentje
Dries Samson
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 avond aan het einde van augustus fietsen
we naar de Boerestraat 26. We worden ontvangen door Dries Samson. Hij is al jarenlang actief bij 11.11.11.
Dries is bedrijfsleider van EMS (energiestudies), gehuwd met Katrien Joos en vader van Fien (17j), Jinte (15j) en
Kasper (12j).
“Als kind woonde ik in de Assels, tussen Drongen en
een event zoals wandeling, quiz, ontbijt,… Jaarlijks
Gent, en ging jaarlijks met mijn mama mee op
kunnen we rekenen op de steun van jeugdhuis Mixit.
inzamelactie voor 11.11.11. Nadien deed ik, als lid
Zij houden een avond waar iedereen een plaatje kan
en leider van de scouts van Drongen, opnieuw mee
aanvragen en daarbij een vrijwillige schenking doet
aan de straatactie ten voordele van 11.11.11. In
ten voordele van 11.11.11. De nationale straatactie is
2001, ik woonde toen al in Hansbeke, stonden Frank
natuurlijk heel gekend en het meest zichtbaar.
Langeraert en Katrien Vermeire
In Groot Nevele zitten we
hier aan de deur met de vraag of
trouwens in de top 3 van Oostik wou aansluiten bij de lokale
Vlaanderen met de hoogste
werking van Groot Nevele. Ik heb
opbrengst per inwoner. Het blijft
onmiddellijk ja gezegd want voor
belangrijk om in het straatbeeld
mij was dat een logische verderte komen en stil te staan bij de
zetting van het engagement uit
werking en het doel van
mijn jeugd”, zegt Dries met veel
11.11.11. Elk jaar kunnen we
overtuiging. “Ik kan niet tegen
hierbij rekenen op de scouts en
(sociaal) onrecht en 11.11.11 is
gidsen van Hansbeke waarvoor
een organisatie die hiertegen
ik hen heel dankbaar ben want in
vecht. Ze werkt rond verandere steden en gemeenten
Dries Samson
schillende thema’s, richt zich in
hebben jeugdbewegingen afhoofdzaak op de Derde Wereld
gehaakt. Hun enthousiasme
(Afrika, Zuid-Azië en Zuid-Amerika) maar is ook niet
werkt aanstekelijk en het is mooi om zien dat ze voor
blind voor projecten in eigen land. Door uitbuiting in
iets gaan”, vertelt Dries gepassioneerd verder. Ieder
het Zuiden tegen te gaan, komt dit ten goede aan de
jaar doen ongeveer 15 volwassenen mee.
sociale rechten van de eigen bevolking. 11.11.11
Dries is zich bewust dat de perceptie bij de mensen
heeft ook een politieke werking die noodzakelijk is
leeft dat er bij grote organisaties ‘geld aan de vingers
om verandering/verbetering in de wereld teweeg te
blijft kleven’ maar hij gelooft in de correcte werking
brengen. Bovendien vind ik vrijwilligerswerk in een
van 11.11.11. “Het financieel verslag geeft een
maatschappij belangrijk en als persoon geeft het me
overzicht van de jaarlijkse inkomsten en opnieuwe inzichten en ideeën”, geeft Dries ons
brengsten. In hun cijfers probeert 11.11.11 tranenthousiast mee.
sparant te zijn wat hen als organisatie geloof“We zijn in Groot Nevele met een tiental vrijwilligers.
waardigheid geeft. 11.11.11. audit projecten/werken
Ik neem de boekhouding en het financiële luik voor
en als die voldoen aan bepaalde criteria krijgen die
mijn rekening. Daarnaast ben ik ook de contactvia het geld dat nationaal binnenkomt subsidies om
persoon voor het provinciale niveau. November is dé
hun werking te ondersteunen”, legt Dries ons
maand waarin 11.11.11 in volle actie is! In
deskundig uit. “11.11.11 is altijd op zoek naar
december/januari evalueren we het voorbije jaar en
vrijwilligers. In Groot Nevele werken we al jaren
denken we na over hetgeen we het volgende jaar
samen met een kleine groep van dezelfde mensen.
zullen organiseren. Vanaf mei/juni starten we met de
We zijn intussen een hechte en toffe bende. We
voorbereidingen van de activiteiten. Elk jaar is er
zouden het fijn vinden indien er mensen bij komen.
culturele activiteit waaruit intussen een duurzame
Dat zorgt voor vernieuwing. Iedereen is van harte
samenwerking met Arscene is gegroeid. Sommige
welkom” en met deze warme oproep eindigt ons
muzikanten schenken zelfs een deel van hun loon
boeiend en interessant gesprek met Dries. Bedankt!
aan 11.11.11. Daarnaast organiseren we ook nog
Vlakaf september 2020
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Hansbeke in het land van Deinze
Bachte-Maria-Leerne
We worden in de Della Failledreef 1 heel gastvrij, met een
kopje koffie en zelfgebakken cake, door Martine De Muynck
(75 jaar) ontvangen. Ze is gehuwd met Carlos Verwee die
intussen 15 jaar geleden onverwachts is overleden. Martine
heeft 2 kinderen, Leen en Dries en 4 kleinkinderen. Ze
volgde haar regentaatsopleiding in Tielt. Na een interim van
één jaar in Ruiselede gaf Martine haar ganse loopbaan les in
het Sint-Vincentiusinstituut te Deinze waar ze hoofdzakelijk
aardrijkskunde en wetenschappen gaf.
Martine steekt van wal met een beetje geschiedenis.
“Bachte-Maria-Leerne ontstond in 1827 door de fusie
tussen de gemeenten Bachte en Sint-Maria-Leerne (lees
Maria-Leerne). Er was één burgemeester maar de twee
parochies bleven bestaan met elk hun eigen kerk en pastoor,
hun eigen kermis en verenigingen. Vandaag bestaat nog
steeds de verwarring en twijfel tussen Bachte, Maria-Leerne
en Sint-Martens-Leerne. In 1977 fusioneerden we met
Deinze”.
“Ik ben geboren en getogen in Leerne. Mijn lagere
schoolopleiding volgde ik in de vrije basisschool die enkel
voor meisjes was. De jongens zaten op een veilige afstand in
de gemeentelijke school. Naast kleuterklassen waren er ook
vier graadsklassen (er bestond toen nog een zevende en
achtste jaar). De speelplaats bestond uit gestampte aarde
met fruitbomen. De afgevallen appels werden verzameld, de
zusters schilden die en tijdens de speeltijd kregen we partjes
appel zolang de voorraad strekte. Later fusioneerden de
meisjes- en jongensschool en werd het schoolgebouw, door
het toenemend aantal leerlingen en andere vereisten voor
modern onderwijs, verschillende keren aangepast en
uitgebreid. Van kleins af moest ik thuis helpen. Mijn moeder
vond altijd wel werkjes uit en als er geen meer waren, vlogen
we op de boerderij naast de deur. Ik vond het heerlijk op het
land tussen de grote mensen en zo leerden we werken. Het
contact met onze buren was heel intens. De wafel- en
pannenkoekenavonden waren legendarisch. Wekelijks zat
onze keuken overvol met liefhebbers van het beroemde
feuilleton ‘Schipper naast Mathilde’. Ik had een zalige
school- en kindertijd. In mijn jeugd was Leerne heel landelijk.
We hadden veel kleine cafeetjes en winkels van allerlei slag
waaronder een drukker, schoenmaker, lingeriewinkel,…zodat
we ons in het dorp konden bevoorraden zonder naar de
stad te hoeven gaan. Voor een dokter of apotheker moesten
we naar Deinze of Nevele. Dat gebeurde met de fiets of bus.
Auto’s waren toen nog een zeldzaamheid. De rest van de
bevolking was werkzaam op boerderijen of gingen uit
werken in de fabrieken van Gent en Deinze” vertelt Martine
nostalgisch.
“Ons dorp veranderde veel in de jaren tussen 1960 en 1980.
In Bachte kwam er een industrieterrein, de binnenwegen
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Wiki Bachte-Maria-Leerne
• ligt langs de Leie, de Oude Leie en
het Schipdonkkanaal
• oppervlakte: 8,62 km²
• inwoners: 1693 (31/12/2007)

Martine De Muynck
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Hansbeke in het land van Deinze
werden verhard en er kwam een vuilnisophaling.
Omdat het verkeer in de smalle dorpsstraat van
Leerne te druk werd, werd er een ring rond ons dorp
aangelegd. Intussen is die ook aan vernieuwing toe
en de werken zullen eind 2021 klaar zijn. Door de
verbreding van het Schipdonkkanaal verdween het
bedevaartsoord Bachte-Grot. Op de grond,
geschonken door de familie Cnudde, werd in de
Merelweg een nieuw Mariaoord gebouwd. Bij een
bezoek ben je nooit alleen. Het MPI groeide uit tot de
grootste werkgever van Deinze. Momenteel biedt het
ondersteuning aan 400 kinderen en volwassenen
met een verstandelijke, zintuigelijke of motorische
beperking. Ondertussen breidde het uit met locaties
buiten het domein voor opvang van volwassenen in
een begeleid wonen”, weet Martine ons haarfijn te
vertellen.
“Van het dorp waar iedereen, iedereen kende
evolueerde het naar een meer onpersoonlijke
samenleving. Men woont hier, werkt elders, vertrekt
’s morgens vroeg en ’s avonds zijn er nog de vele
andere beslommeringen. Toch is het verenigingsleven in Bachte-Maria-Leerne nog altijd heel actief.
Er is de Gezinsbond voor jonge gezinnen, Okra voor
de ouderen, Ferm voor de dames, de wielertoeristenclub, de voetbal voor volwassenen maar
ook met een bloeiende jongerenwerking, de
Koninklijke Grafelijke schuttersvereniging SintSebastiaan,…. Vanaf het eerste leerjaar kan men
aansluiten bij de jeugdvereniging Djemba. Het actief
kermiscomité stelt elk jaar een attractief programma
op. 2021 wordt voor onze schuttersgilde een zeer
belangrijk jaar:

ze organiseren namelijk in augustus het Europees
Schutterstreffen in Deinze waarop 30.000 bezoekers
worden verwacht! Door de coronacrisis is de werking
van onze verenigingen momenteel heel beperkt. Wie
had dit ooit durven denken?” vraagt Martine zich
terecht af….
“Vroeger was Bachte-Maria-Leerne heel bekend
door de Tijlfeesten, de toneelbond Ooidonk, het
kamertheater en de schilderijtentoonstellingen in het
Molenhuis, het openluchttheater in de Gavers, de
beeldententoonstellingen ‘Dorp vol beelden’ waar op
een parcours beelden werden tentoongesteld. De
toneelbond is gestopt. De grote voortrekker Roger
Bombeke hield ermee op en er waren geen
opvolgers waardoor ook de activiteiten weg vielen.
Het kasteel van Ooidonk blijft dé trekpleister bij
uitstek. In 1595 werd het kasteel gebouwd in een
Vlaams-Spaanse Renaissancestijl met de typische
uivormige toren. In de loop der jaren werd het
meermaals gerestaureerd. De laatste keer door de
vorige graaf. De huidige graaf en vooral zijn
echtgenote zorgden voor de final touch. Het kasteel
werd binnenin volledig gemoderniseerd, het resultaat
is prachtig. Inwoners van Deinze kunnen de tuinen
gratis bezoeken. Sinds kort kan je je ook een nachtje
kasteelheer/-vrouw voelen door één van de 4 kamers
te huren. Samen met een bezoek aan de kerk en een
wandeling langs de oude Leiearm kan je er een
mooie namiddag van maken. Het kasteel zit ook in
talrijke fietsroutes” beveelt Martine ons aan. Allen
daarheen!!

Tips voor trips
‣ Het Kasteel van Ooidonk en
bijhorende tuinen
‣ Bachtegrot

Ooidonkdreef
Vlakaf september 2020
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Scheepsdoop aan de Leie
Schepen Bart Van Thuyne
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.
Bart Van Thuyne is al de voorlaatste schepen in onze
ambt. Niet onmiddellijk, maar in 2010 mocht hij Gaby
alfabetische lijst. Bart is een geboren en getogen
Van de Moortele opvolgen.
Grammenaar van 47. Hij is getrouwd met Mieke
Ook in de vorige legislatuur was hij schepen.
Rogge uit Astene.
Hij ging ook naar de kleuterschool in Grammene,
Dat hij reeds bij zijn eerste verkiezing verkozen werd,
maar verhuisde dan
had hij te danken aan
achtereenvolgens
enerzijds de bekendnaar de lagere school
heid van zijn vader;
van Gottem en het
maar ook omdat hij al
Sint-Hendrikscollege
enkele jaren actief
in Deinze waar hij zes
was in de jeugdjaar handel volgde.
beweging en zelfs
Daarna trok hij naar
enige tijd voorzitter
Gent voor een grawas van de jeugdduaat boekhouden.
raad.
Hij werkte daarna als
Dat hij voor de CVP
boekhouder bij houtkoos, heeft alles te
zagerij Lefibo in Zulte.
maken met zijn chrisDaar bleef hij aan de
telijke overtuiging. Hij
slag tot hij in 2010
is zeer gelovig en
schepen werd in
vindt dat de CD&V
Deinze.
best wel wat meer
Even was hij van plan
belang zou mogen
om zijn verdere loophechten aan de C in
baan in de gemeentehaar naam.
politiek uit te bouwen,
maar na de verkiezinRuimtelijke ordening
Bart Van Thuyne
gen van 2012 realiRuimtelijke ordening
seerde hij zich dat
is reeds lang een
een coalitie niet de meest stabiele werkomgeving is.
dada van Bart, maar het is de eerste keer dat hij ook
Daarom greep hij met beide handen de kans die hij
daadwerkelijk die bevoegdheid heeft. En er is werk
kreeg om Sanitair Verbeke Daniël over te nemen in
aan de winkel: het is hoog tijd om 40 jaar
Grammene. Hij combineert sindsdien het bestuurdermisordening recht te trekken.
schap met het schepenambt. Het vraagt veel (zeker
En dat begint met het maken van een nieuw Beleidsook veel tijd), maar hij heeft wel de zekerheid van iets
plan Ruimte, met de nadruk op duurzaamheid en
achter de hand te hebben indien het schepenambt
stads- en plattelandsontwikkeling.
weg zou vallen na één van de volgende verkiezingen.
Hij staat er op dat de gemeentelijke overheid stuurt
en dus dat niet iedereen zijn ‘goesting’ kan doen bij
In de gemeenteraad is hij ondertussen één van de
het bouwen. Er komen richtlijnen waar er bijanciens. Hij werd reeds in 2000 bij de eerste keer dat
voorbeeld wel en waar geen appartementshij opkwam meteen verkozen. Hij was de jongste
gebouwen mogen komen.
kandidaat op de (toen nog) CVP-lijst en ook de
Hij wil vertrekken vanuit de visie hoe alles er in 2050
jongste verkozene in de gemeenteraad.
en misschien zelfs in 2100 moet uitzien en daar
In 2006 ging zijn partij er op achteruit, terwijl hij
systematisch naar toe evolueren. Zo wordt bouwen
vooruit ging. Hij werd beloond met een schepen"1 8
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in stad of dorp niet meer lot per lot bekeken, maar
als een geheel.
Hij herhaalt ook verschillende keren dat er bij nieuwe
wijken of grote verbouwingen (denk aan onze oude
jongensschool) voldoende aandacht moet zijn voor
groene ruimte. Ook nu moet er al aandacht zijn voor
deelauto’s, deelfietsen en laadpalen.
Specifiek voor Hansbeke wil hij het dorp handhaven
als een dorp om in te leven. Er komt heel binnenkort
wel een nieuwe verkaveling tussen de Cluyse en de
ringweg (MET voldoende groen!).
Verder zullen alle woonzones die nog verkaveld
worden, voldoende aandacht moeten geven aan
duurzaamheid. Als er woonuitbreidingsgebieden
aangesneden worden, zal zelfs minstens de helft
moeten ingevuld worden als publiek toegankelijke
groene zone.
Eens het cultuurhuis in gebruik is, wordt de oude
jongensschool verkocht. Maar ook daar zal niet
zomaar wat kunnen gebouwd worden. Het moet iets
begijnhofachtig zijn, waar enkele huizen uitgeven op
een stuk groen dat publiek toegankelijk is.
Bij de realisatie van de eerste plannen voor het
nieuwe cultuurhuis wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de wensen van de huidige gebruikers
van de gemeentezaal. Eens de eerste plannen klaar
zijn, zullen die voorgelegd worden en kunnen nog
kleine wijzigingen aangebracht worden.

Mobiliteit
Voor de bevoegdheid mobiliteit staat vooral het
realiseren van een verbindingsweg tussen de
Nevelse KMO-zone en de Graaf van Hoornestraat
(de weg van Nevele naar Lotenhullle) hoog op zijn
agenda.

heeft diezelfde corona er voor gezorgd dat Demival
enkele maanden stil gelegen heeft. En normaal kan
men in Deinze rekenen op een twintigtal mensen om
de groendienst bij te staan.

Onroerend erfgoed
Tenslotte vragen we hem wat hij van plan is met het
onroerend erfgoed, dat ook onder zijn bevoegdheid
valt.
Hij is vast van plan er als een goede huisvader voor
te zorgen. En hij wordt daarin bijgestaan door een
goed werkende erfgoedraad (met onder andere
Hansbekenaar Hugo Schaeck).
Eén van de maatregelen, wellicht de belangrijkste,
die binnenkort genomen wordt om het erfgoed dat
op de inventaris van Onroerend Erfgoed Vlaanderen
staat, zo goed mogelijk te bewaren, is het fors
optrekken van de subsidie voor het instandhouden
van deze gebouwen.

Toekomst
Bij het afsluiten vragen we of hij eigenlijk nog tijd
heeft voor hobby’s. Zoals kon verwacht worden bij
iemand met twee jobs, is dat niet zo veel. Hij gaat
graag wandelen met zijn vrouw en hun twee hondjes
en hij fietst en loopt graag als daar nog wat tijd voor
over is (maar dat valt dik tegen de laatste tijd).
Daarnaast gaat hij heel graag op restaurant.
In de politiek is zijn toekomst duidelijk: hij blijft actief
op het gemeentelijk niveau. Hij heeft ooit (in 2009)
wel eens meegedaan met de Vlaamse verkiezingen,
maar dat is een eenmalig iets gebleven.

Technische uitvoeringsdienst
Binnen deze bevoegdheid komt het er vooral op aan
om er voor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk
verloopt. En, legt hij de nadruk, de technische dienst
doet nooit (NOOIT) iets voor een privépersoon.
Als we hem vragen hoe het komt dat ons Hansbeeks
kerkplein er dit jaar zo slordig bij ligt, heeft hij enkele
excuses klaar. Vooreerst mogen de technische
diensten geen chemische bestrijdingsmiddelen meer
gebruiken, wat maakt dat er veel meer werk is.
Daarenboven heeft corona toegeslagen: een deel
van de technische dienst heeft moeten opdraven om
mondmaskers en ontsmettingsgel uit te delen,
waardoor vertraging opgelopen is. Daarenboven
Vlakaf september 2020

Rechtzetting
In Vlakaf van juli 2020 interviewden we schepen
Filip Vervaeke voor een artikel bij de Tam tam.
We dichtten hem de partij N-VA toe. Geen
verschuiving van coalitie, maar wel een lapsus
van de redactie. Filip is nog altijd lid van de partij
Open Deinze.
Filip zal in november de reeks ‘Scheepsdoop
aan de Leie’ afsluiten, en dan mag hij het zelf
vertellen.
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Nieuws van de school
Een nieuw schooljaar, een nieuwe directeur. Nadat we in juni het wat onverwachte bericht kregen dat Hans
Vanspeybroeck niet langer waarnemend directeur zou blijven, maken we kennis met Evelien De Keukeleire
(39). Evelien startte tijdens de zomervakantie als hoofd van de Sint-Paulusschool in Hansbeke. We vragen haar
meteen of ze de traditie van Jan Sierens en Hans wil verderzetten om telkens een bijdrage voor onze rubriek
‘Nieuws uit de School’ aan te leveren. Dat blijkt gelukkig het geval!
Evelien is afkomstig uit Destelbergen en woont daar
nog altijd met haar man en drie kinderen van 10, 9
en 8. Ze heeft lang zelf lesgegeven aan het zesde
leerjaar, maar vorig jaar werkte ze als nascholer voor
het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Een
nascholer geeft les
aan leerkrachten tijdens de pedagogische vormingsdagen, dat zijn de
dagen waarop onze
kinderen vrijaf hebben. Ze rondde zopas ook een Bachelor opleiding tot
schoolontwikkelaar
af aan de Artevelde
Hogeschool.

steunen. Hij heeft dit ook aan mij toegelicht en we
hebben hier goed over kunnen spreken.’ Hans zal
Evelien zes uren per week ondersteunen in haar
functie en de rest van zijn tijd als ICT-coördinator en
zorgleerkracht werken. Die
laatste taak zal hij bovendien ook in Nevele en
Merendree uitoefenen.

Geen grote
koerswijzigingen

Grote plannen of veranderingen zijn er nog niet
voorzien. ‘Ik wil in de
eerste plaats tijd nemen
om deze school goed te
leren kennen. De eerste
weken van het schooljaar
zal ik met elke collega
individueel samenzitten.
Woelige start
Evelien De Keukeleire
Op die manier leer ik de
‘Ik wilde graag een
school en de mensen
school waar ik ook op pedagogisch vlak een
kennen. Hoe wordt er met de kinderen gewerkt? Wat
meerwaarde kan bieden’, zegt Evelien. ‘Mijn rol als
zijn de sterktes van deze school en van de leerdirecteur moet niet alleen beperkt zijn tot het
krachten, zijn er voor-stellen voor verbetering of
organisatorische. Voor mij moet een school een
verandering, …? Ik heb nu (half augustus) al heel wat
plaats zijn waar kinderen zich goed voelen en hun
mensen gezien, maar ik heb nog geen inhoudelijke
talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Dat vind ik
gesprekken gevoerd. Dat is iets voor september en
terug in deze school: de leerkrachten zijn erg bewust
daar ga ik de nodige tijd voor voorzien. De bib-club
met hun vak bezig en hebben een warm hart voor de
en de ruime speelplek achter de school (de tuin van
leerlingen. Zelf heb ik me trouwens zeker welkom
de buitenschoolse kinderopvang, red.) vind ik alvast
gevoeld in deze school, ondanks de voortoffe initiatieven.
geschiedenis.’
Toch stellen we vast dat er al één (noodgedwongen)
Met die laatste opmerking gaat Evelien de heikele
verandering heeft plaatsgevonden. De leraarskamer,
kwestie van haar aanstelling -ten nadele van de
links van de grote deur in het hoofdgebouw, krijgt
vorige waarnemend directeur Hans Vanspeybroeckeen nieuwe functie. Evelien: ‘Dit lokaal wordt de
niet uit de weg. Op het einde van vorig schooljaar
ruimte om ouders te ontvangen die een gesprek met
startten enkele ouders immers een petitie nadat was
mij of met een leerkracht willen. De leraarskamer
gebleken dat het overkoepelende schoolbestuur (de
verhuist naar boven. Omwille van de coronaBroeders van Liefde) niet voor Hans had gekozen als
maatregelen moet ik met pijn in het hart de ouders
directeur. In die petitie werd gevraagd om Hans
wat weren uit de school. We starten in september in
alsnog aan te stellen. ‘Ik heb dit nooit persoonlijk
“code geel”. Dat wil zeggen dat ouders wel welkom
genomen en zo was het ook niet bedoeld’, aldus
zijn maar zoals veel andere scholen zijn wij toch iets
Evelien. ‘Het initiatief is er gekomen om Hans te
voorzichtiger dan strikt noodzakelijk. In grote lijnen
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Nieuws van de school
kan je zeggen dat we op dezelfde manier opstarten
zoals we in juni het schooljaar beëindigd hebben.’
Een andere nieuwigheid is de voorzichtige introductie
van Smartschool, een computertoepassing die al in
heel wat Vlaamse scholen wordt gebruikt. ‘Voorlopig
zullen we dit enkel gebruiken voor onze agenda.
Voor de communicatie met de ouders gebruiken we
verder de app Classdojo en gewone e-mails,’ zegt
Evelien.

Geen online lessen
Het schooljaar start dus met volle lesdagen, van
maandag tot vrijdag. ‘Normaal gezien keren we nooit
terug naar de online lessen zoals we die in de
periode van maart tot mei hebben gekend’, volgens
Evelien. ‘Dat is ook de uitdrukkelijke wens van Ben
Weyts, de minister van Onderwijs. Er komen dus
geen online lessen, behalve voor leerlingen die in

quarantaine moeten. Ik hoop alvast dat we zo
kunnen blijven lesgeven.
Tot slot steekt Evelien ook een hand uit naar de
Ouderraad. ‘Ik heb al een mailtje van de Ouderraad
gekregen en ik vind het zeer belangrijk om met hen
samen te werken. Als directeur moet mijn input uit
verschillende hoeken komen: niet alleen van de
leerkrachten maar ook van de ouders. Ik wil
bereikbaar voor hen zijn, want ze zijn een belangrijk
klankbord voor mij. De Ouderraad heeft al heel wat
initiatieven genomen op school, ik hoop dat die
constructieve samenwerking wordt verdergezet’,
besluit Evelien.

‘Sins 1884 nen vent. Nuij
een vrèwe vuer direkteur.
Es uek ne kieer iet anders’

Tam tam
Opnieuw een groente- en fruitkraam
Ongeveer 5 jaar was Eddy Van Nieuwenhuyse uit
Drongen een vertrouwd gezicht op de Hansbeekse
markt op dinsdag. Hij stond letterlijk in de schaduw
tegen de gevel van ’t Pestelijntje. De onderbreking
door Corona nekte Eddy, maar vooral het feit dat hij
een operatie moest ondergaan. Redenen genoeg
om zich te concentreren op zijn winkel en het
marktgebeuren links te laten liggen.
Half juli was er terug een groente- en fruitkraam
opgesteld. Het wordt opengehouden door
Samantha Van Quaquebeke en haar partner
Manfred. Zij heeft een eigen tuinbouwbedrijf in
Ouwegem, een deelgemeente van Kruisem. Op de
markt probeert ze zoveel mogelijk uit eigen teelt te
verkopen. In de zomer bieden ze hoofdzakelijk
Belgische producten aan, in andere seizoenen
komen er ook buitenlandse groenten en fruitsoorten
over de toonbank. In het voorjaar zullen ze
perkplanten, kruiden en groenteplanten meebrengen.
Vlakaf september 2020

Naast Hansbeke op dinsdag, trekken ze op andere
dagen naar markten, vooral in het Gentse. Op
maandag is dat in Gentbrugge, woensdag in SintAmandsberg ’s voormiddags en Ledeberg ’s
namiddags. Na een paar dagen werken op het
bedrijf zijn ze op zaterdag te vinden in Meulestede
en op zondag op het Van Beverenplein in Gent. Het
is daar dat Sabrina van het kaaskraam hen tipte dat
er op dinsdag, de sluitingsdag van Miekes
Superette, een plaats vacant was in Hansbeke.
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Kijk in de Leiespiegel
Gemeenteraad 27 augustus 2020
Omwille van Corona verloopt ook deze gemeenteraad digitaal. Via live stream kan iedereen thuis
volgen wat zeker meer dan 50 mensen deden.
Korte termijn openbaar vervoerplan regio Gent
Dit plan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter
kennisname. Matthias Neirynck (N-VA) stelt vast dat
het openbaar vervoer afgebouwd wordt in plaats van
het gebruik van de auto af te remmen. Er moet een
betere verbinding zijn van de deelgemeenten naar
het centrum en met de industriezone De Prijkels. Dirk
Stroobandt (GroenRood) merkt op dat er geen spoor
is van een lange termijn plan. Die korte termijn zal
toch enkele jaren duren. Er wordt een toename
voorzien van de verbinding Gent - Deinze maar een
vermindering van de verbinding Deinze stad Nevele. Veel ritten vervallen van vaste ritten naar
vervoer op maat. En gaat deze werking beter zijn
dan de belbus? Ook Olaf Evrard (Vlaams Belang)
vraagt aan te dringen op een betere verbinding
tussen Nevele en Deinze. Freija Dhondt (sp.a) stelt
voor om gebruikers te laten meedenken over
mogelijke oplossingen. Tess Minnens (Open Deinze)
ziet dat specifieke noden niet worden opgelost : een
feestbus voor jongeren en beter woon-werkverkeer.
De burgemeester zegt dat het regionaal plan moet
groeien. Nu is het opgemaakt in functie van Gent. In
het verleden is gebleken dat busvervoer naar
industriezones niet rendeert omdat de dienstregeling
niet overeenstemt met de arbeidstijden. In Deinze is
er de mogelijkheid om deelfietsen te gebruiken. Dit
werkt goed want het geeft de mensen vrijheid. Dat
de verbinding naar de deelgemeenten niet wordt
voorzien is een spijtige zaak. Andere
re g i o - g e m e e n t e n
bv. Aalter zien niet
graag dat de verbinding Nevele-Deinze
beter wordt. Minder
klanten voor hen.
Bomenplan
Bart Vermaercke (NVA) stelt vast dat
het “bomenplan’
een beleidsdoelstelling is maar geen
plan. Er komen
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43000 extra bomen bij maar nergens wordt vermeld
waar die zullen komen. Ook de vergroening van de
kernen wordt niet gepreciseerd.
Hoe gaat
opgevolgd worden of elke gerooide boom vervangen
wordt? Ook Kristof Van Den Berghe (GroenRood)
vindt weinig beleid en geen concrete plannen. Olaf
Evrard treedt de vorige opmerkingen bij. Freija
Dhondt zegt dat de verwachtingen niet ingelost zijn
en vraagt wat de volgende stappen zullen zijn.
Schepen Filip Vervaeke is heel tevreden dat het punt
op de agenda staat. Er is veel werk aan vooraf
gegaan o.a. overleg met milieuraad en Natuurpunt.
Een inventaris bestond al in Nevele en wordt nu
opgemaakt voor Deinze. Er zal regelmatig overlegd
worden om verder te werken. Budget : 50 000 euro
per jaar. Hij geeft toe dat heraanplant bij rooien te
weinig opgevolgd is. De schepen engageert zich om
er werk van te maken want een boom is enorm
nuttig (CO 2 captatie, betere afwatering en
bescherming tegen zon). Kristof Van Den Berghe
vindt het jammer dat er geantwoord wordt met
platitudes. Er is een uitvoeringsplan nodig. Schepen
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Kijk in de Leiespiegel
Vervaeke belooft dit zo spoedig mogelijk. De
oppositie onthoudt zich bij de stemming.
Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en
energie 2030
Deze engagementsverklaring tot ondertekening van
het burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en
energie 2030 is voor Kristof Van Den Berghe de
aanleiding om te vragen hoe Deinze de doelstelling
2020 zal bereiken. De burgemeester zegt dat een
tandje moet bijgestoken worden. Hij meent dat het
beter is om regionaal samen te werken dan om eigen
personeel aan te werven. Dit gebeurt via Veneco. Er
werden al zonnepanelen geplaatst op gemeentelijke
gebouwen. Deinze is koploper in fietsbeleid en
Mobipunt. De economische groei zorgt voor een
stijging van de CO2 uitstoot.

Het burgemeestersconvenant werd in 2008 in
Europa gelanceerd met de ambitie om lokale
besturen samen te brengen die zich vrijwillig
engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen
en zelfs te overtreffen. Intussen telt het initiatief
meer dan 7000 lokale en regionale overheden
verspreid over 57 landen.
In Vlaanderen ondertekenden 269 van de 300
gemeenten het burgemeestersconvenant.
183 gemeenten engageren zich om 20% minder
broeikasgassen uit te stoten tegen 2020.
86 gemeenten engageerden zich om 40%
minder uit te stoten tegen 2030.

Aanpassing prijs recyclageparken
De laatste maanden verliep de werking van (vooral)
het recyclagepark van Landegem moeilijk o.a. door
lange wachttijden. Daarom wordt de prijs verhoogd.
Er komt één tarief nl. 4 cent per kg i.p.v. 10 cent voor
grofvuil en 3 cent voor ander betalend afval. Je moet
dan geen twee keer over de weegbrug. Karlien De
Paepe (N-VA) zegt dat er geen rekening gehouden
wordt met de voorstellen van de milieuraad.
Tariefverhoging zal sluikstorten doen toenemen.
Zwerfvuilpeters en meters vinden nu al meer illegale
stort van steengruis. Groenafval wordt duurder.
Hierdoor zal nog minder groen aangeplant worden in
de tuinen en zullen nog meer hagen vervangen
worden door plastiek-afsluiting. Niet alle groenafval
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kan gecomposteerd worden. Waarom kan groenafval
niet gratis? Dirk Stroobandt merkt op dat door
hetzelfde tarief toe te passen voor alles het belang
van het sorteren verdwijnt, wat recycleren moeilijker
maakt. Hij vraagt andere mogelijkheden te bekijken.
Freija Dhondt meent dat het advies van de milieuraad
moet gevolgd worden. In de adviesraad zitten
experten van het middenveld. Schepen Vervaeke
geeft toe dat het niet gemakkelijk is. In Landegem is
er geen plaats voor een bijkomende weegbrug. Er
kan ook geen extra toegangsweg aangelegd
worden. Hij merkt verder op dat de stad geen geld
verdient aan de recyclageparken maar 1 000 000
euro per jaar betaalt om het afval te verwerken. Olaf
Evrard vraagt of het niet beter is om uit te kijken naar
een andere plaats voor een recyclagepark, waar
meer ruimte is en die ge-makkelijker te bereiken is.
De capaciteitsproblemen op het recyclagepark in
Landegem zullen immers toenemen. Dirk Stroobandt
vraagt om een betere oplossing te zoeken nu de
zomer voorbij is en de recyclageparken minder
intensief gebruikt zullen worden. Bij de stemming is
er een onthouding van GroenRood en sp.a.
Onbetaalde schoolfacturen
Freija Dhondt vraagt naar aanleiding van het
goedkeuren van de schoolreglementen voor de
gemeentescholen extra aandacht voor de kwetsbare
gezinnen. Er moet echt gezocht worden naar sociale
oplossingen voor onbetaalde schoolfacturen. Schepen Trees Van Hove zegt de opmerking mee te
nemen en verwijst naar het bestaan van het Huis van
het Kind.
Toegevoegd agendapunt: geluidschermen
Olaf Evrard zegt dat hij en Kristof Van Den Berghe
verschillende initiatieven ondernamen om de stad te
doen onderhandelen met Infrabel over de geplande
geluidschermen. Op de gemeenteraad van 28 mei
werd een besluit goedgekeurd dat men in overleg
zou gaan met de inwoners van Hansbeke.
In juni wijzigden de burgemeester en schepen
Cornelis een deel van het goedgekeurde besluit. De
terugkoppeling naar de dorpsraad Afrit 12 werd
vervangen door “we zien het ruimer en zullen de
volledige bevolking informeren”. In juli blijkt dat er een
discussie is of de wijziging van de geluidschermen al
dan niet een afwijking is van de omgevingsvergunning. In mei 2018 beloofde toenmalig schepen
Mia Pynaert een zo groen mogelijke corridor. In
Vlakaf november 2018 zijn de bezwaren tegen de
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Kijk in de Leiespiegel
geplande geluidschermen stevig gedocumenteerd.
Olaf Evrard stelt vast dat het soortelijk gewicht van
de bevoegde schepen en bij uitbreiding het college
zeer licht is. Gemaakte beloftes zijn in de vergeetput
verdwenen. Hij eist dat het raadsbesluit goedgekeurd
in mei, uitgevoerd wordt. Kristof Van den Berghe sluit
zich aan bij deze vraag. Hij was hoopvol omdat een
breder overleg in het vooruitzicht gesteld werd. Het
milieueffectenrapport (Mer) stelt welke normen
moeten bereikt worden, niet hoe
deze normen moeten gerealiseerd
worden. Hij vraagt de stad zich te
laten bijstaan door experten en de
inwoners van Hansbeke ernstig te
nemen. Ofwel moeten de geluidschermen herbekeken worden ofwel
moeten ze uitgevoerd worden zoals
in het Mer (aan beide zijden groen)
staat. Freija Dhondt verwijst naar het
goedgekeurde Masterplan Hansbeke, de erin opgenomen groenaanplant heeft een ecologische
meerwaarde. Er moet meer zijn dan
beloftes, de bevolking moet betrokken worden en echt inspraak
hebben. Schepen Johan Cornelis
antwoordt dat het een gevoelig dossier is en dat
zeker niet de volledige bevolking tegen de geplande
hoge aluminium geluidschermen is. Hij zegt dat in
het overleg met de bouwheer telkens lagere
schermen gevraagd werden, ook op 2 juni 2020
maar dat de bouwheer niet van plan is om iets te
wijzigen. In Oostkamp was ook een dergelijke vraag
en de experten hebben toen beslist dat de hoge
schermen moesten blijven. Olaf Evrard zegt dat niet
moet verwezen worden naar andere gemeenten. In
Hansbeke wordt een dorp letterlijk visueel
doormidden gesneden. Schepen Cornelis besluit dat
het Mer opgemaakt is door specialisten en dat de
argumenten die zouden aangereikt worden door
inwoners nooit bezorgd werden aan het schepencollege. Olaf Evrard merkt op dat de bevolking
inlichten niet hetzelfde is als een artikel laten
opnemen in een krant.
Gratis grondwater
Olaf Evrard vraagt waarom bij de tunnelwerken de
omwonenden pas gratis grondwater konden
gebruiken nadat daarom gevraagd werd. Schepen
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Johan Cornelis antwoordt dat er bij vergunningen om
grondwater op te pompen (bronbemaling) de
verplichting is ingebouwd dat men het water gratis
ter beschikking moet stellen. Dit besluit is al
maanden geleden door de stad genomen. De
vergunning voor Hansbeke is afgeleverd voordat dit
besluit in werking trad. Toch heeft de schepen de
aannemer kunnen overtuigen om dit te doen.

Open waterzwemzones
Kristof Van Den Berghe vraagt de ontwikkeling van
open waterzwemzones in overleg met Natuurpunt en
de vissers. Jan Pauwels zegt dat het voorstel
sympathiek klinkt maar vraagt zich af of de stad
bevoegd is voor de waterlopen. Hij merkt op dat er
tal van randvoorwaarden zijn zoals toezichthoudend
personeel, degelijk sanitair en kleedkamers,
voldoende fietsstalling en de kwaliteit van het water.
Freija Dhondt meent dat het voorstel moet
onderzocht worden en dat meer waterpartijen
verkoeling bieden in de warme zomers. De
burgemeester geeft toe dat er nood aan verkoeling
is. Aan Vosselareput is de waterrecreatie in de
coronatijd zeer veilig gebeurd wat voor gevolg had
dat minder mensen er terecht konden. Er moet ook
rekening gehouden worden met het feit dat de Leie
bestemd is voor boottoerisme. De stad zal geen
wettelijk kader uitwerken maar kan wel overleggen
met de beheerders waar zwemmen in open water
mogelijk is. Het punt kan volgens de burgemeester
niet goedgekeurd worden omdat het met haken en
ogen aaneenhangt.
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Merel daagt Hans uit
Oplossing opgave 22: Koﬃe en melk. Deel II
Na Anna’s schepwerk: driemaal van beker 1 naar beker 2 en driemaal terug van beker
2 naar beker 1, zijn de oorspronkelijke hoeveelheden (mengsel) niet gewijzigd. Dus in
elke beker is er 400 ml mengsel.
Het kan dus niet anders: de hoeveelheid melk in beker 1 is even groot als de
hoeveelheid koffie in beker 2.
Het antwoord is: EVENVEEL (en dat zonder berekeningen).
Robert De Blaere (uit Merelbeke) gaf ook de oplossing van zijn toemaatje:
Er is geen verschil tussen het aantal omwentelingen van de rechter- en de linkerwielen.
Bij een tram (en ook bij andere spoorvoertuigen) vormt elke as één geheel met het linker- en rechterwiel.
De rechterwielen leggen wel een grotere afstand af dan de linkerwielen. Dat zorgt voor een schurende wrijving
tussen wielen en rails. Vandaar dat “scherp schurend geluid” als een tram een (korte) bocht neemt.
Enkele Hansbekenaren stuurden een
oplossing binnen. Ignaas Neerman
postte terug een brief met een mooi
getekende afgestempelde postzegel
van de hopen aarde aan de overkant
van de Kippendonkstraat in het kader
van de spoorwerken. Zijn lange ludieke
brief geeft drie oplossingen: door
persoonlijk proeven smaakt hij meer
koffie, door met zijn rekenmachine te
werken stelt hij evenveel koffie als melk
vast en als hij heel logisch redeneert
doet Anna (die hij goed kent) eerst een
maatlepel pure koffie bij de melk. Dat is
dus geen mengsel. Vandaar dat er altijd
een klein beetje meer koffie bij de melk
zal zijn… Hij geeft het zelf toe te
foefelen: drie resultaten geven om zeker
in de prijzen te vallen. Allee, ’t is al goed Ignaas, je krijgt je eerste ticket voor het boek Dubbelportretten van een
andere kunstenaar, Koen Degroote.
Marleen Van Ooteghem drinkt te weinig melk in haar koffie. Vincent Martroye stak het proces in een
Exceltabelletje en stelde tot zijn eigen grote verrassing vast dat er in beker 1 evenveel melk als koffie in de beker
2 zit, hoewel ook zijn gevoel zei: minder. Voor het toemaatje volgt een ingewikkelde berekening waaruit blijkt dat
de rechterwielen 4 omwentelingen meer maken dan de linkerwielen. Medespeler in onze eredivisie, Antoine
Martens, gaf ook de juiste oplossing voor het koffie/melk vraagstuk en denkt ook dat er 4 omwentelingen meer
zijn. Christian De Keuckelaere weet ook de juiste oplossing voor de opgave en geeft aan dat de wielen in het
toemaatje evenveel omwentelingen maken. Hij geeft er zelfs een technische uitleg bij: Slip wordt vermeden
doordat de loopvlakken licht schuin oplopen naar het midden van de wielas toe, waar er zich dan een wielkrans
bevindt die voorkomt dat het wiel van de rail zou rijden. Ook ligt het spoor in een bocht in verkanting, wat wil
zeggen dat de rail aan de buitenkant iets hoger ligt om te beletten dat de tram uit de bocht zou gaan, want
vanwege de middelpuntvliedende kracht die ontstaat bij het in rondjes rijden zal de wielas zich naar buiten toe
willen verplaatsen. Doordat de wielas zich naar buitenkant bocht toe verplaatst zal het binnenwiel op een iets
kleinere wieldiameter lopen (door het schuin loopvlak) dan het buitenwiel dat op een iets grotere wieldiameter
zal lopen, met gevolg dat het buitenwiel een groter afstand kan en zal afleggen voor de volledige ronde. Hebben
ze iets bijgeleerd in Merelbeke?
Vlakaf september 2020

"2 5

Merel daagt Hans uit
Christian krijgt voor zijn juiste oplossing én zo’n deskundige uitleg zijn vierde en laatste ticket voor het boek van
Koen Degroote. De redactie rukt uit naar de Overbroekkouterslag.
Opgave 23: Gezin met vier kinderen
Vera en Paul, die 2 jaar ouder is dan zijn vrouw, zijn gelukkig getrouwd en hebben 3 dochters en 1 zoon.
De oudste, Leen, is geboren in het laatste jaar van vorige eeuw.
In het jaar dat de euro in voege kwam, is hun zoon geboren, de ouders hebben hem Frank genoemd.
Zestig jaar na het einde van Wereldoorlog II is dochter Lies geboren.
Tenslotte veertig jaar na de eerste bemande maanlanding is hun vierde kind Loes geboren.
Moeder Vera zelf was 22 jaar toen in New-York een grote terreuraanslag de WTC-torens vernielde (je weet wel
‘9/11’).
Vragen
1. Geef de ouderdom, nu in 2020, van de zes gezinsleden, liefst van oud naar jong.
2. In welk jaar was de som van alle leeftijden samen juist 100 jaar?
Opmerkingen: Enige uitleg is natuurlijk welkom en reken alleen maar met volle jaren.
Veel succes, we rekenen op je algemene kennis.

Antwoord op opgave 23 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 zoals Antoine, Vincent en vanaf nu ook Christian…

‘Dakkik weede dat die
Vera een jonk dink wois
osse traowdege’

TOEMAATJE
Stel met acht “achten” een rekenkundige bewerking samen met als totaal 1000 (duizend).
Je moet de cijfers 8 allemaal gebruiken, maar je mag meerdere “achten” samenvoegen tot één getal
(bv. 888).
Je mag gebruik maken van plus, min, maal, gedeeld door.
Ik heb alvast vier oplossingen, jij hebt misschien nog andere oplossingen. We kijken ernaar uit!
Graag tenminste één oplossing!
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Tachtigers
Ghisella Vanhauwaert
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.
burg, een deel van Wingene. In de regio sprak
iedereen van ‘t Blauwhuis. Het gehucht ligt aan de
rand van het Bulskampveld.
We waren thuis met zes kinderen. Angèle was mijn
oudste zus. Ze zou met Gentil Vermeersch trouwen
en naar Hansbeke aan het station komen wonen. Na
mij kwamen er twee jongens: André die Landegemnaar is geworden en Daniël die naar Oedelem trok.
Daarna werd Liliane geboren, die in Maria-Aalter
woont, zoals mijn jongste broer Gaby. Er is een
leeftijdsverschil van 16 jaar tussen Angèle en Gaby.
Van de oorlog herinner ik me niet veel meer. Wel dat
we in de kelder moesten schuilen onder een tafel.
Maar dat kan ook van horen vertellen zijn… Televisie
bestond nog niet, de radio had een centrale plaats in
ons huis. Vader onderbrak zijn werk op het land om
naar binnen te komen als er een luisterspel te horen
was. Dan stond hij rechtstaand, dicht bij de
luidspreker, geboeid te luisteren.
Ik ging eerst naar de meisjesschool in Ruiselede en,
na onze verhuis, naar de school in Wildenburg. Ik
herinner me nog goed dat we in het vijfde leerjaar het

Ghisella Vanhauwaert
1 september, eerste schooldag. En wij fietsen langs
de Ijzerenwegwegel, nu het nog kan, naar
Warandestraat 23, om aan te bellen bij Ghisella. De
koffie en de koekjes staan klaar om een gezellig
gesprek te houden.

Een wieg bij de Poekebeek
Ik ben geboren in Ruiselede op 24 april 1939. Mijn
vader, Omer Vanhauwaert was landbouwer en
gehuwd met Maria Billiet. Toen ik elf jaar was, werd
de boerderij die ze pachtten, verkocht. Ze waren
genoodzaakt om opnieuw te beginnen in WildenVlakaf september 2020

Het gezin Vanhauwaert bij het huwelijk van Daniël met
bovenaan v.l.n.r. André, Ghisella, Gaby en Angèle. Liliane
was in het moederhuis.
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Tachtigers
alfabet moesten opzeggen. In Ruiselede hadden we
geleerd de letters kort en dof uit te spreken. Toen ik
dat zo deed op mijn nieuwe school, begon de hele
klas te lachen, de juffrouw op kop. Ze gaf me een
telefoonboek om een nummer op te zoeken, want ze
dacht dat ik niet kon lezen. In mijn nieuwe school
werd ‘aa, bee, cee enz.’ gezegd. Dat iedereen zo
met mij moest lachen, is een pijnlijke herinnering die
me na 70 jaar nog altijd bijgebleven is. Kinderen
kunnen heel hard voor elkaar zijn!

Voorbereiding op eigen huishouden
Ik ging naar de lagere school tot mijn veertien jaar,
zoals de meeste meisjes toen. Weinigen studeerden
verder. Ik deed er nog één jaar bij in de Huishoudschool in de Pastoor Termotestraat in Wingene.
Daar leerden we koken, strijken, naaien, zelfs in de
lochting werken. Na dat jaar ben ik gaan werken bij
een advocaat in Oostkamp. Ik moest er voor de
kinderen zorgen en eten klaarmaken. Ik bracht het
eten op tafel, moest daarna eerst afruimen en pas
dan zelf eten. Het eten was koud geworden, ik had
niet veel honger meer en gooide het dan maar in de
vuilnisbak. Ik vermagerde zienderogen. ‘k Heb het
daar maar twee jaar volgehouden.
Daarna had ik een betere werkplaats: bij de baron
van het kasteel ’t Blauwhuis die een groot deel van
het jaar in Oudergem bij Brussel verbleef en in de
zomer in zijn kasteel. Het gezin had vier kinderen. Ik
ging met hen naar een hotel in Sint-Idesbald. Het
jongste kind was nog maar vier maanden toen het
aan mij toevertrouwd werd. Met die mensen had ik
een veel betere band.

Hansbeke, meer dan een café
Ik ging nu en dan helpen bij mijn zus Angèle en
Gentil Vermeersch in hun café Landbouwershuis aan
het station van Hansbeke. Het huis, boltent (n.v.d.r.
de eerste gemeentelijke jongensschool!) en het
magazijn werden afgebroken voor de aanleg van de
parking.
Nu en dan kwam Georges Dhaenens uit de
Karmenhoek naar het café. Het klikte tussen ons en
we trouwden op 13 januari 1960. We gingen wonen
tegenover zijn ouders in nummer 18. We mochten er
blijven wonen zolang de eigenares Esther Union nog
woonde in café, anex kruidenierwinkel, In de hoop
van Vrede, aan de post van Reibroek. Toen Esther er
zelf kwam wonen, verhuisden we naar de Warandestraat in 1969. Die heette toen nog Veldstraat en er
lagen kasseien die in 1970 vervangen werden door
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een brede betonweg. Heel jammer dat er geen
fietspad voorzien werd. Hier gaan wandelen durf ik
echt niet.
Georges werd geboren op 4 maart 1936. Hij had een
zus, Juliana, die vier jaar jonger was. Ze verongelukte
uit eigen wil op de treinsporen. Een droeve dag voor
de familie. Juliana was gehuwd met Lucien Matthys,
voetballer bij de Waterhoens en daarna bij de
Blijvers. Hij overleed dit jaar net vóór Corona. Hun
zoon Yves is hier mijn directe buur.

Eerst de opvoeding van de kinderen
Georges was elektricien en heeft maar één
werkgever gehad. Als 18-jarige ging hij werken tot
zijn pensioen bij automaterialenwinkel Taccoen in de
Brusselsepoortstraat in Gent. Zijn specialiteit was
elektriciteit in auto’s. De liefde voor auto’s ging van
vader op zoon in onze familie. Ik koos ervoor om niet
langer uit huis te gaan werken, maar voor de
kinderen te zorgen.
In 1960 werd zoon Patrick geboren. Hij huwde met
Carine Van Parys en woont in de Nevelestraat. Tien
jaar later werd Rudy geboren. Sommige mensen
keken verwonderd op dat ik nog een tweede kind
kreeg omdat ik al 31 was. Vandaag gebeurt het
Vlakaf september 2020
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schouder werd geopereerd, ging ik een maand
revalideren in Ter Duinen, kreeg ik nadien verpleging
thuis en kwam Familiehulp koken. Er is al een paar
keer een laatstejaars student geneeskunde bij mij
geweest om mij te interviewen over hoe ik al die
operaties heb beleefd.
Ik ben lid van Samana en ga naar de bijeenkomsten
van Vl@s Nevele, waar Ronald Evrard voorzitter van
is. Iemand van Landegem komt mij dan ophalen.
Verder lees ik graag in tijdschriften en boeken. Ze
mogen wel niet té dik zijn en Aspe is mijn favoriet.
Tele-visie kijken doe ik alleen ’s avonds, tenzij er een
nochtans dikwijls dat vrouwen op hun 31ste hun
spe-ciale uitzending is, zoals een begrafenis.
eerste kind verwachten… Rudy is getrouwd met
Op het einde van het ge-sprek zegt Ghisella nog dat
Katy Everaerd, zij wonen in Waarschoot. Katy is
ze altijd graag in Hansbeke gewoond heeft. Ze
zaakvoerster van eetbetreurt het wel dat
winkel Gustoso in de
haar brilglazen don“Er is al een paar keer een laatstejaarsstudent
Stationsstraat.
ker kleuren op de
geneeskunde bij mij geweest om mij te interviewen foto in het zonnetje.
Patrick en Rudy vonden
Dat is dan het enige
over hoe ik al die operaties heb beleefd.”
hun weg in het leven.
minpunt van dit geRudy werkt in de zaak
sprek!
met zijn vrouw samen.
Patrick werkte 42 jaar bij Volkswagen Gent. Hij ging
onlangs in augustus op pensioen en werkte even
lang als Georges bij een-zelfde werkgever. Ik moet
wel toegeven dat Georges meer een Toyota-fan was.
Toen beide zonen het huis uit waren, heb ik gezorgd
voor de middagopvang van Arne, de zoon van
Patrick en Carine, die beiden gingen werken. Iedere
middag ging ik Arne afhalen op school voor het
middageten. Toen ik eens niet kon, bleef hij op
school eten en vond het zo leuk om te spelen met
zijn vriendjes, dat het zo bleef. Arne is mijn enig
kleinkind. Hij is in Aalter gehuwd met Lien De Boever
en ze hebben drie kinderen Babette, Lothar en Aloïs.
En ja, hij zit ook in de autobranche!

De gezondheid wil niet altijd mee
In 1976 kreeg ik een hersenbloeding met als gevolg
een zware operatie aan de schedel. Gelukkig hield ik
er geen verlamming aan over. Later onderging ik een
zware darmoperatie. Georges was toen ook ziek en
moest naar de nierdialyse. We hebben zelfs tegelijk
in het hospitaal gelegen. Hij stierf op 27 april 2013,
een datum die ik niet vergeet.
Ik beredder het hier alleen nog allemaal goed en krijg
hulp van de kinderen om de hof te onderhouden en
karweitjes te doen. Er komt twee keer per week twee
uur Familiehulp. Dan gaan we samen naar de winkel
inkopen doen. Toen ik drie jaar geleden aan mijn
Vlakaf september 2020

Het viergeslacht Dhaenens met Marcel, Barten
genoemd, Georges en Patrick met Arne
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Vooruitblik
• Woensdag 16 en donderdag 1 oktober: demonstratie koken in de gemeentezaal
Met o.a. een tomatentaart met ricotta, een chowder met mosselen en een curry
met kip.
Meer info bij Linda Keirse linda.keirse19@gmail.com.of 0488 75 16 26 Greet Conix.
• Zaterdag 17 oktober: mountainbike. Wie geen fiets heef,t kan er één huren.
Meer info bij Hilde Langeraert h.langeraert@gmail.com of 0472 69 62 54
• Woensdag 21 oktober: macramé. Macramé is weer helemaal in.
We maken een mooie hippe wall-hanging of soort wandtapijtje. Meer info bij Hilde Langeraert.
• Maandagen 19 en 26 oktober, 2 en 16 november: dansen. Onze geliefde dansleraar Filip De Loose
komt terug naar Hansbeke voor 4 fantastische danslessen. Meer info bij Jenny Van Hecke 0475 86 63 19.

De 11.groep Nevele zal de straatactie omwille van de coronamaatregelen anders
organiseren dan vorige jaren. In de zes deelgemeenten van het vroegere Nevele
komt er een actie. De straatmedewerkers brengen je met een briefje op de
hoogte begin november.
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Vooruitblik
K.T. Niet Versagen - Jongeren
Er was eens…
een virus dat alles in de war stuurde. Dus ook de
traditionele jeugdvoorstellingen in september van en
door toneelvereniging Niet Versagen.
Maar niet getreurd, we kunnen u wél een alternatief
programma brengen tijdens Hansbeke kermis,
bestaande uit twee wagenspelen van de hand van
Koen Persyn, van telkens ongeveer een half uurtje.
Onze jongste jongeren brengen Queen B, een luchtig
en met de nodige humor gebracht stuk over
pestgedrag in een hockeyclub. Zeer actueel in tijden
van allerlei 4 stippen-campagnes!
In het tweede wagenspel gaat Lowie op zoek naar
zijn vader. Dank zij de waarzegster Baba Vanga
wordt hij daarvoor terug gekatapulteerd in de tijd.
Eerst naar 1966, de tijd van mijnstakingen en flower
power, vervolgens naar 2002, waar hij tot zijn eigen
verbazing zijn 12-jarige tante Nora ontmoet. Wat zijn
zoektocht oplevert, ziet u in Wie is de vader van
Lowie…?
Auteur: Koen Persyn.
Regie: Kurt Demeester.

Locatie: kerk Hansbeke
Hansbekekermis, zondag 11 oktober 2020. Het
bijwonen van beide voorstellingen is perfect
combineerbaar!
Inkom: vrij toegankelijk, geen reservaties. Maar ook
Niet Versagen zorgt voor Corona-vrije voorstellingen,
zodat u zal verzocht worden afstand te houden, u
aan uw bubbel te houden en de voorstellingen bij te
wonen met mondmasker.
Queen B om 14 en 16 uur, met Tine Boone, Sien
Danneels, Mila Demeestere, Janne Deventer, Zaina
De Vreese, Zoë Duprez, Annabel Goubaud Morales,
Tilly Logier, Simon Parmentier, Kiara Van Ooteghem,
Jasper … …
Wie is de vader van Lowie… om 15 en 17 uur
met Joline Bultinck, Arthur De Boever, Joren De
Brabander, Hanne De Loof, Ambrynn Dhondt,
Layton Dhondt, Okaj Karaca, Maarten Vandersteene,
Jenne Verleyen, Jurre Verleyen, Marie-Hélène
Wittoek.

Helaas geen Oerwoudfuif dit jaar
maar toch hebben we het één en
ander in petto met een gloednieuw
evenement op 18 en 19 september.
Verwacht je aan heerlijke food and
drinks met op de achtergrond onze
beste DJ’s, bands en acts van de
voorbije jaren en dit in een
avontuurlijke en veilige setting.
Meer info en tickets op:
www.oerwoudfuif.be

Artikels of andere bijdragen (bv. lezersbrieven) moeten binnen zijn bij de redactie
vóór 20 oktober 2020, via redactie@vlakaf.be
Vlakaf september 2020
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Zjaloezigen Zjeraar
Zjaloezigen Zjeraar gaat naar Arscene!
Wie herinnert zich nog Valentijnsdag 2010? Op die
knusse zondag gaf Arscene de aftrap van wat tien
heel mooie jaren zouden worden. Ondertussen heeft
dit kleinschalige Hansbeekse cultuurhuis een vaste
plaats in het Meetjesland ingenomen en geniet het
bekendheid van Gent tot Ruiselede en van Deinze tot
Sint-Laureins.
De redactie van Vlakaf vindt het tienjarig bestaan van
Arscene de uitgelezen gelegenheid om de vereniging
op te nemen als zestiende laureaat in de eregalerij
van de Zjaloezigen Zjeraar. Zonder Arscene zou ons
dorp niet hetzelfde zijn. Arscene zet Hansbeke op de
kaart en brengt een eigenzinnig programma dat jaar
na jaar meer mensen aanspreekt.
In die tien jaar organiseerde Arscene meer dan 270
activiteiten en vonden om en bij de 20.000
bezoekers de weg naar de Reibroekstraat.
Indrukwekkende cijfers, zeker omdat Arscene
volledig draait op de tomeloze inzet van het bestuur
en van de vele vrijwilligers.
Arscene brengt hoofdzakelijk muziekoptredens en
gaat daarin heel breed. ‘Alles komt aan bod, behalve
misschien schlagers, hardrock, heavy metal’,
vertelde toenmalig voorzitter Piet De Muynck ons in
2016. Daar naast organiseert Arscene ook
kindertheater, lezingen of acti-viteiten rond smaak.

In de muziekwereld
heeft Arscene ondertussen een stevige
reputatie opgebouwd.
De kleinschaligheid en
de perfecte akoestiek
maken dat muzikanten heel graag naar
ons dorp afzakken.
Bezieler en programmator Wouter Labarque gaat op zoek naar
fantastische muzikanten en jonge talenten die je niet
snel in het klassieke circuit zal tegenkomen. Maar je
kon hier ook al grotere namen uit binnen- en
buitenland aan het werk zien zoals Marble Sounds,
Isbells, Tamino, Roland, Martin Harley of de Italianen
van Sacri Cuori. Arscene vergeet zijn echter wortels
niet en geeft ook een podium aan lokale talenten.
Marieke Bresseleers, Blue and Broke (met Melissa
Anthuenis), Paulien Verminnen, Meskerem Mees,
Maarten Flamand en Derek traden hier al minstens
één keer op.
Bovendien, Arscene heeft het hart op de juiste
plaats. In tijden waarin sommige muzikanten en
acteurs het verschrikkelijk moeilijk hebben om het
hoofd boven water te houden, heeft het
bestuur een succesvolle solidariteitsactie
opgezet om enkele muzikanten te
steunen.
Helaas, moeten we hieraan toe-voegen, is
niet iedereen het eens met onze keuze.
‘Vroeger was Arscene een goeie maat van
mij’, aldus onze Zjeraar. ‘We hebben
jarenlang in dezelfde klas gezeten, hier in
de jongensschool. Toen was hij nog een
toffe tiep. Maar op de kermis heeft hij ooit
mijn lief afgepakt, de smeerlap. Mij zal je
dus niet zien op de uitreiking. Ik vind nog
altijd dat iemand anders
veel meer in aanmerking komt voor deze
erkenning. Maar ik mag dat weer niet
zeggen, zeker?’
Van de rest van de redactie: een welgemeende proficiat aan Arscene!
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Geen Zjaloezigen Zjeraar zonder plechtige uitreiking. Plechtig is deze keer het juiste woord,
want op zondag 11 oktober om 10.30 uur zetten we de bestuursleden Bernadette
Vandercammen, Hilde De Poorter, Katrien Janssen, Piet De Muynck, Wouter
Labarque en Wouter Langeraert in de bloemetjes in de Sint-Petrus- en Pauluskerk van
Hansbeke.
We zouden daar graag ‘iedereen welkom’ aan toevoegen, maar jammer genoeg moeten we
een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Inschrijven kan vanaf 21 september 2020
om 12.00u, hetzij via de website van Vlakaf (www.vlakaf.be), hetzij telefonisch op nr. 0476 67
29 48. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!

Personalia
Nieuwe inwoners
Pieter Langeraert en Kaat Van haver, van Aalter naar Merendreestraat 4, sinds begin
juli
Pieterjan Claeys en Emilie Moons, beiden uit Landegem naar Kippendonkstraat 9,
sinds 13 juli
Stijn Decru en Delphine Delameilleure, van Brugge en Roeselare naar
Molensteenstraat 27
Emma Langeraert van Jozef Kluyskensstraat 35, Gent naar Kerkakkerstraat 15 op 23
augustus
Verhuisd
Tony Van Durme van Begijnhoflaan 5 naar Zandestraat 55
Noëlla van der Moere, Doornbosstraat 38 naar Balade, Merendree
Geboren
Héloïse Van Sinay, dochter van Maxime en Athénaïs Versele, Rostraat 27, op 26 mei
Vinnie Van Parys, zoon van Jona en Thea Langeraert, broer van Zjev, Reibroekstraat
36, op 21 augustus
Gestorven
Marc Haverbeke, man van Vera Van Hove, Hammestraat 16, Gent, ° 20 april 1946,
✝ Hansbeke, 24 juni
Paul Flamand, man van Annie Pauwels, Boerestraat 23, ° Ninove, 18 juni 1949,
✝ A.Z. Sint-Lucas, Gent, 16 augustus

‘Ge zullet zien:
binn 30 joir
weuntr
allieene nog
laeroirts op
Ansbeke…’

Alle nuttige informatie mag doorgegeven worden aan je verspreider of aan
redactie@vlakaf.be.
Vlakaf september 2020
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Nieuws van de redactie
Nieuwe abonnering op komst
Enkele cijfers
De eerste jaargang van Vlakaf in 1972 telde
maandelijks 8 gestencilde bladzijden en had een
oplage van 600 exemplaren. Nu hebben we
tweemaandelijks 36 tot 44 bladzijden in kleurdruk en
verschijnen op 875 ex. Voor wie goed kan rekenen
en een fout ziet: van 1988 tot 1994 zat Vlakaf in de
diepvries. De 27ste jaargang is gerekend vanaf de
nieuwe start in 1995.
Het aantal postabonnementen stijgt ieder jaar. We
klokken nu af op 108 betaalde postabonnementen.
Wie in een WZC verblijft, krijgt een gratis abonnement, evenals nieuwe inwoners in Hansbeke.
Er is altijd keuze geweest tussen meer dan één tarief.
We behouden in 2021 de tarieven van 8 euro én 10
euro. Met 8 euro kunnen we de druk betalen, met 10
euro hebben we marge om iets extra te organiseren
zoals de Zjaloezigen Zjeraar. De laatste jaren zien we
hier een mooie verschuiving: in 2015 koos een kleine
meerderheid voor de laagste tarief, in 2020 betaalde
bijna 2/3 van de abonnees 10 euro. De redactie
heeft beslist om de tarieven niet te verhogen. We
vragen om gepast geld te voorzien.
Het tarief voor het postabonnement blijft ook
hetzelfde. Gelieve 12 euro te betalen op BE90 8902
6403 4132 (IBAN) van Vlakaf. Best vóór 1 december
a.u.b om de administratie vlot te kunnen afwerken.
Mensen die in het buitenland verblijven kunnen voor
8 euro een elektronisch abonnement nemen.
We versturen Vlakaf per e-mail in dezelfde periode
als de verspreiding in Hansbeke.
Focus op Hansbeke
In de jaargangen 2019 en 2020 hebben we veel
aandacht besteed aan de nieuwe realiteit na de fusie
van Nevele met Deinze. We stelden de nieuwe
deelgemeenten voor van Zeveren tot Astene in de
rubriek ‘Hansbeke in het land van Deinze’.
Burgemeester en schepenen kregen elk een beurt in
‘Scheepsdoop aan de Leie’. We brachten trouw een
verslag van de gemeenteraden. Na ‘De Heren van
Nevele’ werd het ‘Kijk in de Leiespiegel’.
De eerste twee rubrieken eindigen in het novembernummer, de verslagen van de gemeenteraad behouden we natuurlijk in 2021. Telkens een objectief
verslag met nu en dan wat toelichting of een
bedenking in een kadertje.
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Er komt in 2021 dus zeker ruimte voor meer
Hansbeeks nieuws. Wie een goede suggestie heeft
voor een nieuwe rubriek mag het laten weten aan
een redactielid of mailen naar redactie@vlakaf.be.
Lijst van de verspreiders
Onze verspreiders gaan terug op pad vanaf de
tweede helft van september tot de eerste week van
november. De verspreiders zullen rekening houden
met de coronamaatregelen. Een uitgebreid babbeltje
zal er iets minder in zitten. Sommige verspreiders
zullen misschien vragen om het lidgeld in hun
brievenbus te deponeren en nadien de lidkaart
bezorgen. De omstandigheden dit jaar zijn
uitzonderlijk en we hopen dat contact vermijden niet
het nieuwe normaal wordt. Zeker niet in Hansbeke!
Hieronder lijsten we de trouwe verspreiders met
“hun” straten op. Zij doen om de twee maand een
inspanning om onze dorpskrant te bezorgen tijdens
het weekend van verschijnen. In principe het tweede
weekend van de onpare maanden. De redactie dankt
hen voor dit groot engagement. Als je familienieuws
hebt (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuis,
huwelijksjubileum…) mag je hen steeds contacteren
om het op te nemen in onze rubriek Personalia. Een
goed idee voor een artikel mag je ook hen
influisteren.
M e l i s s a A n t h u e n i s K I P P E N D O N K S T R A AT
(Borluutlaan 2)
Katalin Bekaert CARDIJNLAAN (Palestraat 7)
Martine Bockaert WARANDESTRAAT (nr. 31A)
Rita Bultinck BEGIJNHOFLAAN en LINDESTRAAT
(nr. 3)
Mieke Cafmeyer HAMMESTRAAT (nr. 32) en
KOUTERKEN
Greet Conix KARMENHOEKSTRAAT (nr. 7)
Hilde De Roo BOERESTRAAT (Ter Weide 8)
Marina De Wulf REIBROEKSTRAAT tot nummers
40 en 47 (Donkerstraat 4)
Linda Keirse DONKERSTRAAT en ZANDESTRAAT
(nr. 19)
Riet Kersse GROTE MERESTRAAT, TER WEIDE,
O S T I J N S T R A AT e n N I E U W E T U I N S T R A AT
(Reibroekstraat 83)
Tom Martens DOORNBOSSTRAAT (nr. 25)
Godelieve Onderbeke HANSBEKEDORP (nr. 37A)
Vlakaf september 2020

Nieuws van de redactie
Kay Quintyn DALESTRAAT en REIBROEKSTRAAT
vanaf nummers 42 en 49 (nr. 53)
Nadine Raes PALESTAAT (nr. 19) en BRUGSE
HEIRWEG
R o s i n a S u c a e t M E R E N D R E E S T R A AT e n
OVERBROEKKOUTERSLAG (Tien Gemeten 5)
Ludwina Van de Walle KERKAKKERSTRAAT en
MELKERIJSTRAAT (Grote Merestraat 13)
Ludwine Lobbens ROSTRAAT (Molenstraat 25)
Anna Van de Walle, enkele abonnementen in Aalter
(p/a Reibroekstraat 85)
Gudrun Van Heirzeele NEVELESTRAAT (nr. 30) en
TIEN GEMETEN

Marleen Van Ooteghem MOLENSTEENSTRAAT
(Grote Merestraat 38)
Ethel Van Yperen VOORDESTRAAT (nr. 4)
Rita Verhelst BORLUUTLAAN (Reibroekstraat 64)
Wanda Verthriest VAARTSTRAAT (nr. 19)
De verdeling aan de verspreiders en B-post wordt
georganiseerd door Riet Kersse, Marleen Van
Ooteghem, Ludwina Van de Walle en Georgette De
Ketelaere.

Verder veel leesgenot in 2021!

Van Begijnhofstraat tot Zandelaan
De tweede druk van het boek van redactielid Frank Langeraert kan gekocht
worden bij Miekes Superette en ’t Pestelijntje. 128 blz (22/22 cm) lees- en
kijkplezier voor 20 euro. Natuurlijk ook bij Frank zelf, een ander redactielid of
eenmalig op 11 oktober bij Zjeraar.

Fotozoektocht 2020
Oplossingen binnenbrengen a.u.b. in de brievenbus
van een redactielid of mailen naar redactie@vlakaf.be
tegen 30 september. De opgave verscheen in het
julinummer en is te vinden op onze website, voor wie
nog een inhaalbeweging wil maken.

De winnaar wordt bekendgemaakt op zondagvoormiddag 11 oktober in de kerk. We vragen
Zjeraar om de prijs te overhandigen.

‘Tes uek den ieeste kieer
dagge vuer ne
fotozoektocht uek echt
moe zoekn noir fotoos’

Vlakaf september 2020
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Alziend oog

Inspraak van Hansbeke in Deinze?

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

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

Werkten mee

Greet Conix
Dirk Kerkhove

Organisatie verspreiding

Robert De Blaere
Kerngroep Afrit 12

Georgette De Ketelaere
Ludwina Van de Walle

Oplage

Friet Verthriest

Riet Kersse
Marleen Van Ooteghem

875 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.
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