november 2020
jaargang 26 nr. 6
V.U. Koen Persyn
Reibroekstraat 85
9850 Hansbeke
P007618
afgiftekantoor Nevele

MOMENTJE VOOR EEN COMPLIMENTJE

Hugo Schaeck
p. 13.

TACHTIGERS
Luc Lannoo
p. 29.

VLAKAF
Hansbeekse dorpskrant

Hansbeke geringeld!
Kijk in de Leiespiegel
Meer nieuws over onze
gemeenteraad. p. 24.

Ontroerend goed
Op bezoek bij Cruydt. p. 10.

Nieuws van de redactie
Lees meer op p. 39.

Op vrijdag 18 september werd de rondweg officieel geopend. We zijn
nu twee maanden verder. Drijven er donkere wolken boven onze
rondweg, of klaart de hemel blauw?
Vlakaf maakt een eerste, voorzichtige evaluatie. p. 3.
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Groeten uit Hansbeke

In Hansbeke hebben we een grote fuik opgezet om
inwoners uit Zomergem, Eeklo en omstreken te vangen. We
hebben onze spoorwegovergang, die die mensen al
tientallen jaren gebruiken om naar de autostrade te rijden,
afgesloten. Maar zonder hen daarover iets te zeggen...
En het werkt. We hebben er al honderden gevangen. We
moeten ze niet eens klem rijden in onze zelfgemaakte fuik.
Dat doen ze met elkaar. Van zodra er drie inzitten, kunnen ze
er niet meer uit.
We hebben er ook voor gezorgd dat er veel meer mensen
de winkels en horeca in Hansbeke bezoeken, door iedereen
die naar Landegem wil op het verkeerde spoor te brengen.
Ze rijden rond tot ze een wegwijzer vinden en kunnen, na
drie keer vruchteloos over en weer te rijden van rotonde
Zuid naar rotonde Noord en terug, niet anders dan
Hansbeke binnen rijden om daar te gaan winkelen of op café
te gaan (dat laatste natuurlijk in de goeie oude tijd toen dat
nog kon...).
Ergert u zich ook zo aan de fratsen van Wegen en Verkeer/
Infrabel/Stad Deinze? Ze sluiten de overweg af, maar duiden
dat op geen enkele toegangsweg aan, waardoor mensen
die hun gps vertrouwen of denken dat ze de weg weten,
plots voor enkele betonblokken staan. Ze openen de
rondweg maar verzuimen het om de bewegwijzering eerst in
orde te brengen. Meer dan een maand later is er nog maar
weinig verbetering, zelfs niet na aandringen van onze
Dorpsraad Afrit 12 en enkele individuele Hansbekenaren!
Gelukkig waren ze er wel als de kippen bij om het ludieke
spandoek ("Tunnel zkt naam") van Tuupetegoare onmiddellijk
te verwijderen van boven de tunnelingangen. Anders zouden
we wel denken dat ze niet snel kunnen reageren als er
ergens een probleem is...

De redactie

‘Jawadde, wellekomn
in Ansbeke?’
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Een streep beton van net geen twee kilometer lang heeft Hansbeke definitief in een andere plooi gelegd.
Gedaan met het ellenlange wachten voor de spoorwegovergang, weg met het gekrioel van vrachtwagens en
ander zwaar verkeer in de dorpskern. Maar de onveilige situaties en manke bewegwijzering zorgden meteen
voor flink wat kritiek. Vlakaf maakt een eerste, voorzichtige evaluatie van twee maanden rondweg.
Tot voor kort was het nauwelijks denkbaar: in Hansbekedorp op straat lopen en
geen kat - of beter: geen
auto - zien. Terwijl het
verkeer vroeger door het
dorp denderde, is het dorp
nu grote delen van de dag
verkeersluw. “Het is veel
rustiger in het dorp”, ziet
ook Mieke vanuit haar
superette. “En dat begint al
‘s morgens vroeg. Voor de
ringweg er was, kwam het
verkeer al rond een uur of
vijf op gang. Nu hoor je op
dat uur niets meer.”
Weg drukte, en ook weg
stress voor wie soms minuten verloor met wachten
voor de spoorovergang. Met de rondweg en de met
mooi hout aangeklede tunnel sta je in enkele minuten
aan de andere kant van het dorp en de autosnelweg.
Tel uit je tijdwinst. “Ik hoor sommige mensen ook
zeggen dat ze blij zijn dat ze nooit meer voor het
spoor staan en makkelijker naar hier kunnen komen”,
bevestigt Mieke.
Maar de winst voor de dorpskern op het vlak van
verkeer, betekent een verlies voor anderen. De
omwonenden van de rondweg voelden al snel de
impact van de nieuwe weg die aan hun huis
passeert. “Het lijkt hier soms wel op de oprit van een
autostrade”, zegt Annelies De Vis, die met haar man
en twee kinderen in het kleine stukje Voordestraat
woont dat geprangd ligt tussen de rondweg en
Hansbekedorp. “Je hoort de auto’s optrekken, maar
honderd meter verder moeten ze alweer stoppen om
op de rondweg te kunnen. Je mag hier maar 30
kilometer per uur rijden, maar zelfs dat is nog snel.
Je moet hier ook eens fietsen… Er is geen fietspad,
auto’s komen zo uit de bocht. Het is hier zo
gevaarlijk.”

Vlakaf november 2020

Annelies De Vis staat niet alleen met haar
bekommernissen. Ook aan de andere kant van de
rondweg, in het stukje tussen het Rattenkasteel en
de tunnel, houdt men z’n hart vast. De oversteek aan
het uiteinde van de Zandestraat is niet meteen goed
aangegeven. “Je hebt hier heel wat oudere mensen,
koppels met kinderen ook, die die oversteek veel
gebruiken om naar het dorp te gaan”, zegt Etienne
Martens, die in de Zandestraat woont. “Veel mensen
hier zijn vragende partij voor extra veiligheidsmaatregelen, zeker omdat er soms te snel gereden
wordt. Mijn voorstel is om er knipperlichten te zetten
die permanent werken, maar met een drukknop voor
fietsers en voetgangers. Als ze willen oversteken, kan
er dan een rood licht komen.”

Wegwijzers
Extra gevoelig punt op dat stuk rondweg: de
lichtvervuiling. Niet alleen het rondpunt is er verlicht,
maar ook op het stukje tot aan de tunnel staan er
vier verlichtingspalen. Het felle licht - absoluut geen
mooi licht, zeggen buurtbewoners - verlicht de hele
nacht de tuinen.
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o v e r w e g d e fi n i t i e f t e
sluiten. Burgemeester Jan
Vermeulen (CD&V) beseft
dat de aanleg van de
rondweg tot veel polemiek heeft geleid in
Hansbeke, maar een
andere optie was er volgens hem niet. Op
spoorlijn 50A zoeven dagelijks 300 treinen midden
door het dorp, waarvan
veel goederenvervoer van
en naar Zeebrugge. Voor
de veiligheid moet de
overweg dicht.

Daarnaast zijn er nog andere klachten. De kaduke
bewegwijzering bijvoorbeeld. Wie niet van Hansbeke
is kan eindeloos rondjes draaien tussen de twee
ronde punten, op zoek naar de juiste weg naar
Landegem, Merendree of E40. Nergens staat
aangegeven dat de spoorovergang dicht is.
Last but not least: het lawaai, zeker tijdens de drukke
spitsuren. Enkele bewoners van de Cardijnlaan, die
vlakbij de ringweg wonen, gaven in een brief aan Afrit
12 al aan de impact onderschat te hebben. “Het
aantal motoren, wagens, vrachtwagens en tractoren
dat nu passeert is heel duidelijk vermeerderd”,
schrijven de bewoners. “Zelfs ’s morgens vroeg en
tijdens het weekend is er meer verkeer, en dus ook
meer lawaai. We hebben soms het gevoel dat we
aan een snelweg wonen. Nu hangen de bladeren
nog aan de bomen, maar als die afgevallen zijn, gaat
het lawaai dubbel zijn. Slapen met open venster zit er
voor ons helemaal niet meer in! Ook een deftig
gesprek hebben op ons terras of in de tuin is heel
moeilijk.”

Historisch
Even terugspoelen naar vrijdag 18 september, de
dag dat Hansbeke in een andere plooi gelegd werd.
Van kritische opmerkingen of manco’s was nog geen
sprake, optimisme overheerste. Onder een stralende
najaarszon kwam een stoet hoogwaardigheidsbekleders een lintje knippen en de nieuwe tunnel
openen, om tegelijkertijd meteen ook de spoor!4

“Een nieuwe mijlpaal in de
geschiedenis van het dorp” omschreef schepen van
Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V) het.
Cornelis, die in Zande opgroeide, weet waarover hij
spreekt. In 1969 maakte hij met een vlaggetje in de
hand al de inhuldiging van de op- en afrit van de E5
‒ nu E40 ‒ mee. Maar de schepen is ervan overtuigd
dat Hansbeke flink wat in de plaats krijgt voor de
sluiting van de overweg, met naast de ringweg en
tunnel binnenkort ook nog op het dorp een
pleintunnel van 18 meter breed voor fietsers en
voetgangers. “Nergens is een dergelijke
infrastructuur ter vervanging van een overweg te
vinden.”
Al gaven zowel het Agentschap Wegen en Verkeer
als Tucrail mee dat de aanleg van de rondweg niet
evident was. Het moest niet alleen snel gaan - er
was maar twee jaar omdat Infrabel de overweg zo
snel mogelijk wou sluiten - ook de Hansbekenaar
wou zijn zegje doen. Lucie Petry, de regiomanager
van het Agentschap Wegen en Verkeer, ondervond
naar eigen zeggen veel kritische zin van de
Hansbeekse bevolking, al was die kritiek ook
opbouwend. Jochen Bultinck, operatiedirecteur bij
Infrabel, gaf de Hansbekenaren om die reden ook
een pluimpje: door alle strubbelingen werd het
project volgens hem zelfs verbeterd.

Druk besproken
De vraag is nu of de opmerkingen over onder andere
de verkeersveiligheid gehoord zullen worden. Tot
Vlakaf november 2020
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zware ongevallen kwam het gelukkig nog niet,
behalve dan al eens wat blikschade - het eerste
ongeval vond twee weken na de opening plaats met
een busje van Infrabel - of een vrachtwagen die zich
klem reed in de modderige middenberm toen die
probeerde een hoekje af te steken. Twee jonge
reetjes was een minder fortuinlijk lot beschoren: zij
overleefden de klap met passerende auto’s niet.

De problemen met onveilige plaatsen en ontbrekende wegwijzers kan je als kinderziekten zien die
relatief makkelijk en snel op te lossen zijn. Maar wat
met de lawaaihinder? De inwoners van de
Cardijnlaan hopen op een groene gordel om het
teveel aan decibels wat te temperen. “We kunnen
het niet terugdraaien, maar aangezien de groenzones toch nog moeten aangelegd worden, zouden
wij willen vragen om bladhoudende struiken en
planten te zetten die het geluid tegenhouden.
Misschien kan je ook op de middenberm een soort
haag voorzien. En op het einde van onze Cardijnlaan
staan bomen, misschien kunnen daartussen struiken
geplaatst worden?”

Maar velen houden hun hart vast, uit schrik dat het
eerder vroeg dan laat wel fout kan aflopen. Op
Hansbekenaar, de Facebookgroep over wat reilt en
zeilt in het dorp, is de ringweg - en zijn onvolkomenheden - dan ook een druk besproken onderwerp. De
werkgroep mobiliteit van Afrit 12, pikte de signalen
snel op en stuurde midden oktober al een
Tijdens de inhuldiging had Lucie Petry alvast
uitgebreide brief naar het Agentschap Wegen en
aangegeven dat dat de bedoeling is: niet alleen in de
Verkeer met negen fiches met pijnpunten: van
tunnel komt er groen, ook de bermen langs de
voetgangers en fietsers die in de tunnel komen, over
rondweg moeten zo groen mogelijk zijn. Het
gevaarlijke oversteekplaatsen tot wegwijzers die
agentschap wil de beplanting opwaarderen, luidde
ontbreken of voor meer onduidelijkheid zorgen.
de boodschap. Al wordt dat
aan Afrit 12
Het eerste antwoord kwam al dezelfde dag. Het
genuanceerd door AWV. (Zie bijdrage Afrit 12 op p.
Agentschap gaf aan dat de werkzaamheden nog
16-17)
bezig zijn en dat er op een aantal plaatsen nog
signalisatie zal worden bijgeplaatst. “Wij zullen intern
Leefbaar
en vervolgens samen met de stad en de politie
Blijft de hamvraag: wordt Hansbeke hier beter van?
bekijken hoe we de opmerkingen kunnen aanpakken
Wie denkt aan het vele zware verkeer dat tot voor
en oplossen. Zeker de veiligheidsissues zullen we op
kort door het dorp reed, kan alleen maar positief
korte termijn proberen
oplossen.” Ook schepen
van Openbare Werken
Johan Cornelis (CD&V)
waardeerde de inzet van
Afrit 12 en gaf aan de
opmerkingen mee te
nemen naar een gepland
overleg. Verder nieuws bleef
sindsdien uit. Ook Etienne
Martens mailde zijn voorstel
om knipperlichten te plaatsen al naar het Agentschap.
“Het moet bekeken en
bestudeerd worden, liet
men me weten. Het plaatsen van lichten hangt af van
een aantal factoren, zoals
de ligging, de snelheid van Eerste chauffeur, uit Antwerpen, die de weg kwijt was, op de dag van de opening.
het verkeer, het aantal en Het zal niet bij ene blijven…
type weggebruikers...”
Vlakaf november 2020
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Hoe sterk is deze eenzame fietser, die zichzelf een weg baant door de Hansbeekse tunnel?
antwoorden. Het dorp is nu een stuk veiliger, al blijft
het bij het begin en einde van de schooldag
opmerkelijk druk. Omdat veel ouders hun kinderen
zo dicht mogelijk bij de schoolpoort afzetten en het
parkeerverbod op die momenten aan hun laars
lappen, blijft het voor fietsers en voetgangers goed
uit de doppen kijken.
Burgemeester Jan Vermeulen,
die zegt gecharmeerd te zijn
door de mooie kerktoren van
Hansbeke, is overtuigd dat het
dorp leefbaarder wordt. Fietsers
en voetgangers zullen meer
voorrang krijgen, onder andere
door een geasfalteerde Ijzerenwegwegel ten noorden van de
vier sporen die als fietsostrade
tussen Aalter en Gent dienst zal
doen. Verder zal de Stad Deinze
nog investeren in de renovatie
Koen
van het Cultuurhuis en de aanleg
van het kerkplein. “Hansbeke zal
een eigen identiteit krijgen”,
besluit hij.
!6

Toch vrezen vele Hansbekenaren dat Hansbekedorp een doods dorpje wordt, een slaapdorp waar
de middenstand het steeds moeilijker zal krijgen.
Dat café Huis D’haenens net de deuren sloot, doet
die schrik alleen maar toenemen.
Over de verkoop kan Mieke alvast nog niet klagen.
“Ik was er op voorhand wat bang voor; maar de
verkoop blijft ook na de opening van de tunnel op

Foto Bart De Wulf
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hetzelfde niveau. Corona speelt daar ook een rol in:
meer mensen gaan nu opnieuw lokaal kopen. Maar
het blijft afwachten of het op lange termijn ook zo
blijft. Nu is het nog te vroeg om al definitief iets te
kunnen zeggen.”
Sowieso blijft Mieke met een dubbel gevoel zitten:
meer rust en verkeersveiligheid in het dorp, maar
ook minder leven. “Misschien is het omdat ik een
echte Hansbekenaar ben, maar ik vind het erg dat
er zoveel ingrijpende veranderingen zijn. Ik ben nooit
voorstander van de ring geweest. Dat is weer een
mooi stuk natuur dat plaats moest maken voor
beton. En dan komt binnenkort ook nog de tunnel
onder het station. Nee, We hebben het laatste nog
niet gezien.”

“Hansbeke wordt toch steeds meer verstedelijkt
met steeds meer appartementen”, merkt Annelies
De Vis op. “Wat blijft er op de duur nog over van
een plattelandsgemeente? Ik hoop oprecht dat ze
de dorpsvernieuwing nu goed aanpakken en dat
ze er iets moois van maken zodat het een levendig
dorp blijft.”

Foto Bart De Wulf

2021: een nieuw jaar met een nieuwe jaargang van Vlakaf!
We starten in januari met een hoofdartikel over nieuwe handelszaken in Hansbeke.
Wie een reporter op bezoek wil, mag een seintje geven aan de redactie.

Vlakaf november 2020
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#TUNNEL ZKT. NAAM
Sinds kort ligt ie er, de rondweg met bijhorende tunnel. Maar waar de Julius Nieuwlandweg onmiddellijk een
naam kreeg, leidt de tunnel als ondergeschoven kind nog steeds een anoniem bestaan. Dat moet veranderen,
vonden ze bij Tuupetegoare, en prompt organiseerden ze een verkiezing voor een tunnelnaam. Meer dan vijftig
voorstellen kregen ze, waarna een tienkoppige jury van Hansbekenaren er de vijf beste uitkoos. Op 15
november wordt de nieuwe tunnelnaam bekend. We stellen de vijf kandidaten nog even voor.

Reisduiftunnel
Meer dan vijftig mensen dienden een voorstel voor
de nieuwe tunnelnaam in, en twee daarvan hadden
hetzelfde idee: de Reisduiftunnel. Zowel Robin
Schelstraete, uit de Brugseheirweg, als Violette
Bouckaert, uit de Lindestraat, vonden dit een
geschikte naam voor de tunnel.
“Vraag iemand van buitenaf iets over Hansbeke en
de kans is groot dat café De Reisduif aan bod komt”,
zegt Robin Schelstraete. “Deze naam zou een zeer
mooi erebetoon zijn aan Leon van De Reisduif en
een knipoog naar Johan Verminnen, die er zijn
bekende liedje over schreef. Plus, als je van de
autostrade komt, brengt de ‘Reisduiftunnel’ je in
vogelvlucht richting de plaats waar vroeger café De
Reisduif was.”
Ook Violette Bouckaert heeft goede herinneringen
aan De Reisduif. “Ik ken het café vooral van uit mijn
kindertijd. Het gebeurde dat we met onze ouders
soms eens mee mochten naar daar. Als kind laten de
'kroonkurkvloeren' en het toilet achteraan 'op het
hof' met het ruitje dat in de deur uitgesneden was
wel een indruk na. En de figuur Leon zal je niet snel
vergeten. Zo’n figuren en cafés komen helaas niet
meer terug en mogen niet vergeten worden. Daarom
dus: de Reisduiftunnel.”

Schietspoelegat
Wat is er typisch aan Hansbeke? In de zoektocht
naar een goede naam voor de tunnel moest Sarah
Janssens, die in de Kerkakkerstraat woont, denken
aan de juni-kermis en de traditionele schietspoelenworp die telkens veel deelnemers en
kijklustigen lokt. “Ik ben geen geboren en getogen
Hansbekenaar, maar woon hier intussen toch al ruim
11 jaar. Een van de eerste typisch Hansbeekse
woorden die ik leerde kennen, was een schietspoel.
Ik las dat er heel lang geleden zelfs tot tienduizend
van die schietspoelen verkocht werden tijdens het
kermisweekend van oktober.
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Ze waren echt een lokale specialiteit die in de hele
streek gekend waren.
Ook nu weten alle Hansbekenaren nog wat een
schietspoel is. Vandaar dat ik dat typisch Hansbeeks
gebakje wel een mooie en geschikte naam voor de
tunnel vond.”
Bovendien, als je er even over nadenkt, lijkt zo’n
schietspoel ook wel een beetje op de dwarsdoorsnede van de tunnel. “Als je ‘t vanop de zijkant
bekijkt, is dat eigenlijk een soort driehoek die ze
uitgegraven hebben. Net zoals een goede schietspoel ook een mooie driehoek is.”
Al koos ze er wel voor om Schietspoelegat te nomineren, en niet Schietspoeletunnel. “Bij een tunnel
denk je toch aan iets heel langs, terwijl onze tunnel
eerder kort is. Een gat in de aarde eigenlijk. En het
klinkt ook gewoon veel beter.”

Cluyse-Zandepijp
“In Hansbeke heb je eigenlijk maar twee wijken”, zegt
Karel Van Renterghem. “Je hebt Zande en de
Cluyse. Vroeger, toen we nog klein waren en in de
jeugdbeweging zaten, stond daar een kluizenaarswoning. Die wijk bestond nog niet. Eigenlijk
was dat een stuk Hansbeke dat leeg was. Dat was
een nat stuk landbouwgrond. De wijk is er pas later
gekomen, en met de rondweg kom je daar nu ook
op een stuk waar je vroeger nooit kon komen.”
De tunnel verbindt beide delen van Hansbeke die
vroeger door de spoorlijn van elkaar gescheiden
werden. Al vindt Van Renterghem tunnel ook niet
meteen een goede naam. “Een pijp past beter. Dit
lijkt toch meer op een lange konijnenpijp.”
De ringweg mag dan al een naam hebben - de Julius
Nieuwlandweg -, in één moeite door doet Karel Van
Renterghem ook nog een suggestie voor een betere
naam. “Men kon die toch ook gewoon de R1
genoemd hebben? Het is immers de eerste ring rond
Hansbeke. Alle grote steden hebben zo’n R-weg. In
Deinze denken ze er al meer dan vijftig jaar over,
maar hebben ze ook nog geen. Wij zijn de eerste.
Vandaar de R1 dus.”
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larve volledig ontwikkeld is, wordt een popkamer
gevormd 'onder de grond'. De jonge kevers blijven in
hun popkamer liggen tot het volgend voorjaar en
komen dan als volwassenen diertjes 'uit de grond'.
En zo werd de Bombaeretunnel een feit.

Zjeraars gat

Bombaeretunnel
Ook Anouk De Keyser zocht inspiratie voor de
nieuwe tunnelnaam in de Hansbeekse geschiedenis
en dialect, en dan meer bepaald in de verhalen van
Dolf Van De Sompel, die graag verhalen uit zijn
kindertijd vertelde. Vlakaf gaf in 1999 nog een boek
uit met zijn verhalen: ‘De Veruilokte Bomboare vertellingskes in en rond de Katteweegle.’
Anouk wou 'het graven en aanwezigheid van een
tunnel' combineren met een typerende Hansbeekse
uitdrukking. Een uitdrukking die voor de meeste
Hansbekenaren bekend in de oren zou klinken en
voor de anderen alvast de nieuwsgierigheid zou
opwekken.
De brainstorm kon beginnen, wat doet een tunnel?
Het komt na een tijd graven ineens te voorschijn, is
er een beestje die dit ook doet en belangrijk, een
diertje dat kan gelinkt worden aan Hansbeke? En
daar was de Bombaere, de gekende Hansbeekse
meikever van Dolf.
De website van Natuurpunt leert Anouk dat de larven
van de meikever 3 groeistadia doormaken. Als de

“Is er iets Hansbeekser dan Zjeraar?” vraagt Koen
Persyn zich af, die Zjeraars Gat voorstelde als naam
voor de nieuwe tunnel. “Ja, schietspoelen misschien.
En café De Reisduif. En Julius Nieuwland. Maar laat
ons eerlijk zijn, schietspoelen vind je tegenwoordig bij
elke bakker in Vlaanderen. En je vindt 96 cafés De
Reisduif langs onze wegen. En Julius Nieuwland is
meer bekend in de Verenigde Staten dan hier in
Hansbeke.”
Maar Zjeraar is al meer dan 25 jaar Hansbeeks, zegt
Koen Persyn, die ook hoofdredacteur is van Vlakaf.
“Geen enkele gemeente, geen enkel dorp heeft een
Zjeraar zoals wij die hebben in Hansbeke. Elke twee
maand geeft hij zijn ongezouten mening over ons
dorp en wat er leeft. Iedere echte Hansbekenaar
kent Zjeraar, en bezoekers van ons dorp worden aan
alle invalswegen door Zjeraar verwelkomd.”
Maar alle commentaren ten spijt is Zjeraar nooit
eens echt in de bloemetjes gezet. “Na een kwart
eeuw onverdroten inzet als de hofnar van ons dorp,
verdient hij eindelijk eens een beloning. Dus: stem
op Zjeraars Gat als de naam van onze nieuwe
tunnel. En ge krijgt tons allemoalle ieenn on de
kafeets weere obn zijn (onter teegn tons nog kafeets
oovr zijn in Ansbeke natuurlijk hé)

‘Ee ’t er niemand gepeisd
an Korneeltunel?’

Hoe kan je stemmen?
Afgelopen weekend kregen alle Hansbekenaren een stembrief in de brievenbus, met daarop de vijf
kandidaten. Ieder gezinslid - van 0 tot 99 jaar - kan zijn stem uitbrengen. Daarvoor zet je in het ronde vakje
naast de naam het aantal stemmen dat die naam binnen je gezin krijgt. Stel, u bent met vier thuis: twee
mensen stemmen op Bombaeretunnel, een iemand op Reisduiftunnel en de laatste op Schietspoelegat.
Dan zet je een ‘2’ naast Bombaeretunnel, en een ‘1’ naast Reisduiftunnel en Schietspoelegat.
Je stembrief kan je deponeren in de urne die tot en met zondagmiddag 15 november bij Mieke staat. Een
andere mogelijkheid is om de stembrief op zondag 15 november op een goed zichtbare plaats op te
hangen: op de brievenbus bijvoorbeeld, of aan de ruit op de voorgevel. Doe dit vóór 12 uur ‘s middags.
Tellers komen in de loop van de namiddag alle stemmen registreren.
Nadat alle stemmen geteld zijn, maakt Tuupetegoare de naam van de tunnel bekend. Daarna hoopt men
ook stad Deinze en het Agentschap Wegen en Verkeer te overtuigen om de naam officieel te maken.
Vlakaf november 2020
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Ontroerend goed
De coronacrisis sloeg hard toe en zette een rem op de vele plannen, maar Rembert Notte probeert het niet
langer aan zijn hart te laten komen. Vanuit de Reibroekstraat wil hij met zijn cateringbedrijf Cruydt ook de
Hansbekenaar warm maken voor lokaal, biologisch en seizoensgebonden eten. En ondertussen hoopt hij ook
snel weer de rocksterren in de Ancienne Belgique een lekkere maaltijd te kunnen voorschotelen.
Terwijl Anne en Hilde, twee Hongaarse wolvarkens, in de
modder rondhossen, liggen de groentebedden in de tuin er
stilaan leeg bij. Enkele venkelknollen staan er nog
parmantig bij, wat kolen wachten
om geoogst te worden. “Dit
voorjaar hebben we hier veel
geplant, maar zonder een
duidelijk plan”, zegt Rembert
Notte. “En natuurlijk was er dan
opeens veel klaar op hetzelfde
moment: veel te veel rode
bieten, massa’s aardappelen…
Begin er dan maar eens aan.
Maar het was een goede
leerschool: nu kunnen we goed
inschatten hoeveel elke vierkante meter opbrengt en kunnen we de volgende lente doelgerichter planten.”
Daar, dat is hun huis in de
Reibroekstraat, op het uiteinde
van de Grote Merestraat, een
huis dat lange tijd opviel door de
witte container in de voortuin.
Een tijdelijke keuken, in afwachting van het einde van de
Rembert
verbouwingswerken. “Dat was
niet evident om in te werken.”
Ondertussen is de container weg en kan Rembert sinds
september in een echte keuken in de potten en pannen
roeren.
Dat doet hij voor De Sterrebloem in Meigem, voor feesten
in niet-coronatijden en nu ook voor Hansbekenaren. Je kan
er op vooraf gecommuniceerde dagen op bestelling eten
afhalen. “Sinds februari lever ik de schoolmaaltijden in
Meigem. Omdat de kinderen dolenthousiast waren,
vroegen de ouders al snel of ze dezelfde maaltijd ook niet
konden bestellen. Zo is het idee ontstaan om die
maaltijden ook in Hansbeke aan te bieden. Nu is dat twee
keer per week. Is daar vraag naar, of is één keer genoeg?
Dat zal moeten blijken uit de feedback die we nu krijgen.”
Binnen enkele maanden, als corona het toelaat en alles
afgewerkt is, hoopt Rembert ook met brunches en diners
te kunnen starten in de Reibroekstraat. Maar steeds vanuit
dezelfde filosofie: lokaal, seizoensgebonden en biologisch.
“Geen tomaten als er geen Belgische tomaten uit volle
grond beschikbaar zijn bijvoorbeeld. Wat klaar is in de
groentetuin, bepaalt wat er op het bord verschijnt.”
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Die groenten worden aangevuld met allerhande
ingrediënten van lokale producenten als Wassende Maan,
Schaaphof en Ohne.
Rembert, die uit Nevele afkomstig is, en zijn vriendin Ine
Matthijs, die in de Cardijnlaan
is opgegroeid, ruilden in juli
2019 Gent voor Hansbeke.
“Ons oog was op het huis van
de familie De Wagter gevallen.
De broers De Wagter - Luc,
F i l i p e n C a r l o s - w a re n
gecharmeerd door wat we hier
wilden doen, en toen is het
allemaal vrij snel gegaan.”
Maar voor de verhuis effectief
kon plaatsvinden, moest er
flink aan het huis gewerkt
worden. Isolatie, een nieuw
dak, nieuwe leidingen… Het
boerderijtje werd grondig
aangepakt, de aanpalende stal
afgebroken. En tussen de
verbouwingen door kwam ook
zoontje Mo erbij.

Notte

“Eerst hebben we de bovenverdieping aangepakt. Toen die
klaar was, zijn we er in juli 2019 gaan wonen. Beetje bij
beetje hebben we dan de rest van het huis verbouwd. In
februari 2020 zijn we aan de bijbouw begonnen, waar het
CRUYDThuis komt. Een gezellige plek specifiek voor
Cruydt, maar met een link naar onze privé. De middelste
plaats is een ontmoetingsplaats met een lange tafel waar
de kleinschalige diners en brunches voor groepjes kunnen
doorgaan.”
Het plan was om de bijbouw in juni te openen, een zomer
vol trouwfeesten en festivals af te haspelen en zich vanaf
september volop op CRUYDThuis te storten. Met nog
meer aandacht voor het kleinschalige. Maar toen kwam
corona... Een serieuze tik, maar de gedwongen rust deed
Notte extra beseffen dat het anders kon. “Het doel is te
focussen op projecten die ik alleen kan bolwerken en die
passen binnen de filosofie van Cruydt. Ook trouwfeesten
blijven we met evenveel plezier doen, maar geen dertien in
een dozijn meer op één zomer, zoals vorig jaar het geval
was.”
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Ontroerend goed
Rembert werkt nu ongeveer vijf jaar als cateraar. Een
ogenschijnlijk vreemde kronkel, als je weet dat hij
podologie studeerde en daarin ook een praktijk had. “Ik
heb dat beroep leren kennen toen ik voor mijn rug eens
naar een podoloog moest. Maar diep vanbinnen heb ik dat
nooit graag gedaan. Koken heb ik wel altijd graag gedaan.
Mijn ouders, die ook een grote moestuin hadden, deden
het steeds uitgebreid op zondag. Dat was een wekelijkse
hoogmis. Zonder dat ik het echt besefte, heb ik dat toch
meegekregen, is dat vlammetje altijd ergens blijven
branden.”
Het vlammetje werd een vlam door steeds vaker te koken.
Voor familie, voor vrienden,... “Omdat ik besefte dat
podologie het niet zou worden, volgde ik kooklessen aan
Spermalie in Brugge. Een opleiding van twee jaar en
daarna zou ik wel zien.” Tot zijn nicht opeens belde: of hij
niet kon inspringen op een filmset, want hun cateraar had
afgebeld. Notte vroeg twee dagen bedenktijd en waagde
de sprong. Met succes: zijn eten werd gesmaakt.
Zo ging de bal snel aan het rollen. Er volgden nog filmsets
en op dat moment kruiste ook een vacature bij de
Ancienne Belgique zijn pad. Een diploma en vijf jaar
ervaring waren vereist, twee zaken die hij nog niet had. “Ik
heb het toch gewaagd en ben met knikkende knieën naar
dat sollicitatiegesprek vertrokken. Ze vroegen me waar ik
voor stond en ik begon heel mijn filosofie uit de doeken te
doen, over biologisch koken, lokaal en seizoensgebonden
eten. Dat bleken ook de waarden van de AB te zijn: zij
willen heel duurzaam werken. Tijdens het gesprek is er
zelfs met geen woord gerept over eten, alleen over
ecologie en duurzaamheid. Ik heb niet eens moeten koken.
Maar ik mocht direct beginnen.”

voltijds cateraar.” Het ging de voorbije jaren hard voor
Cruydt en Rembert. Te hard zelfs. Waardoor hij dus eerder
al besliste een versnelling lager te schakelen om zelf weer
in de keuken te kunnen staan.
Als hij naar de toekomst kijkt, hoopt hij vooral dat te
kunnen blijven doen wat hij graag doet: de AB, de schoolen afhaalmaaltijden en een select aantal trouwfeesten, in
combinatie met de diners en brunches bij hem thuis.
En dat dus allemaal vanuit Hansbeke, een dorp dat hij
alleen kende van de trein, de frituur en de Oerwoudfuif,
maar het voorbije jaar heeft leren appreciëren. “Ik kom van
Nevele, maar dat heb ik als puber altijd een doodse
gemeente gevonden. Je had er misschien meer winkels,
maar ook meer appartementen en weinig sociaal leven. Ik
mis er karakter.”
“Hansbeke is daarentegen heel aangenaam om te wonen.
Ik ben natuurlijk benieuwd wat de impact van alle
veranderingen zal zijn, maar het dorp heeft wel iets. De
kern is leuk, je hebt nog leuke cafeetjes en restaurantjes, er
is veel groen, de trein en autostrade zijn vlakbij... Ja,
Hansbeke heeft me aangenaam verrast.”
Al geeft Rembert toe dat hij in het begin wat schrik had om
de stap naar Hansbeke te zetten. Dat er in Gent veel
interesse is voor zijn keuken, dat lijkt evident. “Maar past
mijn keuken wel op het platteland? Als je in de stad woont,
heb je het valse gevoel dat er geen vegetariërs zijn in de
dorpen, dat er minder waarde gehecht wordt aan koken
met veel groenten en minder vlees. Fout, zo bleek. De
mensen staan er hier zeker en vast ook voor open, dat heb
ik nu al gemerkt. En dat geeft me goede moed voor al wat
komen zal.

Dik vier jaar later is Rembert nog altijd één van de huiskoks
van de AB, als er daar muziekoptredens mogen doorgaan tenminste.
“Ik ben nog altijd supertrots dat ik dat
mag doen. Het is ook een job die ik
niet snel zal opgeven: ik doe het
supergraag en het is een vorm van
werkzekerheid. Het leuke is ook dat ik
in Hansbeke gewoon de trein kan
nemen en een goed uur later in de AB
sta. Er is een keuken en alle ingrediënten worden daar geleverd. Ik
moet er koken, opruimen en ik kan
vertrekken. En bovendien kan je ook
nog eens een concert meepikken.”
Koken in de AB, filmsets, communieen trouwfeesten, een tournee met
Nathalie Meskens, catering voor de
artiesten op Gent Jazz en Jazz
Middelheim,... “Van iemand die
bijkluste als cateraar was ik opeens
Vlakaf november 2020
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Ansbeekse gedachten
Dirk Kerckhove
Twoas al een roar joar
sedert da ‘t viruske in’t land woas
We lupen nuij wa op afstand uiteen
moar kijken malkoar wel meer in d’ugen
en deur da maskerke klappen we wa luier
en luisteren we mee meer andacht.

En om wa extra licht te geven
beginnen de kestlampkes
al wa vroeger te branden
en zetten we al ne keer
een dansend vlammeke
veur de veinster.

Nuij ek uuk ‘t gevoel
da nen goendag wenschen
bijkanst vanzelves komt
mee meestal nen “oe est mee ui “ in’t spuur,
zelfs een klapke gemakkelijker komt
zelfst al est tons
op ne meter en nen alf van malkoar .

‘t Zijn de loatste moanden van’t joar
de periode da de sint en de kestman
al ne keer durven passeren
‘t zal misschiens allemoale
wa anders lupen dan veurdien
En al zallek mijn kleinkinders
uuk wel serieus missen,
‘k goa ondertussen
al est in mijn gedachten
al de schune momenten
die ‘k al krege blijven koesteren.

En zu zijmme ant leren
om zurge te droagen
veur onszelve en de andere
En al woast de somberste
oktober moand eujt
mosten we tegelijk uuk genieten
van de woarmste novemberdag eujt
Moar woaren der tegelijk uuk were
meer corona besmettingen dan eujt.
Da doe ons wel ne keer peizen
over wie damme zelve zijn
en oe goed dammet soms
wel en.
Ondertussen goat leven
uuk zijne gank
de seizoenen blijven
kommen en goan.
Nuij kruipen de donkere
doagen
op ulder sokken
dichterbij
De kouwe begint
in de mouwen te kruipen
en binnenkurt keunen we
onze oassem were zien
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Ik beseffe tons uuk wel dat an ons es
om de woarmte in gank ‘t ouwen
nog meer te genieten van’t kleine,
uug ten veur diene gebuur of jonge kadee
die em of eur wa allene voelt.
Moar vanuit de miserie komt ter uuk
‘t besef damme veur malkoar
meugen en kunnen zurgen.
Een woordje, ne keer
zwoaien
een taske soepe of ne
pannekoeke brengen.
Kleine dingen keunen
soms vele betekenen.
Mee hope op de
toekomste
wensch ‘k alleman
mee geheel mijn erte
toch veel woarmte en
liefde
in de komende periode.
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Momentje voor een complimentje
Hugo Schaeck
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. Velen zullen hem, in groen hesje uitgerust met
grijper en plastic zak, ongetwijfeld al zijn tegengekomen langs Hansbeekse wegen. We hebben het over Hugo
Schaeck (65j), wonende in de Nevelestraat 34, tandarts van beroep en sinds 3 jaar op pensioen. Hij heeft een
zoon en een dochter.
“Mijn bevlogenheid om zwerfvuil en sluikstort aan te
Jammer dat de Stad Deinze dit niet eens heeft
pakken, is zo’n 5 jaar geleden begonnen toen ik te
vermeld op zijn sociale mediakanalen of infoblaadje”,
voet met mijn kruiwagen naar Schelstraete liep
voegt Hugo er toch even aan toe. “Wanneer je een
om een baal stro te halen. Ik nam alle afval die ik
sluikstort meldt, komt de Cel Omgeving van de Stad
tegenkwam mee en dat was echt een hele hoop.
Deinze het vrij snel ophalen, wat goed is, want vuil
trekt vuil aan. Ik krijg heel vaak positieve reacties
Thuisgekomen postte ik onmiddellijk een bericht op
facebook. Sindsdien ga ik heel vaak op stap en leg
tijdens mijn opruimronde. Bestuurders claxonneren,
ik wekelijks zo’n 30 à 35 km af. Voor mij is dit een
kinderen steken hun duim omhoog, mensen
beweging, mijn sport”, steekt Hugo van wal. Als wij
spreken mij aan… . Vroeger was dat veel minder. Je
hem vragen waarom hij zo gepassioneerd is door
merkt een duidelijke evolutie, we krijgen nu meer
zwerfvuil en sluikstort, moet hij daar niet lang over
waardering voor ons (vrijwilligers)werk. Door de
nadenken. “Vooreerst vind ik het belangrijk dat ons
campagne van Mooimakers werd het thema veel
dorp er proper bij ligt. Ten tweede wil ik mensen
meer onder de aandacht gebracht. Men kan steeds
aansporen om geen vuilnis meer op de grond te
bij Marleen of bij mij materiaal komen lenen!”, zegt
gooien en om het meteen in de vuilnisbak te gooien
Hugo overtuigend. “Juist om de hoek, in de Grote
of te bewaren tot je er één tegen komt. En last but
Merestraat, verzamel ik het afval dat ik de afgelopen
not least wil ik door het voorbeeld te geven mensen
twee weken heb opgehaald. Dit om aan te tonen
aanmoedigen om hetzelfde te doen en zich als
dat er nog te veel afval langs onze wegen wordt
vrijwilliger op te geven. Daarom heb ik ook samen
gegooid”. “Ik voel mij goed bij dit soort vrijmet Marleen Van Ooteghem een facebookpagina
willigerswerk en ga dat blijven doen”, voegt Hugo er
opgericht namelijk ‘zwerfvuilpeters en -meters
lachend aan toe.
van Hansbeke’. Intussen zijn we al met 47 die
“Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken
om een oproep te doen aan
vrijwillig de straten proper
maken” vertelt Hugo
d e H a n s b e k e n a re n o m
honderduit. “De meesten zijn
plastic dopjes te sparen en
bij de stad Deinze gebij mij te komen afgeven.
registreerd en krijgen
Omwille van corona mogen
de mensen hun zak gerust
hiervoor een verzekering,
op mijn oprit zetten. Al
vuilnis-zakken, een kazuifel
en pitchers (grijpers) en de
jarenlang ben ik een vervrijwilligerspremie van 35
zamelaar van plastic dopjes
euro/jaar. Iedereen staat
en geef die aan de Vrienden
tevens genoteerd als ‘Mooider Blinden (een opleidingscentrum voor blindenmaker’ op hun website en
met de straat/straten die hij
geleidenhonden) om hun
proper houdt. Ik onderhoud
werking te steunen”. We
Hugo, Jan Spegelaere, Marleen Van Ooteghem,
de Nevelestraat tot over de
Ronny De Bruyne
blijven nog een beetje nabrug van de E40 inclusief de
praten en wisselen nog wat
carpoolparking en de Hansbekedorpstraat.
ideeën uit over acties tegen zwerfvuil en sluikstorten.
Nog nooit iemand ontmoet die zo gepassioneerd is
Hansbeke is trouwens de eerste gemeente in
Vlaanderen waar alle straten ‘gedekt’ zijn door een
door…afval! Hartelijk bedankt voor het gesprek.
vrijwilliger. We hebben hiermee de pers gehaald.
Vlakaf november 2020
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Hansbeke in het land van Deinze
Astene
We zijn toe aan de elfde en laatste gemeente van het
vroegere Groot-Deinze. Omwille van de recente maatregelen
tegen COVID19 zijn we opnieuw aangewezen op een online
interview en kunnen we jammer genoeg niet ter plaatse
gaan. Maar niet getreurd, we hebben een leuk gesprek met
Dries De Saedeleer (35j). Hij woont in de Nieuwstraat 19 in
Astene samen met zijn vriendin Lise Oppeel en twee zonen
Xander (11j) en Maxime (8j). Van beroep is Dries
treinbestuurder en in zijn vrije tijd speelt hij mini- en
cafévoetbal (hij doet dit vooral om na de match een pintje te
kunnen drinken), reist hij graag en maakt hij uitstapjes met
zijn gezin,… Kortom, hij geniet van het leven!
“Mijn ouderlijke thuis is in de Pennemanstraat en als kind
ging ik in mijn dorp naar de kleuter- en lagere school de
Mozaïek. Ik herinner mij nog goed dat ik na school direct
mijn huiswerk maakte en dan naar buiten trok om met mijn
vrienden te spelen in onze wijk en omliggende wijken tot
het donker werd. We speelden ‘legerke’, gingen samen
fietsen, knikkerden om er zoveel mogelijk te verzamelen,…
Vanaf mijn 6 jaar zat ik in jeugdvereniging De Joepie. Ons
lokaal was in het oude postgebouw aan de kerk van Astene.
Wij deden allerlei activiteiten, die waren meestal buiten. We
gingen ook naar de Mouterij in Deinze om een film te
bekijken. Ik speelde als kind samen met enkele
schoolkameraden voetbal bij Sparta Petegem”, vertelt Dries
honderduit.
“Mijn middelbare studies startte ik in Deinze, eerst in SintVincentius en nadien in het VTI. De laatste twee jaren ging ik
naar het VTI te Waregem en studeerde af als autotechnieker.
In die periode was er de scheiding van mijn ouders en
woonde ik zowel in Olsene bij mijn mama als in Astene bij
mijn papa. Maar ik weet nog goed dat ik vooral in Astene
wou zijn, bij mijn vrienden. Wij gingen ravotten aan De Ceder
en maakten er veel kampen. Ons speelterrein waren ook de
woningen in aanbouw waar wij politie en boefje speelden. In
de zomer zwommen we in de Oude Leiearm. Dat waren
mooie tijden. Ik herinner mij nog goed dat de Sint elk jaar
met de boot aankwam in Astene sas. Dan maakte hij in het
dorp een ganse toer met een auto of te paard”, zegt Dries al
mijmerend.

Wiki Astene
• Dorp gelegen in zandig
Vlaanderen in de vallei van de
Leie
• oppervlakte: 9,56 km²

Dries De Saedeleer

Astene sas

“Lise en ik wonen sinds 2005 samen. Dat was eerst in het
Schaeve in Deinze. We hebben daar twee jaar gewoond.
Nadien verhuisden we naar de Aalterse Steenweg en in
november 2009 verhuisden we naar Astene. Onze woning
hebben we volledig verbouwd. Ik wou altijd al terugkeren
naar mijn geboortedorp. Het is hier goed en rustig wonen.
!1 4

Vlakaf november 2020

Hansbeke in het land van Deinze
Tips voor trips
‣ Wandelen, fietsen, spelen in Goed
te Parijs of stadsbos Deinze
‣ Bezoek aan Astene sas: unieke en
authentieke plek langs de Leie

Ik woon dicht bij mijn ouderlijke thuis en dat is soms
wel gemakkelijk als er opvang voor de kinderen
nodig is. Mijn kinderen gaan hier naar school en bij
heel wat leerkrachten heb ik nog in de klas gezeten.
Weet je dat er leerkrachten zijn die oude schoolfoto’s
van mij uithalen en aan mijn kinderen tonen? Dat vind
ik echt tof”, zegt Dries enthousiast.
“Je hebt hier in Astene ook alles bij de hand, ook al
zijn er in de loop der jaren al heel wat zelfstandigen
verdwenen. Er zijn nog 3 bakkers, 1 slager, een
buurtwinkel, fietsenmaker, broodjeszaak, een
wassalon,… De Wachtzaal is het enige caférestaurant dat nog is overgebleven en dat is wel
jammer. Astene lééft en men zorgt ervoor dat het
voor iedereen aangenaam wonen en leven is. Er is
een petanqueclub, de toneelvereniging DOTAS,
‘Duvelke’ onze cafévoetbalploeg en voor de jeugd is
er de KSA. Mijn kinderen gaan daar naartoe. Er zijn
altijd buitenactiviteiten. In de zomer kan je aan
Astene sas kajakken en er ook mooie wandelingen
maken zowel richting Deinze als richting Ooidonk”.
“Door de jaren heen heb ik Astene en dan vooral het
straatbeeld zien veranderen. Asteneplein is

verfraaid. Er zijn leuke plekjes waar je kan zitten en
plekken om te wandelen. We hebben bijvoorbeeld
het kinderbos waar elk kind dat geboren wordt een
boompje krijgt. Ook Astenebos werd aangepakt. Je
kan er nu heerlijk lopen, joggen en wandelen. Langs
de spoorlijn 75 (Gent-Kortrijk) ligt er een fietsostrade
die start in Machelen en zal doorgetrokken worden
tussen Gent en Waregem. Er is een nieuw
investerings(zorg)project in de Ceder en er komt een
volledig nieuwe dorpswijk ‘Lalys’ waar er heel wat
gezinswoningen zullen komen. Dat zal veel
veranderen, want er zullen hier meer mensen komen
wonen. Dat wordt vast wennen”.
“Hier in Astene kent iedereen iedereen, mensen
zeggen goeiendag en slaan een babbeltje met
elkaar. Ik ken hier ook veel mensen en de mensen
kennen ook mijn ouders. In het kapsalon van Lise
komen klanten die mij als kind gekend hebben en
dan wordt er al eens over vroeger gepraat. Er heerst
hier een familiale sfeer en dat vind ik tof!”
Hiermee sluiten we ons gesprek met Dries af die
werkelijk een levende reclame is voor zijn dorp!

Twee jaargangen ‘Hansbeke in het land van Deinze’, 11 dorpen en
gemeenten, elf gesprekken met geëngageerde mensen die lokaal zorgen
voor verbinding,… Hoe vond Vlakaf de mensen die bereid waren voor een
interview? Mark Dhont en Lia Rommelaere, ouders van redactielid Veerle
Dhont en wonende in Deinze Centrum, deden achter de schermen telkens
het nodige zoekwerk. Zij zijn zelf heel actief in Deinze en hebben op die
manier een netwerk van mensen met hetzelfde profiel. Via deze weg willen
we Mark en Lia oprecht bedanken voor hun medewerking!
Vlakaf november 2020
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Dorpsraad
De burgemeester nodigde een delegatie van Afrit 12 dorpsraad Hansbeke uit naar
het stadhuis. Bart de Wulf, Nele Union en Wouter Langeraert waren blij met de
kans om de werking van Afrit 12 uit te leggen aan de burgemeester, de algemeen
directeur en de participatieambtenaar. Het gaf hen ook de gelegenheid een paar
Hansbeekse problemen te bespreken (zie hieronder) en aan te dringen op een goede samenwerking
met de stad. Een samenvatting van dit gesprek met de Stad is te vinden op www.afrit12hansbeke.be.

Kerkplein volgend jaar heraangelegd?

foto Geert Van der Linden

Met veel plezier hebben we vernomen dat de Stad rekening zal
houden met de voorstellen van de inwoners van Hansbeke voor
de nieuwe inrichting van het kerkplein. De enquête van Afrit 12
heeft dus gewerkt. Maar het is nog wachten op het definitief
ontwerpplan. De stadsdiensten zijn er nog mee bezig.
De werkgroep Dorpszicht kon zich vinden in het ontwerp zoals op het
infomoment op 8 september in de kerk werd voorgesteld door de
Stad. Enkel het majestueuze toegangspad naar de kerkpoort zien we

liever niet in het ‘uitgewassen beton’.
Deze opmerking, samen met nog wat verfijningen aan het ontwerp van de Stad, zullen aan de stadsdiensten
overgemaakt worden. In ieder geval is de uitvoering van de werken niet meer voor dit jaar.

Welk cultuurhuis willen wij?
De werkgroep Cultuurhuis van Afrit 12 vraagt via een enquête
aan de Hansbekenaren hoe zij het toekomstige Cultuurhuis
zien.
De Stad heeft immers de procedure voor de verbouwing van het
Cultuurhuis gestart. De uitvoering zal voor 2022-2023 zijn. Er wordt nu
eerst via een ontwerpwedstrijd bepaald welk architectenbureau het
nieuwe gebouw mag ontwerpen. Afrit 12 kreeg de garantie van het
schepencollege dat de werkgroep Cultuurhuis een zitje krijgt als
waarnemer in de jury die de voorstellen gaat beoordelen. Afrit 12 vindt dit positief. Het Cultuurhuis moet een
gebouw worden door en voor de Hansbeekse bevolking. Om een goed beeld te krijgen van wat de
Hansbekenaren echt verwachten van het nieuwe Cultuurhuis, lanceert de werkgroep 2 enquêtes. Een eerste
bevraging gaat bij alle Hansbeekse verenigingen na wat zij verwachten en nodig hebben. En een tweede
bevraging is gericht aan alle Hansbekenaren. Ga dus snel naar de website van Afrit 12 Hansbeke of bezoek
onze Facebookpagina. Papieren versies zijn beschikbaar bij de Hansbeekse middenstand.
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Julius Nieuwland bleekgroen?
Alleen wat het beplantingsplan voorziet wordt
uitgevoerd…
In juli vroegen we aan het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) om langs de rondweg meer groen aan te planten dan
het beplantingsplan voorziet. Half oktober kregen we het
antwoord: in het noordelijk deel worden geen bomen
aangeplant langs de rondweg. Enkel op de keerrotonde
wordt een linde aangeplant en op de restpercelen voorziet
men bosgoed. Langs het zuidelijk deel worden haagbeuken
foto Wouter Langeraert
geplant, net zoals op het rond punt aan de Nevelestraat (3
stuks). AWV zal ook nog proberen om de beukenrij tussen
Nevelestraat en de E40 te herstellen, wat door de klimaatverandering niet eenvoudig is. De aanplant zou in
het winterseizoen ’20 - ’21 moeten gebeuren.
Hieronder een kadertje met wat we gevraagd hebben en wat het antwoord was (voor het volledige antwoord:
www.afrit12hansbeke.be)

Vraag Afrit 12
Rondweg

Straatbomen op de lange

noord

middenberm
Verharde middenbermen
ontharden
Aanleggen poel aan de
keerrotonde
Bescherming overstekende
dieren
Bomen op de restpercelen
aan westzijde rondweg

Rondweg
zuid

Ook linden planten
(linden)boom op rotonde

Antwoord AWV
slechts 4 linden
te duur - geen ecologische meerwaarde
neen - wel buffergrachten (met schotten)
niets voorzien - wel duikers onder de weg
neen - wel struiken
neen - wel voldoende variatie in bomen + struweel
(struiken van 1 m tot 5 m hoog)
neen - wel 3 haagbeuken + struiken

Verkeersveiligheid op de rondweg
Er is negatieve kritiek op de rondweg. Veel daarvan heeft met de veiligheid en de signalisatie te maken.
Afrit 12 zond op 14/10/2020 een brief naar wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen met
9 fiches, foto's en suggesties voor een betere signalisatie (voor de brief: www.afrit12hansbeke.be). Een kopie
van de brief ging ook naar stad Deinze.
Dezelfde dag nog, kregen we antwoord van AWV en van schepen
Johan Cornelis: op een aantal plaatsen wordt nog signalisatie
bijgeplaatst. AWV zal met de stad en de politie bekijken hoe de
opmerkingen kunnen aangepakt worden. Zeker de veiligheidsproblemen zal AWV op korte termijn proberen op te lossen.
Bij een aantal suggesties (onder meer rond informatieve
bewegwijzering) wil AWV nog even afwachten en kijken hoe het
gebruik van de weg evolueert, om dan een gepaste oplossing te
bieden.
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Rondweg en spoor
Voor de automobilisten wordt stilaan duidelijk hoe de
nieuwe rondweg in elkaar zit en hoe zij van wijk naar
wijk moeten rijden. Voor fietsers en voetgangers is
het voorlopig nog even behelpen. De spoorweg
‘oversteken’ verloopt via het tunneltje aan de
Melkerijstraat, het was er nog nooit zo druk. Om te
weten hoe het zal verlopen eens de werken afgerond
zijn en het stof is gaan liggen, namen we contact op
met ons vast aanspreekpunt bij de communicatiedienst van Infrabel, Charlotte Verbeke. Projectingenieur Mattias Abrams en leidend ingenieur
Mustafa Aktas van TUC-Rail sloten aan op onze
(digitale) afspraak.
Vooraleer de plannen worden toegelicht, geeft Aktas
uitleg bij de timing. ‘We zitten nog altijd op schema.
Het volledige project in Hansbeke zal tegen midden
2022 klaar zijn en volgens de huidige planning is de
voetgangerstunnel klaar tegen einde 2021. Het
huidige tunneltje mag pas gesloten worden als de
nieuwe tunnel klaar is. De bouwkundige werken
zullen klaar zijn tegen midden 2022 in Hansbeke.
Vervolgens komen nog de spoortechnieken: de
sporen, de kabels en bovenleiding. Hier mikken we
op eind 2024. Het volledige traject moet in 2024
klaar zijn.’

Aan de kant van de Nevelestraat is er een hellend
vlak richting Zandestraat én richting Reibroekstraat.
Die laatste is iets minder breed en heeft wel
tussenbordessen.
Vanuit de ondergrondse banaan kan men naar de
perrons via een trap of via een hellend vlak in
zigzagpatroon. Het eerste deel vanaf de tunnel naar
het tussenbordes is ongeveer 1,5 m breed. Vanaf dat
bordes kan je met een trap naar het perron of langs
het tweede deel van het hellend vlak, dat dan nog
slechts 1,2 m breed is. Er is ook een rechtstreekse
trap vanuit de tunnel naar de perrons.

Comfort
Een liftkoker (en dus een lift) komt er niet. Volgens
NMBS doet dit niets af aan het comfort voor de
reizigers. ‘Het station van Hansbeke wordt integraal
toegankelijk, wat wil zeggen dat ook reizigers die
slecht te been zijn of rolstoelgebruikers eenvoudig op
de perrons kunnen geraken. Daarvoor komt er een
helling naar elk perron en worden de perrons zelf
verhoogd naar 76 centimeter, wat overeenstemt met
de instaphoogte van de nieuwste treinen’, aldus nog
NMBS.

Ondergrondse banaan
Wie van Hansbekedorp naar de Nevelestraat
wil, neemt een brede, licht gebogen
trappenpartij (een amfitheater) die leidt naar
een banaanvormig tunnelplein onder de
sporen. Aan de andere kant ligt in symmetrie
een andere trap naar boven. Bedoeling is dat
dit een comfortabele trap van 11 en 12 treden
wordt, met leuningen. Er worden fietsgeulen
voorzien, zodat je de fiets aan de hand over de
trap kan meenemen.
Fietsers, rolstoelgebruikers of trappenhaters
kunnen ook via een hellend vlak van 4,30 m
breed naar het tunnelplein. Daarvoor moet je
wel een stuk in de Merendreestraat gaan,
ongeveer tot waar nu de tijdelijke toegang naar het
perron richting Gent ligt. Het hellingspercentage
bedraagt 4 %. ‘Doordat de helling zo flauw is, is het
niet nodig om leuningen of een tussenbordes te
voorzien’, zegt Aktas. ‘In de tunnel zelf worden
fietsers van voetgangers visueel gescheiden door
een kleurschakering op de vloer.’ De (groot)ouder
met kinderwagen die traploos van ’t Pestelijntje naar
’t Routje wil, zal ongeveer een halve kilometer
afleggen.
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Standaard perronuitrusting (foto Oostkamp)
zoals in Hansbeke zal worden toegepast.

De voorbije jaren is de dienstverlening al behoorlijk
afgebouwd. Rechtstreekse treinen naar Brussel zijn
er niet meer, een piekuurtrein werd afgeschaft en er
zijn minder laatavondtreinen. Zal het aanbod weer
verhogen, als de twee extra sporen in gebruik zijn
genomen? ‘Uiteraard zullen we dit grondig bekijken
als de vier sporen tussen Brugge en Gent een feit
zijn’, klinkt het bij NMBS.
Na de infoavond van de stad Deinze op 8 september
was er even onduidelijkheid over de hoogte van de
geluidsmuren, want op de plannen verschenen
Vlakaf november 2020

Rondweg en spoor
geluidsmuren van 1,50 m hoog, terwijl er eerder
sprake was van 2,40 m. De projectleiders laten er
echter geen twijfel over bestaan. ‘In de vergunning
staat dat de geluidsmuren in de stationsomgeving
van Hansbeke 2,40 m hoog moeten zijn ten opzichte
van de rail van het spoor en dat zal worden

uitgevoerd. We hebben dit ook zo geantwoord aan
stad Deinze.’ Verder weg van de stationsomgeving in
de richting van Landegem zijn er geluidswanden van
1,80 m hoog voorzien. Ter hoogte van de tunnel en
de toegangshellingen zullen er trouwens aluminium
geluidsmuren verschijnen. Er zijn dus geen
transparante geluidsschermen voorzien

Snelle en trage wegen

Aluminium geluidsmuur die aan de tunnel zal gebruikt worden.

De Dorpsmolenweg wordt verlegd, maar blijft
wel degelijk publiek toegankelijk. ‘Het eerste
deel wordt sowieso vernieuwd’, zegt Aktas.
Dat is het stuk vanaf de Borluutlaan tot waar
deze trage weg afbuigt van het spoor richting
Kippendonkstraat. De stad Deinze heeft ook
het vernieuwen van het vervolg van de weg
opgenomen in haar budget. De Reibroekstraat
langs de spoorweg wordt verlegd en wordt
enkele richting, van de Borluutlaan naar het
station.

‘In Berlijn oanze den
Berlijnsen muur, wulder goin
den Borluutsen muur en’
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Scheepsdoop aan de Leie
Schepen Filip Vervaeke
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.
De laatste schepen die in Vlakaf aan de beurt komt,
na de twee uittredende schepenen. Meteen werd hij
is Filip Vervaeke.
één van de nieuwe schepenen van Deinze.
Filip is in 1969 geboren als de zoon
Personeel
van Nevels ere-scheAangezien hij de
pen en directeur van
enige was van het
een bankkantoor
nieuwe schepenIlbert Vervaeke. Na
college die nog
zijn lagere school in
geen ervaring had
Nevele volgde hij
als schepen, kon hij
latijn-wiskunde in het
niet echt op zijn
Sint-Lievenscollege
strepen staan wat
in Gent. Later werd
de bevoegdheden
hij apotheker, afbetrof. Voor de begestudeerd in 1993
voegdheid persoaan de UGent.
neel was hij een
Gedurende anderhalf
beetje de Chinese
jaar werkte hij in een
vrijwilliger. Hij was
apotheek in Vichte,
dus wel wat terugtot hij eind 1995 de
houdend, maar hij
kans kreeg om een
Filip Vervaeke
heeft zich hard inapotheek over te
g e w e r k t , o n d e rnemen in zijn gemeer door boeken te lezen over personeels-beleid
boortedorp. Hij aarzelde geen moment en werd, met
en door met bedrijfsleiders te praten.
de steun van zijn ou-ders, dorpsapotheker in Nevele.
De eerste taak was het opmaken van een nieuwe
Hij heeft die steeds alleen uitgebaat, maar sinds hij
organisatiestructuur, waar iedereen zich kon in
sche-pen is in Deinze heeft hij een fulltime apotheker
vinden na de fusie van de twee administraties. Dat
in dienst. Hij blijft wel een deel zelf doen, al was het
was geen gemakkelijke oefening, geeft hij toe. Hij is
maar om echt apotheker te blijven.
wel wat verbaasd als we hem vertellen dat we hier
Filip heeft twee kinderen: Helena (16 jaar) en Suzan
en daar van 'Nevelse' ambtenaren horen dat zij zich
(13 jaar). Velen kennen hem als de geëngageerde
toch niet zo gelukkig voelen met de manier waarop
voorzitter van het Nevels feest- en sportcomité Niet
het gegaan is. Als we voorbeelden geven, moet hij
Versaegen, bekend van onder andere de Sinksenwel toegeven dat inderdaad heel vaak de manier van
stoet en Hapje-Tapje.
werken van Deinze overgenomen werd en dat de
Politiek zat dus een beetje in zijn bloed. Vader Ilbert
hoogste leidinggevenden nogal vaak de ex-Deinse
zat al van vóór de eerste fusie in de gemeenteraad
ambtenaren waren. Maar ondertussen zijn volgens
van Nevele en bleef daar ononderbroken lid van
hem de meeste plooien gladgestreken.
1970 tot 2012, eerst voor Gemeentebelangen, later
De dagelijkse leiding is in handen van een
voor Nieuw Nevele. Ilbert was ook in 2012 nog
ambtenaar, de algemeen directeur Stefanie De
verkozen, maar Filip kwam toen voor de eerste keer
Vlieger. Zij stuurt aan, het schepencollege is
op en was ook verkozen. De regel is dat slechts één
verantwoordelijk voor aanwervingen (en ontslagen)
van beiden (vader en zoon) mag zetelen en dus zette
en bevorderingen. De aanwervingen en
Ilbert een stapje terug ten voordele van zijn zoon.
bevorderingen gebeuren op voordracht van een jury.
Met de fusie moest Filip beslissen wat hij zou doen.
Als we hem wijzen op de vele klachten over de
Het was evident dat Nieuw Nevele niet meer ging
klantvriendelijkheid van de administratie
opkomen en hij voelde zich te weinig Open-VLD'er
(systematisch niet antwoorden op schriftelijke vragen
om zich bij die partij aan te sluiten. Toen bleek dat er
bijvoorbeeld) houdt hij de boot wat af. Dat is niet zijn
een nieuwe partij Open Deinze kwam, waar ook
verantwoordelijkheid, maar die van de algemene
onafhankelijken welkom waren, twijfelde hij niet. Hij
directeur. Hij zal er haar wel op aanspreken.
stond op de lijst en haalde derde meest stemmen,
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Scheepsdoop aan de Leie
Milieu
Milieu is een steeds belangrijker wordende bevoegdheid: afvalverwerking, natuur- en bosuitbreiding, ... Zo is hij fier dat er ondertussen een
coherent beleid is in beide containerparken. En dat
hij er in geslaagd is de 'soep' met de verschillende
betaalfracties in het park van Landegem op te
lossen.
Hij heeft ook een bomenplan voorgesteld. Dit plan
moet wel nog verder uitgewerkt worden de komende
jaren, maar de grote lijnen liggen vast. Zo komen er
1000 bomen bij in Nevele tegen half november.
Tegen het einde van de legislatuur moeten dat
43.000 extra bomen worden op het hele grondgebeid van Deinze.
Hij wil ook iets doen aan het terugplantbeleid voor
gekapte bomen, dat de laatste jaren in Nevele
helemaal niet goed opgevolgd werd met als gevolg
dat vele bomen niet volgens de vergunning
teruggeplant zijn. Hij heeft een ambtenaar opdracht
gegeven om al die dossiers uit te spitten en ter
plaatse te kijken of de bomen er inderdaad terug
staan. Onder andere in de Klinkaert mogen we de
ambtenaar verwachten. En er zullen deze keer
sancties volgen als er niet volgens de vergunning
terug geplant is, verzekert hij ons.

Gezondheidszorg en drugspreventie
Dit is natuurlijk de bevoegdheid waar Filip zich
meteen al best bij voelde, alhoewel hij vindt dat er
met de coronaproblematiek wel te veel aandacht
naar moeten gaan is het afgelopen jaar. We vragen
dan ook meteen of hij er verantwoordelijk voor is dat
we in Hansbeke een mondmasker moeten dragen
als we op ons eentje door de Reibroekstraat of de
Lindestraat wandelen. Maar neen, in die materie
heeft de burgemeester het voortouw genomen.
Filip heeft zich de afgelopen tijd vooral bezig
gehouden met geestelijke gezondheid: Deinze als
warme stad. Vooral op de introductie van Warme
William is hij fier. Warme William is een beer die van
school naar school gaat en vooral wil inzetten op een
goede geestelijke gezondheid bij jongeren.
Verder is er ondertussen een eerste troostplek (in
Petegem). Dit is een rustig, afgebakend stukje park
dat mooi aangeplant is en waar mensen even tot rust
kunnen komen. Later volgen nog dergelijke plekken
in Landegem en Astene.
En als apotheker is hij bijzonder fier op het invoeren
van het medicatieschema. Dit schema hebben
mensen die regelmatig medicatie nemen steeds op
zak
zodat in nood de hulpverleners direct weten welke
medicatie iemand gebruikt.
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Momenteel is er een nulmeting aan de gang en
daarna komt een campagne 'Deinze zit op schema'
om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zo'n
schema op zak te hebben. Artsen, ziekenhuis,
apothekers en de patiënt zelf zullen hiertoe
aangemoedigd worden.

Dierenwelzijn
In zijn bevoegdheid dierenwelzijn had hij al
onmiddellijk een relletje aan zijn broek. Elke gemeente is verplicht om een samenwerkingsverband
te sluiten met één of meer dierenasielen voor de
opvang van gevonden dieren. Hij merkte dat er in
Deinze twee van die samenwerkingsverbanden
waren. Eén met 'Kat op de dool' uit Vosselare, maar
dan enkel voor katten, en één in Waregem voor de
andere dieren. Hij vond dat onlogisch en heeft het
contract met 'Kat op de dool' niet verlengd omdat in
Waregem toch ook katten welkom waren. Maar hij
kreeg daardoor een ware haatcampagne over zich
heen, inclusief doodsbedreigingen in zijn brievenbus.
Gelukkig is dat ondertussen allemaal wat gekoeld.
Maar hij zou op termijn graag hebben dat er in
Deinze een asiel is waarmee hij een contract kan
afsluiten.
Naast opvang van dieren, is hij ook bevoegd voor de
verdelging er van. Niet van katten of honden,
gelukkig, maar van muizen, ratten en andere dieren
die overlast veroorzaken (zoals Canadese ganzen).
Via de vzw RATO kunnen inwoners van Deinze
geholpen worden als ze last van hebben van
ongedierte. Het volstaat de vraag te stellen aan de
administratie en RATO komt ze kostenvrij verdelgen,
ook op privéterrein.
Ten slotte heeft hij recent de eerste hondenuitloopweide kunnen openen in Deinze. Hij kreeg er
veel positieve reacties over van hondeneigenaars en
hoopt de komende jaren nog enkele te kunnen
uitbouwen.

Ten slotte
Na een boeiend gesprek polsen we even of hij nog
tijd heeft voor hobby's. En jawel hoor, hij probeert
sinds enkele maanden systematisch één keer per
week te gaan wandelen. Hij is ermee begonnen
nadat hij in februari meedeed met de 'Tournée
Minérale' en met de aansluitende lockdown even niet
veel anders had om zijn vrije tijd mee op te vullen.
Ondertussen drinkt hij al tien maanden geen alcohol
meer. Hierdoor, en door het wandelen, is hij ondertussen al acht kilo vermagerd.
We kunnen dat alleen maar een goed voorbeeld
vinden van de schepen van gezondheid!
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Nieuws van de school
Op 28 september trokken wij met het vijfde en
zesde leerjaar voor drie dagen naar Nieuwpoort.
Op de eerste dag maakten we een stevige en
toch wel natte wandeling. We namen de tijd om
de wilde zee even te bewonderen en ons
lunchpakket op te eten. In de namiddag werden
we rondgeleid door een gids in het natuurreservaat 'De IJzermonding'. Hier leerden we
heel wat bij. Het hoogtepunt voor velen was de
zeehondjes spotten. Na een leuke maar vermoeiende dag sloten we af met een muzikale
quiz. De ‘macarena’ werd uitvoerig meegedanst
en de kinderen gingen moe, maar voldaan de eerste
nacht tegemoet.
Een nieuwe dag, een nieuw avontuur. Een hele dag
teambuildingactiviteiten zorgden voor veel mooie
groepsmomenten. De vlottenbouw was het
hoogtepunt. De kinderen gingen met hun vlot op het
water en dit verliep bij de ene groep al iets vlotter
dan bij de andere groep.
Na een deugddoende douche en een paar
gezelschapsspellen was het tijd om onze tweede en
al reeds laatste nacht door te brengen op de boten.

De laatste dag was aangebroken. Tijd om alles in te
pakken en huiswaarts te keren. Voor het zover was,
konden de kinderen zich helemaal uitleven in het
speeldorp. Daar konden ze allerlei activiteiten doen
zoals speleobox, circusspelen, fluotekenen...
De kinderen leerden elkaar beter kennen tijdens de
driedaagse! Het was dan ook super mooi om te zien
hoe ze elkaar tijdens activiteiten hielpen en
aanmoedigden!
We mogen besluiten dat we een prachtige
driedaagse in Nieuwpoort hebben gehad!

5de leerjaar
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Nieuws van de school
Ik vond het een gigantisch leuke ervaring
om daar te zijn en dat
allemaal te kunnen
meemaken (Thomas
van Quaethem L6)
Je leert er sjorren!
(Thibault De Rynck L5)
Een plek met veel
uitdaging (Rayane
Sekma L6)
Wateractiviteiten en
teambuilding, superleuk! (Juliette Van
Waes L6)
Je geniet echt van alle
toffe activiteiten, in de
boot slapen vond ik
ook super leuk! (Ada

6de leerjaar

Quotes van de kinderen
Een avontuurlijke plek (Louis De Rycke L6)
Je beleeft veel toffe avonturen (Jonas De Wolf L6)
De slaapplaatsen op onze boot waren klein maar
knus (Gien Dejaegher L6)
Leuke samenwerking tussen de twee klassen (Alice
Van Assche L5)

Goubaud Morales L5)
We sliepen in boten en deden veel activiteiten. (Floor)
Er waren moeilijke uitdagingen en moeilijke
activiteiten (Xander)
We sliepen in boten en bouwden vlotten (Victor L6)
Evelien De Keukeleire

Voor het eerst naar de kleuterschool ...
Woensdag
10 februari 2021
om 19.30 uur

1 tot 15 maart 2021
voorrangsperiode

(wie broer/zus op school heeft)

We kunnen niet van alle kinderen
dezelfde sterren maken,

na afspraak
met de
juf

wel kunnen we ervoor zorgen
dat ze allemaal schitteren!

vanaf 16 maart 2021
voor iedereen
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Kijk in de Leiespiegel
Gemeenteraad wordt formaliteit
De gemeenteraad wordt steeds voorafgegaan door
een raadscommissie waar de eigenlijke besprekingen
en discussies gevoerd worden.
De (digitale) gemeenteraad lijkt daarom een
formaliteit, waar de raadsleden van de oppositie hun
standpunt uiteenzetten over de agendapunten als dit
standpunt niet overeenstemt met dat van de
meerderheidspartijen.
Het merendeel van de punten betreft zaken van het
vroegere Deinze waar inwoners van het vroegere
Nevele (en Hansbekenaren al helemaal) geen

boodschap aan hebben.
De verslagen van de gemeenteraden zijn te
raadplegen op de website van de stad. Eerder
beknopt staat er een formeel verslag met de agenda
en de besluitenlijsten. Voor wie echt wil weten wat er
gezegd wordt kan je hele vergadering beluisteren via
audioverslagen.
Het verslag van de gemeenteraad van september en
oktober is hier beperkt tot punten van algemeen nut,
of specifiek over het vroegere Nevele.

Gemeenteraad 24 september 2020
Camera’s aan de E40
De camera’s aan het op- en afrittencomplex E40
worden eigendom van de politiezone Deinze-ZulteLievegem. Karlien De Paepe van N-VA verwijst naar
de dure investering en vraagt hoe de beschikbare
gegevens verwerkt worden. De gestelde vraag hoort
gesteld op de politieraad. Burgemeester Vermeulen
van CD&V vindt het een goede zaak dat de
politiezone de investering van het vroegere Nevele
terugbetaalt.
Fietsstraat
Om Vosselaredorp fietsveilig te maken, nu door de
werken aan de Leernsesteenweg veel verkeer is,
wordt voorgesteld er een fietsstraat van te maken.
Maar de oppositie heeft hier vragen bij. Karlien De
Paepe merkt op dat de verkeersstroom zich niet
mag verplaatsen. Ze dient een amendement in om
het sluipverkeer in de Hoogstraat aan te pakken. Nu
al is Vosselardorp zone 30, maar de verkeersregels
worden niet nageleefd. Ook Annick Verstraete van
GroenRood en Freija D’hondt van sp.a sluiten zich
hierbij aan. Er wordt beslist om zowel van
Vosselaredorp als van de Hoogstraat een fietsstraat
te maken.
Rechtsaf vrij voor fietsers
De gemeenteraad keurt de invoering van ‘rechtsaf
vrij voor fietsers’ goed voor alle kruispunten van de
stad waar de verkeersveiligheid dit toelaat. Dirk
Stroobandt van GroenRood merkt schamper op dat
hij dit al voorstelde op 28 juni 2012!
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Het begin en einde van
een fietsstraat wordt aangeduid
met een verkeersbord. Je mag met
de auto een fietsstraat inrijden,
maar je mag er niet sneller rijden
dan 30 km/u. In een fietsstraat mag
je met de auto of een ander
motorvoertuig geen fietsers inhalen.

Als een verkeersbord ‘rechtdoor/rechtsaf vrij voor fietsers’ op een kruispunt hangt,
mogen fietsers gewoon rechtdoor rijden of rechtsaf slaan, ook
al staat het verkeerslicht op
rood.
Vlakaf november 2020
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Corona noodfonds
Omdat vele Culturele en Sportverenigingen verliezen
maken omwille van de Coronacrisis geeft de
Vlaamse regering geld uit het Corona noodfonds aan
de steden en gemeenten. Zo verdeelt Deinze €
510.674 onder de 210 verenigingen van de stad. Ze
doet dit volgens de bestaande subsidiereglementen.
Duurzame verkeersborden
Het voorstel van Annick Verstraete om in de
toekomst te werken met innovatieve en duurzame
verkeersborden uit bamboe wordt principieel
aanvaard. Bart Vermaercke van N-VA merkt op dat
de duurzaamheid niet bewezen is en dat de
leverancier een Nederlands bedrijf is. Hij vraagt om
lokaal te kopen. Ortwin De Poorter van Vlaams
Belang ziet een interessant uitgangspunt om de
straatvervuiling in Vlaanderen tegen te gaan.

• Jan Pauwels vraagt om de blauwe zone op te
heffen aan de kerk in Merendreedorp om zo
parkeergelegenheid te bieden aan wandelaars.
De burgemeester zegt dat de blauwe zone
behouden blijft.
• Kristof Van Den Berghe van GroenRood vraagt
een veilige oversteekplaats voor fietsers aan het
voetbalveld in Merendree. De burgemeester zegt
dat AWV geen zebrapad wil aanleggen.
• Op de vraag van Kristof Van Den Berghe
waarom de heraanleg van het kerkplein in
Hansbeke wel al uitgevoerd wordt en niet de
straat, wordt geantwoord dat het plein in slechte
staat is en dus onmiddellijk aangepakt wordt.
• Kristof Van Den Berghe vraagt voor de
verbouwing van het Cultuurhuis overleg met de
toekomstige gebruikers van bij de start en niet
pas als het ontwerp klaar is.

Mondelinge vragen
• Jan Pauwels van N-VA vraagt wat de plannen
zijn met het voetbalveld aan de Heirenthoek in
Landegem. De burgemeester zegt dat er nog
geen beslissing genomen is.

OCMW raad
Het voorstel om de mogelijkheid te onderzoeken om
in Deinze 1 of 2 gezinnen met kinderen op te vangen
van het vluchtelingenkamp Moira op Lesbos wordt
niet gesteund door N-VA en Vlaams Belang.

Gemeenteraad 22 oktober 2020
De handelaars en het reuzenrad
Omdat klanten ook in de herfst- en winterperiode
hun aankopen op een coronaveilige manier kunnen
doen, willen veel handelaars tenten zetten voor hun
zaak.
De stad geeft de handelaars via groepsaankoop de
kans om tegen kostprijs een tent van 3,00 m x 4,50
m aan te kopen. De oppositie heeft bezwaren. Zowel
Olaf Evrard van Vlaams Belang als Eva Martens van
GroenRood en Freija Dhondt vragen zich af of dit
afgetoetst is bij de handelaars. Behoort dit tot de
taken van de Stad? En zijn er geen andere
relancemaatregelen dringender? Schepen Bruno
Dhaenens van Open Deinze bevestigt dat de tenten
niet bedoeld zijn voor de horeca en dat de vraag van
de handelaars komt. De tent zou voor de winkel
geplaatst worden, zodat de klanten niet in de regen
moeten aanschuiven. Schepen Dhaenens zegt dat er
nog andere acties komen, zoals belgerinkel naar de
winkel, het reuzenrad* en het promoten van afhaal.
Olaf Evrard merkt op dat het reuzenrad in Deinze
staat en dat door een spaarkaart te leggen bij alle
handelaars de mensen naar Deinze gelokt worden
Vlakaf november 2020

en niet aangezet worden om in hun eigen dorp te
kopen. Vlaams Belang en Groen-Rood keuren het
voorstel niet goed.
*Het reuzenrad werd begin november afgebroken
omdat het niet coronaveilig was! (n.v.d.r.)
Kerkfabriek
De jaarrekeningen en meerjarenplannen van 29
kerkfabrieken liggen ter goedkeuring voor. De N-VA
fractie onthoudt zich. Er moet duidelijkheid komen
over het kerkenbeleidsplan. GroenRood, Freija
D’hondt en Bart Van de Kerckhove van Open Deinze
onthouden zich ook. Schepen Marleen Vanlerberghe
van CD&V deelt mee dat de kerk van Poesele een
tentoonstellingsruimte en orgelkerk wordt. Er zal daar
geen eredienst meer gebeuren. Er lopen gesprekken
om van de kerk van Zeveren een dorpshuis te
maken. Het kerkbestuur bespreekt dit en de
dorpsbewoners worden erbij betrokken. Olaf Evrard
merkt op dat er in het voorbije jaar weinig gebeurd is.
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Fietspad langs Schipdonkkanaal
Het fietspad aan de linkeroever van het Schipdonkkanaal wordt doorgetrokken van Meigem tot
Nevele. Kristof Van Den Berghe noemt de verbinding
een goede zaak. Wel opletten, zegt hij, dat de
fietsers van op het hoger gelegen talud geen inkijk
krijgen in de woningen langs deze weg. Schepen
Bart Van Thuyne van CD&V hoopt het fietspad door
te kunnen trekken tot in Merendree.
Bosbegraafplaats
De N-VA onthoudt zich over de aankoop van grond
voor de aanleg van een bosbegraafplaats in Bachte,
omdat er nog geen akkoord is van de provincie. Bart
Vermaercke betreurt dat de commissie begraafplaatsen niet heeft plaatsgevonden vooraleer dit
punt op de agenda stond. Annick Verstraete merkt
op dat dit een discussie is tussen de stad en de
provincie. Het idee is wel goed: de bosbegraafplaats
is beter op een nieuwe locatie dan een bestaande
begraafplaats om te vormen. Het College moet
verantwoordelijkheid nemen om verder te onderhandelen met de provincie. Schepen Van Thuyne
zegt dat er een oplossing zal komen om in het
centrum van nieuw Deinze een bos-parkbegraafplaats in te richten. Hij zegt verder dat er een
commissie begraafplaatsen zal komen.
Belleman
De procedure voor het aanstellen van een belleman
wordt goedgekeurd. Sabine Vermeulen van N-VA
vraagt of er ook een procedure komt voor de
aanstelling van de stadsdichter. Annick Verstraete
meent dat de jury voor het aanstellen van de
belleman best uitgebreid wordt met publiek.
Mondelinge vragen
• Olaf Evrard vraagt aandacht voor de
problematische situatie van VVE Hansbeke.
De zonevreemdheid van de terreinen en de
kantine is niet te regulariseren. Er kan enkel
een oplossing komen door herlokaliseren. Er
was sprake van een verhuis naar de
vroegere accommodatie van Lando Sport.
Het bestuur was akkoord, maar blijkbaar is
dit voorstel getorpedeerd door CD&V Landegem en het bestuur van LS Merendree.
De club wil opnieuw bouwen aan een goede
jeugdwerking. Schepen Norbert De Mey van
Open Deinze merkt op dat er 50 jaar
voorbijgegaan zijn waarin geen oplossing
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gezocht/gevonden werd voor deze club. De
politiek heeft tot nu enkel beloftes gedaan,
geen engagementen genomen. Hij zegt dat
er in de loop van de volgende week een
definitief besluit valt dat als agendapunt op
de gemeenteraad van november komt.
• Olaf Evrard heeft ook vragen bij de reclame

op de achterzijde van het stedelijk
infoblad D17. Voor hem persoonlijk hoeft
die reclame niet in zo een infoblad. Maar
belangrijker is de vraag of er een reglement
en/of criteria zijn op welke wijze men
reclame kan maken. De burgemeester
antwoordt dat reclame alleen maar kan op
de achterzijde. Wie eerst advertentieruimte
aanvraagt, krijgt ze toegewezen. Het kost
€2000 per advertentie.
• Annick Verstraete en Bart Vermaercke vragen
dat de waarnemers van de politieke fracties
de vergaderingen van de gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening (gecoro)
zouden kunnen bijwonen. Het duurt immers
lang vooraleer de verslagen beschikbaar zijn.
Het stadsbestuur moet toezien op correcte
werking van de gecoro. Schepen Van
Thuyne zegt dat hij zelf niet aanwezig mag
zijn, hij kan enkel aandringen op correct
toepassen van het huishoudelijk reglement.
• Freija D’hondt vraagt wanneer de publieke
wifi, waarvoor een Europese subsidie van
15.000 euro ontvangen werd, beschikbaar
zal zijn. Schepen De Mey zegt dat het
dossier klaar is. Er wordt enkel nog gewacht
op het antwoord van Fluvius (aftakking).
Alles moet tegen het einde van het jaar klaar
zijn.
Vlakaf november 2020

Merel daagt Hans uit
Oplossing opgave 23: Gezin met vier kinderen
De geboortejaren van de gezinsleden zijn respectievelijk:
- Leen 2000 (en niet 1999, denk maar even na…)
- Frank 2002 (euro vanaf 1 januari 2002)
- Lies 2005 (1945 + 60)
- Vera 1979 (sept. 2001 – 22)
- Paul 1977 (2 jaar vóór Vera)
Antwoord 1: 43, 41, 20, 18, 15, 11 is samen 148 jaar.
Antwoord 2: acht jaar geleden, dus in 2012, waren de zes leden elk 8 jaar jonger, dus
148 – (6 x 8) = 100 jaar.
Robert loste ook zijn toemaatje op om met acht “achten” een totaal van 1000 te maken. Volgens hem geen
moeilijke opgave, hij bedacht al vijf oplossingen:
1000 = 888 + 88 + 8 + 8 + 8 ofwel 888 + 88 + 24
1000 = (8888 – 888): 8 ofwel 8000 : 8
1000 = 888 + (888 + 8) : 8 ofwel 888 + 112
1000 = (8 x 8 + 8 x 8) x 8 – (8 + 8 + 8) ofwel 128 x 8 – 24
1000 = [(8 x 8 x 8 - 8) x (8 + 8) : 8] – 8 ofwel [(512 – 8) x 16 : 8] – 8
Misschien zijn er nog oplossingen… Robert uit Merelbeke kijkt ernaar uit.
Hansbekenaren Vincent Martroye, Antoine Martens, Jo Nonneman, Christian De Keuckelaere en Dieter Lossy
uit Aalter met Hansbeekse roots, gaven de juiste oplossing voor de leeftijden. Vincent, Antoine en Christian
spelen verder in onze eredivisie. Jo en Dieter krijgen beiden voor hun eerste deelname de cd-single ‘Wij zijn het
dorp’ van Johan Verminnen en Derek. Moge het een stimulans zijn om verder mee te doen en vier tickets te
verzamelen, met vier juiste oplossingen, voor het boek ‘Dubbelportretten’ van Koen Degroote!
Voor het toemaatje vonden Christian en Dieter de eerste mogelijkheid. Antoine gaf zelfs oplossingen 1, 3 én 4.
Vincent is nog aan het nadenken om tot de oplossingen van Robert te komen, maar gaf ondertussen al een
zesde mogelijkheid:
(((8+8)*8)-(8+8+8)/8)*8 = 1000
Dus de correcte wiskunde (eerst de haakjes, dan maal en gedeeld, dan + en -) levert ons
((16*8)-(24/8))*8
(128-3)*8
125*8
1000
Ook niet slecht gevonden, vindt de redactie. Zo krijgen ze in Merelbeke waar om gevraagd wordt.
Opgave 24: onze staande klok
Twee jaar terug was er in de media, voor de zoveelste keer, zeer veel te doen over het afschaffen van het
fenomeen zomertijd-wintertijd. Het twee keer per jaar overschakelen, moest van de baan maar een oplossing
kwam er begrijpelijk niet (zie toemaatje november 2018).
Eind vorige maand stond ik dan terug voor onze staande klok (ze wordt toevallig 44 jaar) om de overgang van
zomertijd naar wintertijd in te stellen. En spontaan stelde ik me de vraag, die ik dan ook graag naar jullie
doorspeel.
Vraag: hoeveel maal, per volledige dag, vormen de grote en de kleine wijzer van de klok een rechte hoek (90°
dus)?
Vlakaf november 2020
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Opmerking: De juiste tijdstippen doorgeven, bv. afgerond op 1 minuut is zeker geen noodzaak. Sommige
knappe bollen zullen het natuurlijk wel doen, en dat is graag meegenomen.
Gewoon proberen en ... succes!!
Antwoord op opgave 24 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 onze heilige drievuldigheid Antoine, Vincent en Christian.
TOEMAATJE
Op de klassieke wijzerplaat van onze staande klok staan de getallen I tot en met XII (1 tot 12 in
Romeinse getallen, met een knipoog naar 4!). Die 12 getallen worden gevormd met de Romeinse cijfers
I (voor 1), V (voor 5) en X (voor 10).
Vraag: hoeveel keer wordt het cijfer I gebruikt om die 12 getallen te vormen? Zelfde vraag voor het cijfer
V en het cijfer X (vergeet die knipoog niet).
Een tip: o.a. op de Zimmertoren in Lier zie je de oplossing!

Personalia
Nieuwe inwoners
Kenneth Messure en Sarah Stofferis van Waarschoot naar Molensteenstraat 26
Yannick Erauw en Nesrine Jelti van Sint-Niklaas en Landegem naar Zandestraat 49
Patrick Slabbinck en Carine Baele van Brandstraat 59, Doomkerke-Ruiselede, naar Palestraat 21, sinds
1 juli
Sam Van den Broeck en Ann Hoste van Drongen naar Donkerstraat 14, sinds oktober
Joris Van Huffel en Mieke Delanghe van Bisdomkaai 11, Gent naar Brugseheiweg 23, sinds 3 oktober
Curt Vantoortelboom en Delphine Mertens, Palestraat 25
Sam Arents en Eliza Vlaeminck, met moeder Winny De Blouwe, Doornbosstraat 14, sinds 15
september
Geboren
Florès Lamote, dochter van Mathijs en Ann-Sophie Louwagie, Cardijnlaan 5, op 10 juli 2020
Jonah Hellemont, zoon van Michaël en Leentje Van de Walle, Doornbosstraat 53, op 15 augustus
Marie Gaudissabois, dochter van Jelle en Leen Vergote, Hammestraat 46, op 17 augustus 2020
Alle nuttige informatie mag doorgegeven worden aan je verspreider of aan redactie@vlakaf.be
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Tachtigers
Luc Lannoo
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.

Luc Lannoo
Op een zeldzame mistige morgen in oktober fietsen
we naar Vaartstraat 30, ’t Williamshof. Luc Lannoo
staat ons op te wachten op de binnenplaats van de
authentieke hofstede. Dochter Leen komt aan het
hek nog snel wat foto’s uit het familiealbum afgeven.
We gaan binnen langs achter en blijven even staan
voor het muurschilderij van Omer De Ruyck: een
zicht op het weidse landschap met paarden, de
windmolen en in de verte de kerktoren. Het schilderij
heeft als datum 1946. Zoon Yvan De Ruyck heeft het
gerestaureerd in 1985.

was een gemengd bedrijf met akkerbouw en
melkvee. Ik werd geboren op 16 december 1939 en
tijdens de oorlogsjaren kwamen nog twee broers,
Marc en Eric, en een zus, Mady, bij. Zij bleven allen in
de streek wonen.
Mijn vader stierf
vrij vroeg door
een trombose
toen hij 67 was.
Broer Eric deed
de boerderij verder met moeder.
Hij bleef jonkman, maar stierf
ook veel te vroeg, na een spijtig on-geval met een
koe. Hij werd slechts 45 jaar. Moeder had het geluk
heel oud te mogen worden, ze werd 93 jaar.
Ik ging naar school in De Ginste en toen ik veertien
jaar was naar de landbouwschool in Roeselare. Ik zat
op internaat en bleef telkens anderhalve maand. Ik
reed naar Roeselare met de fiets, met een valies van
30 à 40 kg op mijn bagagerek. Die studies duurden
drie jaar en toen kon het echte leven beginnen.

Een leven vol van paarden
Naast het vele werk op de boerderij, hadden we
thuis ook een passie voor renpaarden. Sommige
deden het werk op het land maar we trokken met

Afkomstig van een bedevaartsoord
De Ginste is een parochie van Oostrozebeke. Ik ben
dus een volbloed West-Vlaming. Er was daar een
parochiekerk met een eigen pastoor, een klooster
met nunnen en een school. Er waren toen 560
inwoners. Er kwamen heel veel verkavelingen bij, het
is er nu helemaal volgebouwd. De Ginste heeft een
grot, vergelijkbaar met Bachte, waar veel mensen
naartoe kwamen op bedevaart. Mijn ouders, Antoon
Lannoo en Alice Vander Meulen hadden een
boerderij van 25 ha, wat groot was in die tijd. Het
Vlakaf november 2020
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hen tegelijk naar drafwedstrijden. In de processies
naar de grot reden we met paarden voorop. Ik werd
jockey vanaf mijn zestien jaar. Er waren overal in het
land wedstrijden waaraan we deelnamen: Kortrijk,
Waregem, Oostende, Sterrebeek… In dat wedstrijdcircuit kwamen we in nauw contact met de
familie Martens-Sierens uit Hansbeke. Mijn vader zijn
eerste toppaard was een Franse merrie die hij kocht
in 1924. Gust Martens haalde zijn eerste twee
renpaarden bij Mijnheer Van Hecke uit Vinderhoute in
1926. Het waren twee Amerikaanse paarden die de
stamboom Williams vormden, met name Mary
Williams en Lou Williams. Gust Martens
en Bertha Sierens hadden ook
kinderen die meekwamen supporteren.
Het klikte tussen mij en de jongste
dochter Godelieve. We trouwden in
juni 1965 en gingen op het ouderlijk
hof aan de vaart in Hansbeke wonen.
We maakten een onvergetelijke
huwelijksreis van drie weken met de
trein naar Italië. Het was een georganiseerde groepsreis. Ik zie ons nog
de duiven voederen aan de Dom van
Milaan. Later hebben we niet veel tijd
meer gehad om reizen te maken: ons
bedrijf, de kinderen en de paardensport slorpten alle tijd op.

boerderij heb ik niet meer
gekend. Ik weet wel de
fundamenten nog zitten. Hij is
aan zijn einde gekomen in
een storm. Mijn schoonvader
had een magazijn en stallen
tegen de vaart aan. In 1938
werd hij onteigend door de
recht-trekking van een bocht
in de Brugse Vaart en vooral
door de aanleg van een aanloophelling naar de nieuw te
bouwen brug, die de oorlog
niet zou overleven. De oude
kasseiweg zien we nog liggen
als we door het raam van de
bureau naar buiten kijken.
Gust Martens bouwde na de
onteigening een moderne
maalderij aan de overkant van
de weg. Dochter Godelieve en ik namen de zaak
over en Gust en Bertha gingen in de Merendreestraat
wonen. Ze kwamen wel elke dag naar hier: Peet om
de paarden te trainen en mijn schoonmoeder om te
helpen in het huishouden. Jarenlang hebben we met
drie generaties samen gegeten.
We hebben de maalderij nog uitgebreid met een
tweede deel, waar nu de speciaalzaak voor paarden
en huisdieren is. We handelden in voeders en
meststoffen. Godelieve deed het bureauwerk en ik
behartigde de maalderij en de ronde. Verschillende
Hansbekenaren hebben bij ons hun brood verdiend.

Een maalderij die alsmaar groeit
De windmolen, die diende om graan te
malen, aan de zuidkant van de
!3 0

Luc wint met Isis Williams op de renbaan in Oostende
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Alle kinderen werken in de
zaak of zijn met paarden bezig.
Voeders Lannoo-Martens is nu
gespecialiseerd in paardenvoeders en drijft handel met
Europese landen, maar ook ver
daarbuiten: Egypte, Dubai,
Azerbeidzjan, Japan, noem
maar op. Lieven, Bart en Leen
baten al jaren de ouderlijke
zaak uit. Om de productie als
marktleider in België rond te
krijgen, waren er plannen om
35 m hoog te bouwen. Dat
stuitte op protest van een buur
en was wettelijk niet toegestaan, zogezegd omdat in
tijden van oorlog vliegtuigen
Peet Gust Martens met kleinkinderen Bart, Mieke, Leen, Christ en Lieven in de
boten op het kanaal moeten
trainingskar
kunnen beschieten. Een noodzakelijke toren werd dus niet
Ik droeg zakken van 100 kg van de vrachtwagen, die
vergund. Met spijt in het hart moesten Lieven en Bart
op straat bleef staan, naar de stallen. De toegang tot
de fabricage van paardenvoeders verhuizen naar het
de boerderijen was smal en niet verhard. Daar kwam
industrieterrein van Erpe-Mere. Leen bleef in
verandering in toen de melkwagens met hun ronde
Hansbeke om een mooie paardenspeciaalzaak met
begonnen langs de boerderijen. Zij moesten wel tot
tevens heel wat hobbyvoeders en toebehoren voor
aan de koestal kunnen rijden.
huisdieren uit te bouwen.
Renpaarden maakten verder deel uit van ons leven.
Lieven, Bart, Christ en zelfs mijn dochter Mieke
Mijn schoonvader was de perfecte trainer, ikzelf de
werden jockey en zijn veel met paarden bezig, zowel
jockey. Samen hebben we veel binnenlandse en
als hobby als professioneel. Christ woont op het
buitenlandse overwinningen behaald. Waregem
ouderlijk hof en beheert de paardenstallen en
Koerse was er één van. Drie
afgebakende weides
keer werd ik Belgisch
voor de paarden van
“Ik droeg zakken van 100 kg
kampioen in het drafrijden
mensen die ze hier
en in 1967 Europees kamonderbrengen. Mieke
van de vrachtwagen,
pioen met het paard Ann
is paardenfluisteraar
Williams. We hadden echte die op straat bleef staan, naar de stallen.” en maakt van moeikampioenen in huis!
lijke paarden lammetjes. Zij volgde
De volgende generatie Lannoo-Martens
hiervoor een opleiding bij Pat Parelli, zes keer twee
Godelieve en ik kregen vijf kinderen tussen 1966 en
maanden in de Verenigde Staten.
1974. Van zodra ze konden lopen, gingen ze mee
supporteren op de drafwedstrijden. In 1992 sloeg
Martens blijft de naam
echter het noodlot toe in mijn gezin. Godelieve werd
Jaren geleden leerde ik Agnes Martens uit Bellem
ongeneeslijk ziek, een agressieve hersentumor.
kennen. Zij was weduwe geworden met drie zonen,
Dokter en paardenliefhebber Toon Van Couter heeft
Frank, Jan en Piet Bosschaert, en werd mijn
heel goed voor haar gezorgd, maar het mocht niet
levenspartner. We wonen in Bellem en beleven een
baten. Een jaar later stierf ze, ze was pas 53 jaar. Het
mooie, rustige oude dag. Ik heb een schotelantenne
waren hele moeilijke en emotionele tijden, niet alleen
in Bellem en hier op het hof om alle
voor mezelf, maar vooral voor onze vijf kinderen. Het
paardenwedstrijden waar ook in de wereld te kunnen
leven moest verder gaan…
volgen. Elk jaar gaan we een maand in de zomer
Vlakaf november 2020
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Tina Dedeyster is de vrouw van
Bart en ze wonen met Magalie en
Jordy in het vroegere café De
Reisduif.
Oudste broer Lieven woonde met
Chantal Mestdagh hierover met
zoon Brecht, maar ze bouwden
vorig jaar in Zomergem. Christ
bleef op het hof wonen met
dochter Pennylane. Leen trekt na
haar dagtaak in de paardenspeciaalzaak naar de Dopershoek
in Merendree bij Ingbert Dierickx,
die beroepsjockey is. Zij hebben
een dochter, Fleur.
Mijn jongste dochter Mieke woont
langs de vaart in het vroegere café
De Overzet met Geert Boone en
hun kinderen Tine en Stan. Ook
enkele kleinkinderen zijn al gebeten door de paardenmicrobe,
dat is echt leuk om te zien.
Agnes en Luc
foto Tina Dedeyster

naar Moraira aan de Spaanse Costa Blanca, waar
Agnes reeds lang een vaste stek heeft.
In juli vorig jaar gingen we met kinderen en
kleinkinderen van beide families op weekend in Ieper
omdat we beiden tachtig geworden waren, het was
als verrassingsgeschenk (toont een mooi fotoalbum
gemaakt door Tina).

Bij het buitengaan vertelt Luc dat
hij en Godelieve het huis konden
kopen van de graaf toen ze de
badkamer wilden vernieuwen. Het was één van de
eerste blauwwitte hoeves van de grafelijke familie die
graaf Boudewijn de Bousies-Borluut verkocht. Luc is
er zo mee vertrouwd dat hij nog elke dag komt om
de paarden eten te geven.
Laat die toestand nog maar lang duren!

Artikels of andere bijdragen (bv. lezersbrieven) moeten binnen zijn bij de redactie
vóór 20 december 2020, via redactie@vlakaf.be
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Terugblik
Oplossing zomerzoektocht
Deze zomer vielen veel vakanties in het water en
bleek dat een thuisvakantie ook z’n voordelen heeft.
Gelukkig was er de jaarlijkse zomerzoektocht van
Vlakaf om de tijd te verdrijven. In tegenstelling tot de
voorbije jaren publiceerden we de foto’s niet op
voorhand. De opdracht bestond er in om langsheen
een uitgetekend parcours op zoek te gaan naar
foto’s uit het boek Van Begijnhofstraat tot Zandestraat om zo enkele woorden te vormen. Veel dank
aan de Hansbekenaren die hun vensterraam ter
beschikking stelden voor onze posters! Er was een
zoektocht voor kinderen en een uitgebreide
‘volwassen’ zoektocht. Drie kinderen namen deel en
vonden alle letters. Brent (8) en Lisa (5) Martroye
vormden het door ons bedoelde woord KERMIS.
Kamiel Leece (8) liet zijn creativiteit los en kwam met
het woord IMKERS af, wat uiteraard ook een goeie
oplossing is. Zij kregen alle drie een prijs.
Voor de volwassenen was de opdracht iets
moeilijker. We kregen twaalf antwoorden binnen,
waarvan zeven juiste. De juiste oplossing was
KERMIS IN OKTOBER. Imkers konden we hier
natuurlijk niet gebruiken. Vijf mensen gokten op
KERMIS IN ANSBEKE maar dat is helaas niet juist.

Vo o r d e s c h i f tingsvraag wilden
we weten hoe lang
de allereerste
Skypevergadering
in de geschiedenis
van Vlakaf duurde.
Zoals redactielid
B r a m h e t v e rwoordde op de
uitreiking van de
Zjaloezigen Zjeraar: nadat alle
technische proMarc Haesaert
blemen van de
baan waren, iedereen voorzien was van een glas wijn of bier en
misschien een koekje, zaten wij exact 1 uur 54
minuten en 40 seconden samen achter de computer.
Marc Haesaert en Anny Schelstraete zaten er
met 2 u 2 min en 15 sec het dichtst bij en kregen
een mooie geschenkmand van bij Miekes Superetje.
Proficiat!

Uitreiking Zjaloezigen Zjeraar
Op de kermiszondag van 11 oktober werd de traditie
hernomen om de Zjaloezigen Zjeraar uit te reiken aan
een verdienstelijke Hansbekenaar of Hansbeekse
vereniging. Onder uitzonderlijke omstandigheden in
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dit heel bijzondere jaar 2020. De Kerkfabriek was zo
vriendelijk om de Sint-Petrus- en Pauluskerk ter
beschikking te stellen (dankuwel daarvoor!), uiteraard
mits we alle voorzorgsmaatregelen in acht zouden
nemen. Dat betekende onder andere dat vooraf
inschrijven verplicht was, het aantal aanwezigen
noodgedwongen beperkt werd en iedereen een
mondmasker moest aanhouden. De aanwezige
Vlakaf-lezers en de achterban van de zeventiende
laureaat, Arscene vzw, volgden erg gedisciplineerd
de voorgeschreven richtlijnen. Vanaf 10.00u
druppelde men letterlijk binnen, want het regende
pijpenstelen op dat moment.
Met een kwartier vertraging - de collega’s van Het
Laatste Nieuws en AVS wilden eerst nog een
interview - ging de uitreiking van start. Koen Persyn
heette iedereen welkom, waarna een gesprekje met
Arscene voorzitter Wouter Langeraert en
programmator Wouter Labarque volgde. Zij
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Terugblik

benadrukten hoe belangrijk de vrijwilligers zijn voor
Arscene en vertelden ook waarom de muzikanten
blijkbaar graag terugkomen naar Hansbeke.
De perfecte akoestische omstandigheden, het
kleinschalige karakter en de uiterst gezellige foyer en
zaal zijn alvast grote troeven. Maar ook de
kookkunsten van Katrien Vermeire zijn een geheim
wapen waarmee Arscene een stevige reputatie
onder muzikanten heeft opgebouwd. En de liefde is
wederkerig, want in april al startte Arscene met een
erg succesvolle solidariteitsactie om muzikanten die
het tijdelijk wat moeilijker hebben te steunen. Een top
drie van beste voorstellingen kiezen, bleek quasi
onmogelijk, maar voor beide Wouters was The
Antler King toch één van de groepen die er
bovenuit stak, ook al omdat Wouter Labarque de
muzikanten al meer dan 20 jaar kent en volgt. Niet
toevallig waren Maarten Flamand en Esther
Lybeert (de mensen achter The Antler King…) de
muzikanten die voor vier bloedstollend mooie
nummers zorgden als intermezzo. Het publiek was
onder de indruk en Maarten en Esther waren oprecht
blij om nog eens te mogen optreden, zo vertelden ze
ons achteraf.

!3 4

Bij elke uitreiking van de Zjeraar hoort een
interactief en participatief deel (lees: we spelen
een spelletje met de aanwezigen). Vlakaf is
mee met zijn tijd en organiseerde een quiz
waaraan je via smartphone kon deelnemen,
zodat iedereen netjes op 1,5 m afstand kon
blijven. Na een zenuwslopende valse start,
waarbij de techniek ons heel even in de steek
liet, volgden 15 vermakelijke vragen over
Hansbeke, Arscene en Vlakaf. Arscenevrijwilliger Joris Van Landeghem en zijn
dochter Helena eindigden op de eerste en
tweede plaats en worden opgenomen in de
eregalerij van deze krant. De top drie werd
vervolledigd door Wouter Labarque en het
echtpaar Johan Gaudissabois en Ludwine Lobbens.
Ve r v o l g e n s w e r d e n d e w i n n a a r s v a n d e
zomerzoektocht bekend gemaakt. Tenslotte had

Frank Langeraert de ondankbare taak om een brief
van Zjeraar te moeten voorlezen, van begin tot
einde in ’t Ansbeeks. Zoals te verwachten viel,
stuurde Zjeraar zijn kat naar deze uitreiking, maar hij
was wel zo correct om de redenen van zijn
afwezigheid uitgebreid te motiveren. Hij ging
daarbij terug tot het begin van vorige eeuw
en vertelde verhalen over schimmige figuren,
achterklap, overloperij en verraad uit de
Hansbeekse geschiedenis en onthulde en
passant hier en daar nog een dorpsgeheim.
U had er bij moeten zijn om het te geloven.
Afsluiten deden we met een glas op het
kerkplein, want de stortbui van anderhalf uur
eerder had intussen plaats gemaakt voor een
voorzichtig zonnetje. Kennelijk waren de
hogere machten van oordeel dat we ons
goed hadden gedragen in de kerk.
Vlakaf november 2020

Terugblik
Niet Versagen
Een sprankel hoop in bange dagen... De traditionele
toneelvoorstelling van de jongeren van Niet Versagen
in september viel dit jaar in het (corona)water.
Gelukkig organiseerde onze toneelvereniging een
alternatief om hun meer dan 20 jongeren toe te laten
hun hobby uit te oefenen.
De groep werd opgesplitst in twee en voor elk werd
een kort stuk gecreëerd. Koen Persyn schreef de
stukken, Kurt Demeester regisseerde. En de
kerkfabriek werd bereid gevonden onze kerk ter
beschikking te stellen, want in de gemeentezaal
mocht de voorstelling niet doorgaan met meer dan
veertig aanwezigen omwille van Corona.
Kortom: er was heel wat enthousiasme en creativiteit
nodig van de toneelvereniging om in deze moeilijke
omstandigheden toch een stuk te berde te brengen.
Alleen dat al is een verdienste op zich.
In Queen Bee, het eerste stuk volgen we een
meisjeshockeyteam, waar één van de meisjes gepest
wordt. Tijdens het verjaardagsfeestje van de grootste
pester neemt ze echter flink wraak. Tijdens de
voorstelling merkte je wel dat er wat te weinig
voorbereidingstijd geweest was, waardoor het stuk
nogal statisch aandeed. Helaas was ook de
akoestiek niet optimaal in de kerk, waardoor de
jongemeisjesstemmen wat verloren gingen (bij de

tweede voorstelling was de geluidsinstallatie
aangepast waardoor dit euvel al flink verholpen was).
De jonge acteurs gaven het beste van zichzelf en je
zag zo dat ze heel wat in hun mars hebben.
In "Wie is de vader van Lowie?" volgen we de
zoektocht van Lowie, die niet weet wie zijn vader is.
Een waarzegster helpt hem terug in de tijd zodat hij
het zelf kan uitzoeken. Een eerste keer is er een
misrekening en komt hij midden in de rellen te
Zwartberg (1966) terecht. Hij ontsnapt ternauwernood en de tweede keer is het van de eerste keer
goed en zit hij in zijn geboortejaar. Wat hij daar
ontdekt, zorgt echter voor een knal van een
verassing: hij heeft een one night stand met een
meisje ...
De oudere jongeren hebben duidelijk wel de stem die
nodig is in de kerk. Ze spelen een heel sterke
voorstelling die het publiek van begin tot einde op
een amusante manier in de ban houdt. Ook de regie
en de kledij waren 'af'. Een van de beste
jongerenvoorstellingen ooit van Niet Versagen!
Alvast een dikke pluim voor Niet Versagen, dat, zijn
naam indachtig, zich niet liet afschrikken door alle
praktische problemen onderweg en er een
geslaagde namiddag van maakte!

OWF Jardin
Onze jaarlijkse Oerwoudfuif laten doorgaan, was in 2020 jammer
genoeg niet mogelijk. Toch lieten wij, de leiding van Scouts en Gidsen
Nieuwland, onze schouders niet hangen. In het zonnetje werkten we
de hele week hard om een alternatief op poten te zetten: OWF Jardin.
Na heel wat sjorwerk, (hout) zagen en bankjes & tafels in elkaar vijzen,
stonden we vrijdagavond klaar om iedereen te ontvangen en een
schitterende avond te bezorgen. Die eerste avond merkten we dat ons
systeem nog voor verbetering vatbaar was, maar tegen zaterdagavond
werd dat volledig in orde gebracht en verliep de bediening vlotjes. Het
weer zat mee en de sfeer zat goed. Beide avonden waren volledig
uitverkocht en de mensen genoten zichtbaar van een coronaproof
avondje uit. Hoewel 2020 een raar jaar is, zijn wij toch oprecht blij dat
we iets hebben kunnen organiseren. Op die manier voelde de derde
week van september voor ons toch nog een beetje normaal aan.
Fien Vermeulen
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Vooruitblik
Fotoclub Hansbeke KLIK 2.0
Na de stopzetting, op de
oktoberkermis 2019, van
fotoclub KLIK is er nieuw leven
onder de naam KLIK 2.0, met
een nieuwe groep van
gepassioneerde amateurfotografen.
Door de coronamaatregelen kon de geplande
publieke voorstelling van de nieuwe club aan de
inwoners in het kermisweekend van oktober jammer
genoeg niet doorgaan.
Hopelijk komt er volgend jaar terug een 3-daagse
fototentoonstelling tijdens de oktoberkermis.
Toch werd gekozen om op kermiszondag 11 oktober
officieel van start te gaan met een gesloten
persmoment, georganiseerd in de gemeentezaal.
Historiek van de vorige club “KLIK”
Fotoclub “KLIK” werd in 1978 jaar opgericht en was
een gevestigde waarde in het Hansbeekse
verenigingsleven.
Deze club had een zeer sterke band met de
inwoners van Hansbeke. Op hun jaarlijkse
tentoonstelling tijdens het oktober kermisweekend in
de gemeentezaal werd naast het eigen werk van de
leden ook soms werk gebracht van belangrijke
gebeurtenissen in Hansbeke.
In totaal werden 37 fototentoonstellingen georganiseerd. De laatste 29 jaar werden als
hoofdthema portretfoto’s van de 50-jarige inwoners
van Hansbeke in beeld gebracht, wat een enorm
succes was.
Maar door de privacy-wetgeving werd het opsporen
van de 50-jarigen bemoeilijkt en was er niet direct
een motivatie van de leden om iets nieuws te
brengen. Er waren toen nog 5 leden actief.
In oktober 2019 werd tijdens het kermisweekend
met een groot aantal bezoekers nog een
overzichtstentoonstelling van alle portretten van 50jarigen als mooie afsluiting gegeven.
Doorstart 2020
De toenmalige voorzitster Mireille Heindryckx (toen
meer dan 27 jaar fotoclublid) die opgroeide in dit
charmante kleine dorp Hansbeke vond het jammer
om de fotoclub met hun succesvolle jaarlijkse
tentoonstelling te laten verdwijnen. Ook het gemis
van dit sociaal evenement met de bewoners en
bezoekers was een bijkomende reden om de
doorstart te maken. Voor velen is dit een traditionele
sociale gebeurtenis waar veel Hansbekenaren toch
naar uitkeken.
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Door de fusie met Deinze en zijn vele deelgemeenten
zag zij meer mogelijkheden.
Het idee groeide om na de stop toch een doorstart
te maken en op zoek te gaan naar een nieuw elan,
een nieuwe groep enthousiaste fotoliefhebbers. Al
snel kreeg zij de motivatie en ondersteuning van Jan
Darthet, een professionele fotograaf en lesgever, om
de spreekwoordelijke koe bij de horens te vatten. Zij
lanceerden begin 2020 een oproep om een nieuwe
fotoclub vorm te geven.
Al vlug werd duidelijk dat er heel wat interesse was
van zowel beginners als gevorderden.
Door de coronamaatregelen kwam er, zoals bij vele
organisaties, een vertraging in de opstart en was het
dus niet evident om samen te komen. De eerste
gesprekken en vergaderingen konden pas in
augustus ll. ingepland worden.
Intussen is er een heel toffe groep van 13
gemotiveerde leden gevormd.
Met enige fierheid konden Mireille en Jan nu de
doorstart en oprichting van de nieuwe Fotoclub KLIK
2.0 voorstellen op het persmoment met een
groepsfoto en de voorstelling van een nieuw logo en
hun 1e project.
Vanaf 1 november 2020 startten we met onze
corona-vrije foto-expo in Hansbeke, met als thema
“Hansbeke door de ogen van KLIK 2.0”
Na enkele oproepen, kregen we een stroom van
reacties van de inwoners van Hansbeke die maar al
te graag het werk van onze leden willen exposeren in
hun voortuin of achter het raam.
Al wandelend genieten van het unieke dorp
Hansbeke is het werk van de Fotoclub KLIK 2.0 te
zien zijn langs de wegen, in de tuintjes, achter de
ramen.
De expo is een grote openluchttentoonstelling zijn in
samenwerking met de inwoners. Elke foto is ook
genummerd zijn. U kan stemmen op uw favoriete
foto’s. De foto’s zijn ook te koop.
KLIK 2.0 komt dus naar buiten. We brengen niet
alleen Hansbeke in beeld maar ook op kaart, letterlijk
en figuurlijk, want de locaties waar alle fotowerk te
zien is, zullen samengevat zijn in een plattegrond van
Hansbeke. Die zal te vinden zijn via onze website :
www.fotoclubklik.be of via onze facebook pagina
FotoClub Hansbeke "Klik 2.0"
Wij hopen dat we iedereen in betere en gezonde
tijden terug kunnen ontmoeten.
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FOTOCLUB HANSBEKE KLIK 2.0
FOTO EXPO IN DE STRATEN VAN HANSBEKE – NOVEMBER 2020
Hansbeke bekeken door de ogen van fotoclub KLIK 2.0
Vanaf 1 november te zien in tuinen of achter ramen op 52 locaties
Via ons facebookpagina Fotoclub KLIK 2.0 kan je stemmen op je favoriete foto(‘s)
Deze worden ook te koop aangeboden. Voor aanvraag mail naar fotoclubklik2.0@gmail.com of bel 0471/85.70.13
Straat
Begijnhoflaan

Nummer
20

Straat
Melkerijstraat

Nummer
7 - 13 - 22 - 24

Borluutlaan

15

Merendreestraat

2

Cardijnlaan

23 - 24 - 26 - 33 - 52

Molensteenstraat

1 - 9 - 11 - 17

Doornbosstraat

26 - 35

Nevelestraat

16 - 23 - 30 - 34 - 36

Grote Merestraat

1 - 9 - 32

Reibroekstraat

46 - 48 - 53 - 55 - 65 - 69 - 83 - 91

Hansbekedorp

4 - 7 - 17 - 29 - 73 - 88

Rostraat

11 - 30

Karmenhoekstraat

26

Tien Gemeten

2-4

Kerkakkerstraat

4 - 5 - 8 - 15 - 20

Zandestraat

16 - 47

Wil je onze wandelroute volgen op smartphone of IPHONE scan de QR code

Deze wandelroute kan ook met de fiets.
www.fotoclubklik.be
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Vu. Mireille Heindryckx en Jan Darthet
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Tam tam
Elfdorpen wordt zeventiendorpen

We hadden het ons op de redactie al dikwijls
afgevraagd hoe lang de naam van het dienstencentrum van Deinze nog zou blijven verwijzen

‘Ik leze eenntzeventig
durpen, zulle’
naar het aantal dorpen van het vroegere
Deinze, vóór de fusie met Nevele. En zie,
begin oktober kregen we een persbericht
dat de naam Elfdorpen veranderde in
Zeventiendorpen. Alle dorpen zouden
aangedaan worden in de eerste helft van oktober om
kennis te maken met de inwoners. In Hansbeke was
dat op de dinsdagmarkt van 13 oktober. De
Vlakafreporter trok naar de tourbus van Baraboire uit
Landegem en kreeg een koffie met een cupcake,
coronaproof. Het regende en het tentje bood
beschutting voor wie langskwam.
Projectcoördinator Eva D’haene gaf enthousiast
uitleg over de werking van Zeventiendorpen aan de
hand van een verzorgde brochure. Het Lokaal
Dienstencentrum (LDC) huist in Gentpoortstraat 41 te Deinze. Heel wat verwante
diensten werden op deze site ondergebracht:
eerst de thuiszorgdiensten met maaltijden aan
huis en de poetsdienst, dan de mindermobielencentrale, die vrijwillige chauffeurs
voor rolstoelvervoer zoekt in Deinze en in
Nevele. Later kwam de seniorenconsulent
(Dominiek Bil, vroeger OCMW Nevele) binnen
het Seniorenhuis erbij.
Er werd dit jaar werk gemaakt van het digtaal
platform Hoplr om buren met elkaar in
contact te brengen om elkaar te helpen
!3 8

(www.hoplr.com): buren beter leren kennen,
gereedschap uitwisselen, wegenwerken becommentariëren enz. Wellicht was er een grote
toename door de coronaperikelen. Volgens Eva is in
Hansbeke 19,3% van de bevolking hierop actief,
jong en oud. Probleem is wel dat er weinig 80plussers aan deelnemen. Vandaar dat we naar de
buurten trekken om ook deze groep te ontmoeten.
Het tweemaandelijks magazine van Zeventiendorpen
kan per post of digitaal opgestuurd worden.

Op het einde werd aan de reporter gevraagd om een
enquête in te vullen om Hansbeke beter te leren
kennen binnen het dienstencentrum. We gaven voor
alle duidelijkheid mee dat Hansbeke een actief dorp
is. We zien op termijn veel mogelijkheden om het
vernieuwde Cultuurhuis in te zetten voor de
vormingsactiviteiten van Zeventiendorpen en om een
paar keer per week maaltijden aan te bieden als
seniorenrestaurant (voor 55+). Voor Hansbekenaaren
is het sociaal restaurant bij het OCMW in Nevele al
ver, laat staan de Gentpoortstraat in Deinze.
M e e r i n f o r m a t i e : h t t p s : / / w w w. d e i n z e . b e /
zeventiendorpen
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Nieuws van de redactie
Abonnementen voor 2021
Een laatste oproep voor wie nog niet betaalde…
Hansbekenaren die hun verspreider in de straat
misten, kunnen nog snel 8 of 10 (voor wie ons een
steuntje in de rug gunt) euro betalen op
rekeningnummer BE90 8902 6403 4132 (IBAN) om
het januarinummer niet te missen.

Op hetzelfde nummer graag 12 euro voor de
postabonnementen. Marleen Van Ooteghem
fluistert ons in dat er hier nog veel hiaten zijn. Aan 8
euro krijg je Vlakaf elektronisch doorgestuurd.
Best allemaal vóór 1 december om de administratie
tijdig te kunnen organiseren. Veel dank!

Afscheid van Alain Balcaen
De tweede reeks van Vlakaf bestond ruim 10 jaar
toen de redactie voelde dat er best wat verjonging
moest komen. We wisten dat er een oudgroepsleider van Chiro Ludiek Landegem
in Reibroekstraat 31 woonde, met vrouw
Els Arys en zonen Maarten en Pieter. We
konden hem snel overtuigen om mee te
werken. Alain startte in november 2006
en had onmiddellijk een stevige inbreng.
Hij werkte bij Bekaert in Zwevegem en
moest heel dikwijls op buitenlandse reis
binnen Europa of naar China. Toch
slaagde hij er telkens in de vergaderingen
bij te wonen. Vanaf januari 2009 werd hij
penningmeester van Vlakaf, wat hij
nauwgezet en plichtsbewust aanpakte.

Hij zette een stapje terug uit de redactie in november
2015. Hij bleef wel trouw medewerker voor
‘Ontroerend goed’ tot in maart 2020 waar hij de
verbouwing van zijn vroegere
buurhuis in de Reibroekstraat door
Julian Langeraert beschreef. Het
werd zijn 61ste bijdrage en zo was de
cirkel rond!
Een nieuwe job op de HR-dienst
van AZ Groeninge in Kortrijk deed
hem uiteindelijk besluiten om ook
de kas van Vlakaf aan iemand
anders door te geven. We danken
Alain voor zoveel jaren inzet voor
onze dorpskrant. Een huldiging op
de jaarlijkse 11 november bijeenkomst met de medewerkers zit
er dit jaar helaas niet in. De
redactie stuurt wel een bode met
een attentie.

In januari 2010 startte Alain met een
nieuwe rubriek ‘Ontroerend goed’ waarin
hij deskundig een verbouwing of
Alain Balcaen
nieuwbouw beschreef, met veel respect
voor de bewoners. Hij begon bij de buren Wouter
Labarque en Katrien Vermeire. Ondertussen werd
Voor wie zich afvraagt wie de financiën van Vlakaf
dochter Mona geboren, bouwden Alain en Els een
verder zal beheren: Nele Union komt na enkele
nieuw huis in de Tien Gemeten, waar ze in juni 2010
jaren afwezigheid onze ploeg terug versterken.
naartoe verhuisden, en werd zijn job alsmaar
Nele stond mee aan de wieg van de huidige Vlakaf
drukker.
in 1994 en was meer dan twintig jaar redactielid.

Boek over straatnamen en voetwegels
Er zijn nog een paar tiental exemplaren beschikbaar van de tweede druk van
‘Van Begijnhofstraat tot Zandelaan’.
Het boek is te verkrijgen in ’t Pestelijntje of bij Miekes Superetje of bij de auteur
Frank Langeraert (09 371 82 73).
Misschien een origineel kerscadeau voor een oud-Hansbekenaar die nog een
grote band heeft met ons dorp?
Nog steeds 128 pagina’s van 22 op 22 cm voor 20 euro.
Vlakaf november 2020
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Alziend oog

Landouw? De B van ‘Boom’ is gerooid!

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

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

Werkten mee

Melissa Anthuenis
Evelien De Keukeleire
Nele Union

Organisatie verspreiding

Greet Conix

Dirk Kerkhove

Kerngroep Afrit 12

Friet Verthriest

Georgette De Ketelaere
Ludwina Van de Walle

Oplage

Robert De Blaere

Riet Kersse
Marleen Van Ooteghem

890 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.
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