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Horen, zien en schrijven
Beste lezers
Vorig jaar wensten we jullie een aangenaam en gezond 2020 toe. Als
we op het afgelopen jaar terugblikken, lijkt het toch alsof onze wensen
niet echt uitgekomen zijn.
Vandaar dat we het nog een keer proberen: een aangenaam en
gezond 2021 gewenst aan alle lezers van Vlakaf.
Aan het gezonde kunnen we met de redactie niet veel doen (behalve
ons best doen om corona buiten te houden). Voor een deel van het
aangename gaan we wel zorgen: om de twee maanden ongeveer een
veertigtal bladzijden leesplezier. Zoals je het van ons gewoon bent,
ontspannende lectuur, kritische artikels en de voorstelling van alles
wat nieuw is in ons dorp.
We kennen ondertussen de elf nieuwe dorpen van onze stad en ook
alle schepenen zijn voorgesteld (alhoewel, er is nog een allerlaatste
artikel door een wijziging in de samenstelling van het college). Meteen
zijn er dus twee rubrieken die we stopzetten.
Ook het Momentje voor een Complimentje en Ontroerend Goed
zetten we even in de koelkast.
Verschillende rubrieken verdwijnen dus. Maar niet getreurd, jullie
krijgen er héél wat nieuwe voor in de plaats. De redactie klopt aan bij
willekeurige huizen in het dorp om te zien wie er zich achter die deur
bevindt (Op goed geluk).
Meer doelgericht gaan we op zoek naar dorpsgenoten die zich
inzetten voor het milieu (Natuurlijk!).
En om in dezelfde sfeer te blijven: we geven elk nummer het woord
aan vogelliefhebber Peter De Groote om één welbepaalde vogel in de
kijker te plaatsen. Wie trouwens een (on)bekende vogel spot, mag
gerust een foto doorsturen naar de redactie. Wij zorgen voor een
antwoord op al jullie vogelvragen.
‘De wereld is mijn dorp’ is terug van weggeweest, en voor elk nummer
gaan we langs bij een jonge Hansbekenaar (Dit ben ik).
Ook nieuw tenslotte is de tekening van Liesje. Liesje Stubbe is een
jonge dorpsgenote die prachtige illustraties maakt, en die ons elk
nummer mee zal laten genieten.
Ziedaar, wij zorgen voor het aangename dit jaar. Zorgen jullie voor de
gezondheid?
Een prachtig 2021 gewenst!
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Nieuw in Hansbeke
Ondernemend Hansbeke heeft het niet onder de markt. Corona maakt ons leven al tien maanden erg lastig
en de doortocht door het dorp is voorgoed geknipt. Alhoewel sommige zaken verdwijnen, stellen we tevreden
vast dat er ook een paar nieuwe zijn bijgekomen. Of dat bestaande zaken blijven geloven in de toekomst en
uitbreiden of vernieuwen. We stellen graag vijf handelszaken aan u voor.

Relaxen in eigen dorp

in de tuin. De B&B komt daar nog eens bovenop,
dus we hebben onze handen meer dan vol.’

We beginnen bij een gevestigde waarde in ons dorp.
De Authentic Wellneshoeve in Hansbekedorp 43 is
Ze hebben hun keuze nog niet beklaagd. ‘Hansbeke
uiteraard niet
is een leuk dorp en
nieuw, maar de
we wonen hier ook
uitbaters zijn dat
graag. Bovendien
wel. Op 1 decemis de ligging perber 2019 namen
fect voor onze
Nicole Fatta en
verblijfgasten: halfGiovanni Duran
weg tussen Gent
de zaak over maar
en Brugge. De
het eerste jaar liep
meeste bezoekers
om de bekende
zijn toeristen uit
reden niet zoals
eigen land, dikwijls
gepland. Nicole
ook Franstaligen.
laat de moed echMensen kiezen
ter niet zakken en
ons voor een fijn
geeft ons meteen
weekendje uit,
met veel enthouwant onze kamers
siasme een ronden de luxe suite
leiding. ‘Het wellNicole Fatta
zijn heel romantisch
nessgedeelte moingericht. Rust en
gen we voorlopig nog
welzijn zijn hier de sleutelwoorden!’
niet terug opstarten, maar de Bed&Breakfast is wel
degelijk open. Elk weekend ontvangen we gasten en
Ondanks de moeilijke tijden blijven de uitbaters niet
we zorgen dat ze met afhaalmaaltijden van bij De
bij de pakken zitten. Ze vernieuwen het aanbod met
Verloren Hoet of ’t Oud Gemeentehuis op de kamer
speciale arrangementen rond Valentijn of wellness
kunnen eten. We voorzien ook ontbijt op de kamer
met bubbels. ‘Deze zomer hebben we al bij al goed
zelf.’ In normale omstandigheden komen de gasten
gedraaid en konden de mensen genieten van het
specifiek voor de unieke combinatie van een B&B
buitenterras of van de barbecue. We zien hier dan
ook zelden of nooit iemand vertrekken die niet
met wellness en worden de afzonderlijke
tevreden is.’
wellnesssessies ook vlotjes geboekt. Wellness is nu
jammer genoeg even niet mogelijk.
Naast de eigen website kan je de Authentic
Wellnesshoeve ook boeken via allerlei vakantiesites,
Nicole en Giovanni zijn gepokt en gemazeld in de
zoals booking.com en weekendesk.be of je vindt ze
horeca. Ze baatten jarenlang het zakenhotel Moon in
o.a. in een Vivabox of een Wonderbox. ‘Het leukste
Sint-Niklaas uit en keken uit naar iets persoonlijkers.
is natuurlijk als men rechtstreeks boekt, want dat
Dat vonden ze hier en de keuze voor deze zaak was
betekent dat men bewust voor ons kiest.’. Nicole
dan ook snel gemaakt. De vorige uitbaters runden
kijkt bang en tegelijk hoopvol naar de toekomst. ‘We
nog een kinderdagverblijf in West-Vlaanderen en die
hebben uiteraard geen schitterend jaar achter de
combinatie was voor hen niet houdbaar. ‘Een B&B
rug, maar ik ben er van overtuigd dat de gasten snel
met wellness is best wel veel werk,’ zegt Nicole,
terug zullen komen van zodra dat toegelaten is.
‘want we voorzien dagelijks drie sessies wellness van
Iedereen is hier ook welkom voor een middagje
telkens drie uur. Die beginnen om 10.00 u., om
wellness, je hoeft er zeker geen kamer bij te boeken!’
14.00 u. en om 18.00 u. De gasten kunnen dan bv.
Wij hopen het ook en wensen Nicole en Giovanni
gebruik maken van de jacuzzi, de sauna of de hottub
nog heel veel succes.
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Eén huis, twee praktijken
Nog een zaak die hier al een tijdje zit maar nog niet
eerder werd voorgesteld is praktijk Epicentrum in de
Begijnhoflaan. Hanne De Ruyck wist ons te
vertellen dat er op hetzelfde adres van deze
osteopathiepraktijk binnenkort een tweede praktijk
van start gaat. Redenen genoeg voor een voorstelling.
Hanne: ‘Ik ben hier eind 2007 gestart als osteopate.
Enkele jaren later leerde ik mijn man kennen, die ook
osteopaat is en in Westmalle woonde. We hebben
onze praktijken samengevoegd tot Epicentrum. Het
is een praktijk geworden waar je ook terecht kan
voor voedingsadvies en mindfulness. Daarnaast
werken we samen met twee psychologen, Rebekka
en Lisa. Zij starten binnenkort op de benedenverdieping hun nieuwe praktijk “Achter de
Regenboog”.’

Hanne De Ruyck
In die psychologiepraktijk kan je terecht voor
algemene psychologische hulp maar ook voor
traumaverwerking; depressies en angsten (voor de
specialisten: onder meer via EMDR). De benedenverdieping wordt volledig heringericht. ‘Dat is ook
logisch,’ zegt Hanne. ‘Een psychologisch gesprek
vraagt nu eenmaal een andere omgeving dan een
Vlakaf januari 2021

osteopathische behandeling. Lisa werkt vooral met
kinderen met leer- en leesproblemen. Rebekka werkt
onder meer via EMDR. Onze jarenlange samenwerking leggen we nu vast in twee afzonderlijke
praktijken. We blijven echter in hetzelfde huis en
kunnen op die manier snel doorverwijzen naar
elkaar.’
Sinds een paar jaar woont Hanne met haar man en
twee kindjes in Westmalle. De praktijk in Hansbeke is
dus misschien een eindig verhaal? ‘Helemaal niet!’,
zegt ze. ‘Ik blijf zeker in Hansbeke werken. Het dorp,
de buurt en vooral onze straat is zo onvoorstelbaar
tof. Een paar jaar geleden heb ik nog uitgekeken
naar een ander adres, maar ik kwam tot de conclusie
dat ik het liefst in de Begijnhoflaan wil blijven. Ik ken
hier iedereen en mijn buren, zoals Hendrik, helpen
mij als het nodig is.’
In de osteopathieprakijk worden veel patiënten met
heel uiteenlopende klachten behandeld. Naast
mensen met klassieke rug- en nekklachten worden
ook sporters en mensen met hoofdpijn, spijsverterings- en stressgerelateerde behandeld. De
praktijk is daarnaast vooral gespecialiseerd in de
behandeling van zwangere vrouwen, baby’s en
kinderen. ‘We schrijven trouwens mee aan een boek
over osteopathie in Vlaanderen: het hoofdstuk over
zwangerschap en kinderen nemen wij voor onze
rekening.’ Bij onze diëtiste kan je terecht voor een
gezonde levensstijl en voor een aantal specifieke
diëten, zoals intermittent fasting. De boeken die
buurman dr. Servaas Bingé nu uitbrengt, worden hier
dus in de praktijk gebracht.’
Tenslotte laat Hanne de nieuwe logo’s zien die
binnenkort op het vernieuwde naambord in de
voortuin zal verschijnen. In Hansbeke kan je terecht
bij Hanne of één van haar zeven collega’s en een
afspraak maken kan zowel telefonisch als via de
website.
www.epicentrum.be
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naaivoet voor bepaalde fijne
werkjes. Op de website van
Bernina post ik elke maand een
tutorial, bijv. een cursus over
badmode. Die blog wordt
hoofdzakelijk gevolgd door
naaisters uit Vlaanderen en
Nederland. Mijn eigen website,
cliosatelier.com, en mijn Instagram worden wereldwijd gevolgd, vooral zelfs uit de
Verenigde Staten. Er is een hele
online community rond zelf
lingerie maken.’

Twee jobs, één vrouw
Van de ene osteopate naar de
andere. Clio Deprest woont
intussen al vier jaar in Zandestraat 25, waar ze een osteopathiepraktijk heeft. Hier heeft ze
nog niet zoveel patiënten, want
als geboren Gentse ligt haar
uitvalsbasis in de Tuinwijklaan in
Gent. Tot voor kort was het
traject naar Gent goed doenbaar
met de trein maar als gevolg van
de werken is het tegenwoordig
een hele uitdaging om de crèche
en het station te bereiken. De
bereikbaarheid voor bewoners
van de Zandestraat is er de
laatste tijd kennelijk niet op
verbeterd.

In juli vorig jaar vond er een
driedaags onlinecongres plaats
waar heel veel volk uit de hele
wereld aan deelnam. Ook Clio
was erbij als één van de
Clio
Deprest
“sprekers”. ‘Er werden talloze
‘Als osteopate behandel ik alle
workshops georganiseerd die
patiënten, met bijzondere aande
deelnemers konden volgen.
dacht voor hoofdpijnklachten, duizelingen, oorDat
vind
ik
het
fijne
aan
dit soort cursussen. Ik steek
suizingen,…. Ik ben ook opgeleid voor het
er
heel
veel
moeite
in
om
de filmpjes en tutorials te
behandelen van baby’s en kinderen,’ zegt Clio. Toch
maken, maar eens dat werk gedaan is kan dit
is osteopathie niet de aanleiding van dit gesprek,
eindeloos worden gedeeld met andere geïntereswant Clio heeft een bijzondere hobby uitgebouwd tot
seerden.’
een evenwaardige, tweede professionele carrière. Zij
ontwerpt en maakt namelijk lingerie. Clio: ‘Ik naai al
vanaf mijn veertiende en heb dit altijd graag gedaan.
Ik was zelf al begonnen met het naaien van lingerie
via YouTube tutorials en in 2018 ben ik gestart met
een beroepsopleiding. Tijdens de eerste lockdown in
april-mei maakte ik mijn eindcollectie voor de
opleiding met bijhorende fotoshoot. Ik vind het
ontzettend boeiend om vanuit een eenvoudige stof
een hoogwaardig kledingstuk te maken. Uiteraard
draagt Clio haar eigen creaties en maakt ze ook
stukken voor anderen (‘meestal vriendinnen of
vrienden van vrienden’), maar dat is niet de
hoofdmoot van deze passie. ‘Lingerie op maat
maken is heel arbeidsintensief en daardoor ook niet
goedkoop. Daarom focus ik mij vooral op bloggen en
sociale media waar ik anderen op weg help om zelf
aan de slag te gaan.’
Clio is gastblogger op de website van het Zwitserse
naaimachinemerk Bernina en heeft een eigen
internationale blog. ‘Van Bernina krijg ik veel steun,
zowel technisch om de website uit te bouwen als
onder de vorm van sponsoring met machines en
materiaal. We ontwerpen zelfs samen een specifieke
!6

Clio spreekt met veel vuur over deze uit de hand
gelopen hobby. Wil ze hier haar hoofdberoep van
maken? ‘Ik krijg superveel energie van de combinatie
van osteopathie en lingerie-ontwerp,’ zegt Clio.
‘Daarom wil ik beide jobs blijven combineren. Wat
mijn naaiactiviteiten betreft, ga ik mijn website verder
uitbouwen en de cursussen op punt zetten zodat
liefhebbers er alle nodige informatie vinden. Niet
alleen stap voor stap uitleggen hoe je iets maakt,
maar ook waar je het nodige materiaal vindt. In het
najaar hoop ik een minicollectie af te hebben voor
kleinschalige verkoop en zou ik het fantastisch
vinden om één van mijn ontwerpen in een
modemagazine te zien.’
Tenslotte heeft Clio nog een vraag voor de ons. ‘Ik
zou graag een fysieke workshop organiseren in
Hansbeke maar ik heb daar nog geen plaats voor
gevonden. Als er iemand of een vereniging interesse
heeft, mogen ze mij altijd contacteren!’.
blog.bernina.com/nl/author/cliosatelier/
cliosatelier.com
instagram.com/cliosatelier
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Elk diertje…
Misschien las je er al iets over op de sociale media:
in de Rostraat gaat binnenkort een zelfzorghoeve van
start. Drijvende kracht achter dit initiatief is Athénaïs
Versele, die hier al een poosje een logopediepraktijk
heeft. ‘Na de geboorte van onze dochter afgelopen
zomer, voelde ik dat het tijd was om een nieuwe
uitdaging aan te gaan op professioneel vlak’ vertelt
Athénaïs. ‘We hebben thuis altijd veel dieren gehad
en dat wilden we hier ook. Na mijn opleiding om met
een therapiehond aan de slag te gaan in de praktijk,
groeide het idee om ook andere dieren in te zetten
om mensen te helpen.’
Dit wordt geen klassieke zorgboerderij voor therapie
met paarden. ‘Op dit moment hebben we al drie
alpaca’s, twee minivarkens en een hond,’ zegt
Athénaïs. ‘Er komen nog kippen, konijnen en ezels
en misschien nog geiten. Elk dier heeft zo zijn eigen
bijzondere therapeutische kwaliteit. Afhankelijk van
de hulpvraag wordt gekeken welk dier best bij de
persoon past. Een alpaca is heel gevoelig en vraagt
een heel voorzichtige en rustige benadering, wat bv.
kinderen met ADHD kan doen beseffen dat ze hun
gedrag moeten aanpassen om contact te maken
met het dier. Anderzijds zijn onze minivarkens net
heel nieuwsgierig en slim. Zij kunnen dan weer
helpen om iemand te laten groeien in zelfvertrouwen.’

lnaam waarin zowel de logopedie als de zelfzorghoeve past,’ legt Athénaïs uit. Maar de ambitie reikt
verder, zo blijkt. ‘Maxime is momenteel bezig met de
aanplant van een voedselbos. Op termijn willen we
hier ook kampen voor kinderen laten doorgaan en
teambuildings organiseren. In de toekomst willen we
nog andere therapeuten en psychologen aantrekken
om samen met de dieren de best mogelijk zorg te
kunnen bieden.’
Aan plannen geen gebrek bij dit ondernemende
koppel. Het bijgebouw zal nog ingericht worden, een
oude woonwagen wordt omgebouwd tot kippen- en
konijnenhok met therapieruimte. We passeren een
blotevoetenpad-in-aanleg en de aanpalende akker is
vorig jaar door buurman Roland met trekpaard
ingezaaid in afwachting van verder uitbreiding van de
landbouwactiviteiten. Over die woonwagen vertelt
Athénaïs nog een leuke anekdote. ‘Toen die caravan
net geleverd was, passeerden hier twee zussen op
zoek naar een huis in Hansbeke. Zij herkenden de
woonwagen onmiddellijk, want hun moeder had er
haar hele leven in gewoond, toen ze meereisde met
het circus waarin ze werkte.’ Maar hier vindt de
woonwagen dus zijn definitieve stek, als thuis voor
de kippen en konijnen.
www.athenaisversele.be
www.inrho.be

Voor alle duidelijkheid, je kan hier nog altijd
terecht voor logopedie. Athénaïs: ‘Ik werk
voornamelijk met kinderen met leer- en
taalstoornissen of bijv. rond articuleren en
stotteren. Dat blijf ik zeker verder doen maar
de zelfzorghoeve vormt een mooie aanvulling
op de therapie. Zo is gebleken dat kinderen
die stotteren, vloeiender spreken tegen een
dier. Ook voorlezen voor dieren geeft
kinderen meer zelfvertrouwen, want een dier
oordeelt natuurlijk niet. Dieren zijn dus ideale
co-therapeuten, ze voelen mensen goed aan
en maken het gemakkelijker om een vertrouwensband op te bouwen.’
De logopraktijk en de zorghoeve worden
samengebracht onder de naam In Rho.
Tijdens de verbouwing vonden Athénaïs en
haar man Maxime Van Sinay deze naam van
de voormalige herberg en café als inscriptie
in een muur. Maximes voorouders waren
Hansbekenaren en op die manier zijn ze hier
terecht gekomen. ‘In Rho is een verzameVlakaf januari 2021

Athénaïs Versele
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De wijde wereld in
We eindigen onze ronde in de oostelijke buitenwijken
van Hansbeke, meer bepaald bij Pieter Vervaeke in
de Overbroekkouterslag. Pieter is nog maar net
afgestudeerd als handelsingenieur en wou zelf een
onderneming starten. Dat werd Droplife: verhuur en
verkoop van ‘teardrops’. Excuseer, worden hier
tranen verkocht? Pieter verduidelijkt: ‘Teardrops zijn

Pieter Vervaeke
eigenlijk mini-caravans, een concept dat uit de
Verenigde Staten afkomstig is. Ze zijn bedoeld voor
twee personen en ze ontlenen hun naam aan het feit
dat ze er wat druppelvormig uitzien. De meeste
mensen kennen daktenten al, maar dit is gloednieuw
in België. Voordeel van deze teardrops is dat ze
volledig zijn uitgerust met een waterreservoir, fornuis
en een kleine koelkast. Het enige wat je moet doen is
aankoppelen aan een trekhaak en je kan vertrekken.’
Deze modellen zijn afkomstig uit Letland en zijn ook
esthetisch mooi uitgewerkt wat Pieter ook belangrijk
vindt.
Het bedrijf is in december 2019 opgericht met de
bedoeling om in maart 2020 van start te gaan.
Uiteraard was het een start in mineur en bleven de
twee caravans op stal. Na één maand bleek dat het
kampeerseizoen gelukkig toch zou kunnen doorgaan
en binnen de kortste keren was het hele seizoen
volgeboekt. ‘Buiten het hoogseizoen kan je een
teardrop huren voor een weekend,’ zegt Pieter. ‘In
het hoogseizoen huur je vanaf één week, van
zaterdag tot zaterdag.’
‘De klanten komen uit heel België en het zijn vooral
mensen die deze manier van reizen al kennen. Je
!8

kan heel gemakkelijk van de ene camping naar de
andere trekken, want van zodra je toekomt ben je
eigenlijk al helemaal geïnstalleerd,’ gaat Pieter
enthousiast verder. ‘Je kan er ook een luifel aan
vastmaken en ook dat is heel snel opgesteld. In
principe kan je hiermee ook wildkamperen op
plaatsen waar dat mag. Ik had de voorbije zomer
heel wat boekingen voor avonturiers richting Zweden
en Schotland, waar wildkamperen
is toegelaten, maar heb die moeten
afzeggen als gevolg van de
reisbeperkingen.’
Droplife werkt samen met een
aantal kleinere campings in Limburg en in de Ardennen zodat je in
één beweging caravan en camping
kan reserveren bij Pieter. ‘Teardrop
campers sluiten beter aan bij kleine
campings, waar grote caravans
niet zijn toegelaten. Of je kan een
slaapplek boeken via campspace.com, zowat de airbnb voor
kampeerders.’ Pieter spreekt uit
eigen ervaring want hij is net (we
namen dit interview midden december af…) terug van een
weekendje kamperen met zijn
broer. ‘Je hebt ook niet altijd een camping nodig. Ik
stel vast dat je op heel veel plekken terecht kan
zolang je het maar vriendelijk vraagt aan de eigenaar.
Ik overnacht regelmatig op een weide bij een
plaatselijke boer, met een paar woorden in de
plaatselijke taal zijn mensen over het algemeen zeer
gastvrij.’
De voordelen van deze teardrops lijken wel
eindeloos: met een trekhaak kan elke auto hiermee
weg, ze wegen amper 400 kg. ‘Zelfs een Fiat 500
kan dit aan,’ volgens Pieter. Er zit een leefbatterij in
om de koelkast draaiende te houden én er kunnen
fietsen op getransporteerd worden. De vrijheid is
groter dan met pakweg een Volkswagen hippie
busje. ‘Gewoon de teardrop afkoppelen en je kan
uitstapjes ter plaatse doen met een gewone auto.’
Als officiële verdeler van dit merk verkoopt Pieter ook
geregeld nieuwe teardrops. ‘Na een jaar verhuur,
verkoop ik er één als tweedehands, maar volgend
jaar kan ik er al drie verhuren.’ Voorlopig is Droplife
een bijberoep en legt Pieter de afspraken op
zaterdag. De caravans schoonmaken en de administratie is avond- en zondagwerk. ‘Ik zie wel
Vlakaf januari 2021
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wat de toekomst brengt,’ zegt Pieter, ‘maar mijn
hoofdberoep is nu nog bij Logflow, een bedrijf dat
logistieke stroom bij bedrijven optimaliseert.’
www.droplife.be

Het economisch hart van Hansbeke klopt nog! Deze
vijf ondernemingen zorgen er mee voor dat er ook in
de toekomst bedrijvigheid in ons dorp blijft. We
kunnen deze ondernemingszin alleen maar toejuichen en wensen deze nieuwe -en uiteraard ook de
bestaande zaken- veel succes.

Personalia
Nieuwe inwoners
Michael Filez en Isa Gonzalez met dochter Lola naar Molensteenstraat 23, sinds augustus
Tim Gyselbrecht en Lore Christiaens, van Vorkstraat 88, Gent naar Reibroekstraat 6, sinds 1 oktober
Nico Van de Keere en Annelies Van Wiemeersch, Hammestraat 31, sinds 26 oktober
Pieterjan Stevens en Jana Sergeant van Biebuyckstraat 3, Nevele naar Nevelestraat 6, sinds 15 november
Verhuisd
Vincent Martroye en Nathalie Van Parys, met Brent en Lisa, van Molensteenstraat 12 naar Reibroekstraat
84, sinds 28 november
Gestorven
Marcel Gaudissabois, weduwnaar van Edith Van Huffel (+ 2012), Ter Leenen Nevele, voorheen Boerestraat
2, ° Maison des Champs (Fr.) 22 mei 1927, ✝ AZ Sint-Vincentius Deinze 10 november
Evelyne Guiliams, Kerkakkerstraat 13, ° 12 juli 1954, ✝ 11 november
Jozef Bultinck, weduwnaar van Denise De Waele (+2007), voorheen Begijnhoflaan 17, °Hansbeke 29
oktober 1934, ✝ WZC Sint-Franciscus Vinkt 30 november
Etienne Martens, man van Monique Bouckaert, Palestraat 6, ° Hansbeke 9 april 1930, ✝ AZ Maria
Middelares Gent 18 december
Rosa Danckaert, weduwe van Roger Herbrant (+2008), residentie Balade Merendree, voorheen
Molenstraat 5, ° Merendree 22 mei 1930, ✝ AZ Middelares Gent 19 december
Gerardine De Jaeger, weduwe van Noël Van Heirzeele (✝ 2011), residentie Balade Merendree, voorheen
Hansbekedorp 79A, ° 13 juli 1936, ✝ AZ Sint-Vincentius Deinze 24 december
Francine Lootens, weduwe van Cyriel Van de Walle (+ 2016), voorheen Cardijnlaan 5, ° Merendree 13 april
1939, ✝ WZC Ter Leenen Nevele 1 januari
Alle nuttige informatie mag doorgegeven worden aan je verspreider of aan redactie@vlakaf.be

Vlakaf januari 2021

!9

Op goed geluk…
Philippe Bergez
Vaartstraat 31
We trekken een diagonaal op de kaart
van Hansbeke. We bellen onaangekondigd aan bij het dichtbij gelegen
huis. We babbelen over het leven.
Telkens een ontmoeting met een bekende of minder bekende Hansbekenaar. Telkens een verrassing…
Op een regenachtige decemberdag
bellen we aan bij het meest noordwestelijke huis van Hansbeke
Wat betekent Hansbeke voor jou?
Het is mijn dorp. 30 jaar geleden
passeerde ik toevallig in Hansbeke. Ik
woonde toen ik Gent. Ik kwam uit de
Hammestraat en schuin rechts zag ik een boerderijtje
staan waar ik meteen smoorverliefd op was. Daags
nadien ging ik naar het kadaster en bleek dat het
huis eigendom was van de graaf. Hoewel de woning
niet te koop stond, belde ik hem op en de week
nadien was het van mij.
Waarom woon je hier graag?
De natuur is hier fantastisch. De omgeving is
prachtig. Hansbeke is eveneens gemakkelijk
bereikbaar met de trein en de auto. Mij krijgen ze hier
niet weg.
Wat was het mooiste moment uit uw leven?
Ongetwijfeld de geboorte van mijn kinderen. Dat was
telkens in het UZ te Gent.
Waar ben je fier op?
Ik ben een grote natuurliefhebber en ben fier op al
het groen dat ik in mijn tuin heb aangeplant. Intussen
komen hier meer dan 30 soorten vogels. Uiteraard
ben ik trots op mijn kinderen maar ook op het boek
dat ik geschreven heb ‘Hannah, de schaduw van de
herinnering’. Het is een detective met twee aparte
verhalen die aan het eind samenvloeien. Ik kijk
tevreden terug op een mooie loopbaan als directeur
bij ING. En last but not least ben ik heel tevreden met
mijn intellectuele nieuwsgierigheid waardoor ik blijf op
zoek gaan naar nieuwe dingen.
Welke dromen heb je nog?
Ik zou graag nog een tweede boek schrijven.
Intussen heb ik 80 pagina’s maar het verhaal zit niet
!1 0

goed in elkaar dus ben ik er voorlopig mee gestopt.
Schrijven is een eenzame business en vraagt
discipline maar het is fantastisch om doen. Ik lees
zelf heel veel, dit jaar alleen al waren dat 106 boeken.
Mijn favoriete boek is ‘Dancing in the mosque’ van
Homeira Quaderi. Een echte aanrader!
Welke tijd zou je opnieuw willen beleven?
Geen enkele. Mijn blik is vooruit gericht. Door mijn
echtscheiding heb ik een flinke deuk gehad maar ik
heb er uit geleerd. Ik heb al een gelukkig en
schitterend leven gehad en hoop dat er nog 20 jaar
mogen bij komen.
Wat zou je in uw leven anders gedaan hebben?
Had ik mijn scheiding kunnen vermijden, dan had ik
dat gedaan. Alles komt uiteindelijk goed in het leven
als je moedig bent en keuzes durft maken. Moest ik
niet gescheiden zijn, had ik natuurlijk mijn fantastische vriendin, met wie ik een LAT relatie heb,
niet ontmoet.
Wat is voor jou het mooiste plekje van Hansbeke?
Er is de laatste tijd veel veranderd in ons dorp maar
voor mij blijft de kerk, het kerkplein en de pastorie als
geheel het mooiste wat er is.
Welke toekomst wens jij je kinderen toe?
Dat ze hun talenten kunnen waarmaken. Ik heb twee
dochters waarvan één architect en de andere actrice
is en twee zonen. De één is kunstschilder en de
andere onderwijzer. Het talent dat ze allemaal
bezitten, is ‘creativiteit’ die ze elk op hun manier tot
hun recht laten komen.
Vlakaf januari 2021

Dorpsraad
www.afrit12hansbeke.be.

Geluidsmuren
We kregen op 15/12/2020 een antwoord van de
gemeente op onze vraag van 18/10/2020 om de
geluidsmuren in het dorp aan de nieuwe
onderdoorgang lager of doorzichtig te maken (zie
resultaten enquête geluidsmuren): "De bouwheer
blijft onverminderd bij zijn standpunt, nl. de
geluidsmuren plaatsen welke voorzien zijn in de
omgevingsvergunning (materialiteit en hoogte).
Het bestuur heeft via overleg met de bouwheer
wel bekomen dat, waar er aluminium wanden
komen, deze zullen bekleed worden met
fotoprints over het vroegere Hansbeke". Gezien
dit antwoord niet aan onze verwachting voldoet,
is er een brief verzonden naar de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (NVA) en naar de federale
minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo) met de vraag tot 'wijziging van de plannen' omdat deze
geluidsmuren niet gedragen worden door de Hansbeekse bevolking.

Kerkplein
Op onze brief van 15/11/2020 kregen we van Stad Deinze gedeeltelijk antwoord: De timing van het project
'kerkplein' werd ons meegedeeld op het participatieoverleg van 20/11/2020: "De Participatiedienst deelt mee
dat het plan voor het heraanleggen van het kerkplein herwerkt wordt na bespreking met Onroerend erfgoed.
Na aanpassingen zal feedback naar de Hansbekenaren gaan via de gebruikelijke stedelijke informatiekanalen
(Goed gezegd, D17, website). Vervolgens wordt de procedure voor het bekomen van de
omgevingsvergunning gestart. Het begin van de werken is gepland in de zomer van 2021”. Op onze vraag
om nog een aantal aanpassingen aan te brengen (bv. De hoofdingang niet volledig in uitgewassen beton)
kregen we de melding dat dit zal meegenomen worden: "Het ontwerp voor de heraanleg van het kerkplein is
nog niet definitief en kan nog aangepast worden. Uw vragen/suggesties zullen door het bestuur
meegenomen worden bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Op onze vragen naar timing van andere
belangrijke projecten (Aanleg cultuurpark en Cluysepark, Inbreidingsproject Volkshaard, de aanleg van het
stationsplein (dorpsplein)) kregen we nog geen antwoord.
We beschouwen dit project 'kerkplein' als SUCCESVOL en volgen de heraanleg zeker verder op. Voor de
werkgroep Dorpszicht liggen nog een paar dossiers op tafel: de inrichting van het dorpsplein, de inrichting
van het Cluysepark en de 2 verkavelingen waar de stad nog eisen zal opleggen aan de projectontwikkelaar.
Het gaat om de geplande verkaveling van Huysman Bouw tussen Hansbekedorp, Voordestraat en
Doornbosstraat en deze naast de Cluyse van Volkshaard.

Huis D’Haenens
Na onze oproep op social media - die ook in de krant werd opgepikt - om een reddingsactie te organiseren
voor huis D’Haenens, zijn er nu al een 6-tal mensen die zich opgegeven hebben om mee te werken aan dit
project. We brengen hen samen in een eerste overleg half januari. De uitdaging in dit dossier zal zijn om er
iets zelf bedruipend van te maken, alsook om trekkers voor dit project te vinden.
Vlakaf januari 2021
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Werkgroep trage wegen
Er zijn al 5 mensen die graag willen samenwerken om een werkgroep 'trage wegen' op te richten. Ze willen
bekijken hoe het netwerk aan paden of wegen, die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer in de
toekomst aantrekkelijker en veiliger kan worden gemaakt. Meter van deze werkgroep is Carine Dierickx. De
werkgroep zal begin januari een eerste keer samenkomen.

Warmste Week-actie van zwerfvuilmeters- en peters
De Zwerfvuilmeters en -peters van Afrit12
Hansbeke trokken in het kader van de Warmste
Week door de 5 deelgemeenten van het vroegere
Nevele om het zwerfvuil op te ruimen. Ze werden
bijgestaan door de plaatselijke Mooimakers. Ons
eigen dorp wordt constant door een grote ploeg
opgeruimd en werd dus niet in deze actie
betrokken.
Op vrijdag 18 december maakten we Poesele
proper met 5 personen, allen Hansbekenaren:
spijtig genoeg kregen we geen steun van de
plaatselijke bevolking. De buit: 8 volle zakken en
grote stukken metaal en harde plastiek.
De volgende dag waren we in de voormiddagen
actief in Nevele met 6 personen. De oogst: 11
zakken, flessen, enkele planken en zo’n 50
mondmaskers. ’s Namiddags in Vosselare. Die
kleine gemeente zorgde voor 8 personen! Geen enkele gemeente leverde meer helpers. Proficiat aan
“Hansbeke-in-het-klein”! 20 volle zakken werden er dan ook verzameld.
Op 20 december ruimden we vuil in Landegem met 7 medewerkers. Dat leverde 14 zakken op maar op
verschillende plaatsen waren volle vuilzakken gedumpt… Dezelfde dag hadden we ook in Merendree
afgesproken met 7 actievelingen. Er had zich zelfs iemand van Ingelmunster ingeschreven ! 12 zakken afval
was onze oogst.
Alle afval werd verzameld in Hansbeke, waar het zeer snel door onze stadsdiensten opgehaald werd! Het was
een druk en lastig weekend, maar er was een leuke sfeer en verschillende deelnemers zullen vanaf nu ook
hun wijk proper maken!
Een pluim voor Marleen en Hugo, Jan, Ronny, Kathleen, Nadine, Ludwine en Sam!

Cultuurhuis: de enquête
Na de bevraging bij de Hansbeekse verenigingen heeft de werkgroep Cultuurhuis nu ook de enquête voor de
inwoners afgesloten. Er zijn in totaal 225 antwoorden ingediend. Het is alvast duidelijk dat de Hansbekenaren
zowel culturele als niet-culturele activiteiten belangrijk vinden (beide ongeveer 4,5 op 5). De functie van
gemeenschapscentrum wordt als iets minder belangrijk gezien, maar krijgt toch nog een gemiddeld belang
van 4 op 5. De meeste mensen kiezen voor een moderne uitbouw in combinatie met het bestaande gebouw
(64%) of willen de architect de vrijheid laten (24%).
De volledige resultaten, samen met de antwoorden van de verenigingen, giet de werkgroep nu in een rapport.
Dit wordt gepubliceerd op de website van Afrit 12 Hansbeke en wordt ook overgemaakt aan de Stad Deinze.
We hopen dat de architecten dit meenemen in het opmaken van hun ontwerpen. Iemand van de werkgroep
Cultuurhuis mag mee als waarnemer zetelen in de jury die de voorstellen van de architecten zal beoordelen.
De mening van de Hansbekenaren en van de verenigingen zal daarbij de leidraad zijn.
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Ansbeekse gedachten
Dirk Kerkhove
Tes winter
de donkere doagen
goan mee moeite
open en toe.
Tes soms lastig
zuu verre van malkoar
te moeten blijven.
Twoas een joar
gelijk geen ander.
Alles viel stille,
wulder overmand
deur nen onzichtboare vijand.
Op nen ip en ne wip
loagen de klinieken vol.
Gelukkig woaren der
die honderden zurgers
die dag en nacht probeerdegen
om menschen te helpen.
En gelukkig leerdegen we rap
damme uuk moesten opletten,
zurgen veur onszelve
en de noasten.
Nen antdruk of een toatse
woaren uit de boze.
We keken meer dan eujt
malkoar in de ugen,
deur da mondmaskerke
woas klappen uuk
niet altijd makkelijk,
moar wemme beter leren luisteren
noar malkoar.
We wenstegen malkoar
al rapper ne goendag
en zelfs een klapke
deed zijn deugd.
Twoas een roar joar
woardatter veel geliefden
op ulder lange reize
vertrokken
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sommigste echt op ulderen alleene.
‘t Gemis es zwoarder zonder afscheid.
Moar ik ben blijven schrijven
en tekenen, mijn fantasie blijven koesteren
Kwoas blije dak nuij en tons ne keer
een coronagedachte mochte delen,
en sprookskes veur de kleintses
kostte schrijven en vertellen.
En zelfs mijn doagelijkse avonturen
van board en snor wierden geboren
en het dee deugd om te zien
oeda menschen doar kosten van genieten.
Al woast wa roar in ‘t begin
zelfs van die slimme telefoon gesprekskes
kost ik wel genieten,
twoas soms mijn levenslijne
mee den buitenwereld.
Uuk de wandelontmoetingen
woaren deugddoend veur mij
en veur degene die zijn veroalke
ne keer kwijt wilde.
Altijd schune momenten
en blije uugske bij ‘t afscheid.
Moar kijk achter al dien tijd
estter rapper dan veurzien ne vaccin,
en deur mee zuvele goe op te letten
goat allemoale de goeie kant op.
En al zalt nog niet veur morgen zijn
der kommen beter tijden.
We meugen nuij nie
pleujen
en blijven zurgen
en malkoar coeroage
geven.
Op noar een nief joar,
wensche ik ulder
allemoale
‘t beste en veel liefde
veur en van malkoar.
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Hansbeeks gevogelte

Toen een eminent redactielid vroeg of ik bereid was
om in Vlakaf zo nu en dan iets te schrijven over
vogels, moest ik niet lang twijfelen. Uiteindelijk
verschenen al heel wat van mijn artikels in het
tijdschrift van Natuurpunt De Ratel. Vanaf nu dus ook
in Vlakaf!
De aanleiding daartoe was een foto van een dode
vogel, met de vraag over welk beestje het in dit geval
ging. Een blik op de foto leerde dat het om een dode
spreeuw ging. Bij leven en welzijn één van onze
mooiste vogels.

ten, wormen, slakken, ze sleuren het
allemaal aan voor hun jongen. In de
nazomer en herfst schakelen ze over
naar een algemeen dieet: naast
insecten eten ze ook fruit en zaden. In
die periode verzamelen spreeuwen
zich in enorme groepen en zijn ze
verzot op allerlei fruitsoorten, dit tot
grote schrik van veel fruitkwekers.
Wanneer zo’n vlucht dan met duizenden neerstrijkt in een kersenboomgaard zijn de gevolgen verre van
aangenaam voor de kweker. Vandaar
dat enkele decennia geleden grote
spreeuwenslaapplaatsen, waar ze
zich verzamelden voor de nacht, gedynamiteerd werden. Gelukkig behoort deze barbaarse manier van bestrijden nu tot
het verleden. In de winter verzamelen spreeuwen
zich in enorme groepen om samen een slaapplaats
op te zoeken. In een natuurlijke omgeving is dat
dikwijls een groot rietveld, maar een rij sparren, een
bamboebosje of een groenblijvende haag voldoen
soms ook al.
Het samenspel van de vele duizenden vogels die
schijnbaar zonder te botsen een sierlijk luchtballet
uitvoeren en terzelfdertijd heel luidruchtig met elkaar
communiceren, is adembenemend (zoek eens volgend filmpje op Youtube: ‘spreeuwenzwerm
Lauwersmeer’ ).

Spreeuwen maken gelukkig nog deel uit van de
vogelsoorten die we zeer regelmatig in onze tuinen
zien. Hun aantallen zijn afgenomen in vergelijking met
vroeger, maar ze blijven heel
algemeen voorkomen. Het
helpt dat het alleseters zijn: in
het voorjaar eten ze veel
insecten en zien we ze door
het gazon struinen op zoek
naar de larven van langpootmuggen, emelten genaamd. Deze larven kunnen
je gazon behoorlijk toetakelen, en zelfs plaatselijk
voor kale plekken zorgen.
Het enthousiasme waarmee
een spreeuw meter per meter
je gazon afspeurt om de
beestjes met een rake snavelstoot op te pikken, is dus
mooi meegenomen! EmelVolwassen spreeuw in het voorjaar en zomer
!1 4
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Hansbeeks gevogelte

Amsterdamse gevelsteen van omstreeks 1700. Aangetroffen bij
een verbouwing van het pand Rokin 22 in 1940. Mogelijk
afkomstig uit de Spaarpotsteeg aan de Kalverstraat die in de
18de en 19de eeuw de Spreeuwpotsteeg genoemd werd.

Een spreeuw ziet er
in de winter iets
anders uit, en gelijkt
dan wat meer op
een pas uitgevlogen
jong.

De ouders konden de jongen nog voederen, maar de
jongen konden niet meer ontsnappen. Vandaar de
uitdrukking “Er een stokje voorsteken”! Meestal
gebeurde dit met het eerste nest jongen. Spreeuwen
hebben gelukkig vaak nog een tweede nest, zodat
het voortbestaan van de soort niet in gevaar kwam.

Qua nestplaats is
een spreeuw niet
Spreeuw in de winter
kieskeurig: boomholtes, onder een
dakpan, een nestkast…Dat was niet altijd in het
voordeel van de spreeuw: vroeger hingen heel wat
plattelandsbewoners en stedelingen één of meer
spreeuwenpotten aan de achtergevel. Het was een
gemakkelijke manier om wat vlees op tafel te krijgen:
wanneer spreeuwen er hun nest in maakten was het
enkel wachten tot de jongen voldoende groot waren
om ze te kunnen roven. Om dat toch maar zeker te
zijn, werden enkele stokjes voor de opening
geplaatst.

Spreeuwen zijn niet alleen mooi, maar ook hun zang
is bijzonder: het zijn uitstekende nabootsers. Je kunt
het zo gek niet bedenken of een spreeuw doet het
wel na: het gefluit van andere vogels, het gemiauw
van een kat, of bij mij in de buurt, het geroep van een
bosuil!
Eind januari is er de grote vogeltelling van Natuurpunt: je ziet zeker wat spreeuwen op je
voederplaats!
Succes!
Peter De Groote

Wie een foto kan nemen van een bijzondere vogel mag hem doorsturen naar Peter om er een volgende
keer een beschrijving van te geven: peter.degroote@icloud.com
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De wereld is mijn dorp, mijn dorp is de wereld
Op bezoek bij Telmo Filipe Rodriguez Gregorio en Joana Margarida Sousa Gregorio
Hansbeke is voor velen het dorp waar ze geboren en getogen zijn en nooit meer willen weg gaan. Maar
Hansbeke is voor velen ook het dorp waar ze een nieuwe thuis vonden en waar ze misschien ook wel nooit
meer willen vertrekken! De meeste van die graag geziene inwijkelingen komen uit één of ander Vlaams dorp of
stad, maar enkelen hebben roots die ver buiten België liggen. Hoe kwamen zij hier terecht en wat vinden ze van
ons dorp? Welkom grote wereld in het kleine Hansbeke!
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar gaat de
deur voor ons open in de Molensteenstraat 10, al
anderhalf jaar de nieuwe thuis voor Telmo en Joana
en hun zoontjes Martim en Guilmerme uit Portugal.
Telmo is afkomstig uit
Abelheira, een klein
dorpje ten noorden van
Lissabon. Het is qua
g r o o t t e g o e d v e rgelijkbaar met Hansbeke, net zoals de
hoofdgemeente – Lourinhã, ongeveer zo
groot is als Deinze.
Telmo vertelt dat hij als
kind heel graag buiten
speelde en graag prutste aan fietsen, motors,
machines. De stap om
na het college aan de
hogeschool Ingenieur Fysica te gaan studeren was
dan ook vrij logisch. Hij kon als eerste job aan de
slag bij PT-communicatie, het grootste telecombedrijf
van Portugal.
Een goede job, maar Telmo miste de “echte”
machinerie. Bij zijn volgende job, bij een groot
verhuurbedrijf, kon hij deze passie beter kwijt. Hij
moest er werken aan generatoren, liften en andere
grote machines die klaargemaakt moesten worden
voor verhuur.
Ondertussen ontmoette Telmo de lieve Joana uit
Lissabon via de broer van Joana en zijn vriendin. Dat
is nu 12 jaar geleden.
In die periode (2008) was er de grote bankencrisis,
en die liet zich in Portugal heel goed voelen. Het
leven werd er ontzettend duur. Telmo werkte toen bij
Atlas Copco, een wereldwijd bedrijf dat zoekt naar
duurzame productiviteitsoplossingen. Hij reisde hiervoor naar verschillende Europese en Afrikaanse
landen, leerde zeer goed Engels en Frans spreken,
!1 6

en meer en meer rijpte het idee om ook in het
buitenland een job te gaan zoeken. De lonen in
Portugal zijn ontzettend laag en in tegenstelling tot
wat wij misschien denken, is het leven in Portugal
echt wel duur. Toeristen kunnen er misschien goedkoop logeren en voor weinig
geld op restaurant
gaan of eten kopen,
maar de huur- en
woningprijzen zijn er
sinds de crisis enorm
gestegen.
Ook benzine is bijvoorbeeld duurder
dan in België en er
zijn heel hoge snelwegtaksen, iets wat
wij hier niet moeten
betalen. In combinatie
met de lage Portugese
lonen, was de rekening snel gemaakt.
Telmo zocht vooral in Nederland, Engeland of België
naar een job. Hij had geluk en vond in november
2016 een interessante baan bij VC Energy, in de
Moerstraat in Bachte-Maria-Leerne. Dit is een
recyclagebedrijf dat duurzaamheid hoog in het
vaandel draagt. Telmo vertelt vol passie over zijn
bedrijf. Ze verwerken enerzijds houtafval van
bouwfirma’s. De stoom die vrijkomt bij verbranding
van dit houtafval levert elektriciteit op. Zo voorzien ze
jaarlijks duizenden gezinnen van groene energie.
Daarnaast verwerken ze ook allerhande organisch
afval in een vergistingsinstallatie, met als eindproduct
een volwaardige biomeststof die heel geschikt is
voor de landbouw.
De eerste twee jaar woonde Telmo in Bachte-MariaLeerne in een huis van de firma, daarna op een
appartementje zonder Joana en hun kleine zoontje
Martim. Het was een periode van héél veel over-enVlakaf januari 2021

De wereld is mijn dorp, mijn dorp is de wereld
weer vliegen naar Portugal. Als de tickets goedkoop
fantastische werk dat zorgjuf Annemie van de school
stonden, ging hij soms twee keer per week terug
gedaan heeft. Ze bleef dagelijks oefeningen
naar Portugal, in het slechtste geval pas om de twee
doorsturen naar Martim, ze belde elke dag eens via
maanden. Joana werkte in Portugal eerst in een
Whatsapp en gaf via het online forum “Bingel” extra
verzekeringskantoor en ook als bediende in een
oefeningen. Via deze weg dus nogmaals een grote
kledingwinkel. Toen ze zwanger was van hun tweede
dankjewel voor juf Annemie en juf Kelly van het
zoontje was de tijd rijp om ook
eerste leerjaar, die zoveel
de grote oversteek te maken…
aandacht hadden voor
en zo kwam Joana eind 2018
Martim!
naar België. Ze woonden eerst
“Mensen vertelden ons: wow,
samen op het appartementje in
Joana en de kinderen gingen
Bachte, maar wilden graag een
verhuizen naar Hansbeke! Een
in juli en augustus naar
groter huis vinden. Op 7 april
Portugal maar moesten daar
goede keuze, een tof dorp!”
2019 werd hun tweede zoontje
helaas afscheid nemen van
Guilmerme (kortweg “Guy” gede papa van Joana, die
noemd) geboren. Enkele maanoverleed aan longkanker. De
den later vonden ze hun droomhuis in Hansbeke.
mama van Joana besloot daarop om mee te komen
naar Hansbeke. Zij verblijft hier nu dus ook, en zorgt
Telmo en Joana vertellen dat ze zich hier in
elke dag met veel liefde voor haar twee lieve
Hansbeke meteen heel welkom voelden. Ze hebben
kleinzonen. Veel Hansbekenaren hebben deze
ook het gevoel dat de mensen vriendelijk zijn voor
mevrouw zeker al ontmoet bij haar dagelijkse
elkaar, en echt samenhangen. Er heerst een echt
wandelingetjes met de buggy. Het is blijkbaar de
warm dorpsgevoel hier. Ook toen Telmo aan
enige manier om die energieke Guilmerme rustig in
collega’s vertelde dat hij naar Hansbeke kwam
slaap te krijgen.
wonen, reageerden die heel enthousiast. “Wow, naar
Hansbeke! Een goede keuze, een tof dorp!”.
De aanwezigheid van haar mama gaf aan Joana de
mogelijkheid om ook een job te zoeken, en die vond
(Wat fijn om te horen dat ons dorp zo’n goede
ze bij garage Saba in Landegem. De vrouw van
reputatie heeft!)
garagist Saba spreekt namelijk ook Portugees, zij
heeft roots in Guinee – één van de vele oudToch is het niet altijd even gemakkelijk geweest.
Portugese kolonies. Door deze job kan Joana ook
Joana en Telmo spreken allebei nog niet zo vlot
wat Engels en Nederlands leren. Als Guilmerme in
Nederlands, al verstaan ze wel wat woorden. Telmo
september naar school gaat, zal Joana ook
spreekt wel zeer goed Engels, maar hij moet bij
Nederlandse les volgen in Aalter of Gent. Zo zal de
belangrijke contacten (dokter, school, …) dus steeds
integratie in Hansbeke nog vlotter kunnen verlopen.
meegaan met Joana.
Ook al is taal momenteel nog een belemmering (we
Een belangrijk moment was de start van Martim op
houden het interview in het Engels), Telmo en Joana
de school hier in Hansbeke. Martim startte meteen in
willen nergens anders dan in Hansbeke wonen. Ze
het eerste leerjaar, zonder ook maar één woord
willen hun kinderen hier ook graag een stabiele
Nederlands te begrijpen. De eerste twee weken
kindertijd geven, en zullen dus niet snel terugkeren
waren zeer overweldigend en moeilijk. Maar beetje bij
naar Portugal. Al missen ze de zuiderse zon wel heel
beetje begon Martim de klasgenootjes beter te
erg. Ze voelen dat gemis aan zon zelfs fysiek, en
kennen, kon hij de lessen beter volgen en leerde hij
nemen extra vitamine D omdat hun lichaam maar
Nederlands. Telmo en Joana maakten hier trouwens
moeilijk went aan onze grijze kille winters.
dankbaar gebruik van om zelf ook wat Nederlandse
woordjes te leren.
Wij vinden het fijn dat Joanna, Telmo, Martim en
Guilmerme Hansbeke een beetje meer kleur geven,
Voor deze familie kwam de hele Covid-crisis en
en hopen dat de zon boven Hansbeke eens extra
bijhorende lockdown dubbel zo hard aan. Martim
haar best wil doen voor deze toffe nieuwe
miste zijn noodzakelijk dagelijks taalbad op school.
dorpsgenoten.
Telmo vermeldt hier wel heel nadrukkelijk het
Vlakaf januari 2021
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Nieuws van de school
De Sint
‘Zie ginds komt de trein aan met Sint en Piet…’
Op vrijdag 4 december was het eindelijk zo ver, na
aftellen, schoentjes zetten,… De Sint kwam op bezoek
met veel cadeautjes en lekkers. Hij bracht een fiets voor
de kleuterschool, vele leesboeken, gezelschapspelen, een
poppenhuis,…
Groot en klein hebben er echt van genoten. Wij hopen
dat hij ook volgend
jaar onze school
zeker niet vergeet.

Advent en kerstviering
It's the most wonderful time of the year… zo wordt gezongen in een
bekend kerstlied. Ook dit jaar proberen we van de advent, op een ietwat
andere manier, een wonderlijke tijd te maken op school. We kijken uit en
tellen af naar het Kerstfeest, het feest van het licht. Ook in een kleine
bubbel kunnen we dit sfeervol en warm maken.
Dit jaar zetten we op school, nog meer dan anders, ‘verbondenheid’ in de
kijker. De juffen van de pastorale werkgroep speelden een toneeltje over
een kind dat naar oma belde, omdat een bezoekje niet mogelijk is. Dit was voor de kinderen zeer herkenbaar:
zij missen ook familie en vrienden. Heel wat kinderen namen zich dan ook voor om zelf eens contact op te
nemen met iemand die ze missen of iemand die eenzaam is.
Om de advent zichtbaar te maken op school, gaat er een
reuzegrote smartphone rond doorheen alle klassen. Deze
verwijst naar de verbinding tussen mensen in deze
moeilijke tijden. Bovendien is het een adventskalender: op
het scherm staat een grote kerststal, waarbij we licht
aanbrengen door per dag een ster in de hemel te kleven.
We sluiten deze advent niet af met onze traditionele
kerstviering in de kerk, maar met een sfeervolle lichtdans.
Met de hele school dansen we buiten of in de klas met
een kaarsje in de hand. We wensen iedereen een
wonderlijke kersttijd!
Enkele klassen maakten kerstkaartjes voor woonzorgcentrum Ter Leenen te Nevele.

Niet vergeten!
Inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 starten
vanaf maandag 15 maart 2021. Inschrijven kan steeds na
afspraak (09 371 73 64 of 0478 94 39 41).

Juf Ruth en Evelien De Keukeleire
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Natuurlijk!
Ellen Cornelis
In deze rubriek gaan we op zoek naar dorpsgenoten die zich inzetten voor het milieu.
We spreken af onder de carport in de Cardijnlaan 90 voor een gesprek met Ellen Cornelis (43j). Van opleiding is
ze kleuteronderwijzeres en intussen heeft ze een eigen zaak ‘Blij Ellen’ (zie Vlakaf januari 2020). Ellen is gehuwd
met Wouter Huvenne en heeft 2 zonen Arend (12j) en Evert (10j).
“Het respect voor de natuur en de
bruiken. Ik ga regelmatig dingen
zorg voor de planeet is mij als kind
kopen in de kringloopwinkel. Oude
met de paplepel mee gegeven.
voorwerpen krijgen een nieuw
Ik herinner mij de natuurwanleven zodat er niet meer opnieuw
delingen met een gids waardoor ik
geproduceerd moet worden. Bij
veel bloemen en planten heb leren
het winkelen doe ik netjes mee en
kennen. Ik ben bij de scouts van
als ik charcuterie of gemalen kaas
Hansbeke geweest en daar sta je
koop, heb ik speciale dozen om
ook dicht bij de natuur. Zowel
plastic verpakking te vermijden.
tijdens mijn studies als in mijn job
De vershoudfolie is definitief veris de natuur een rode draad
bannen. We gebruiken nu bijengeweest. We hebben slechts 1
wasdoeken (katoendoeken die
planeet en we moeten daar zorg
behandeld zijn met bijenwas).
voor dragen. Ik geloof echt dat
Deze zijn herbruikbaar, gaan
kleine dingen het verschil
ongeveer 1 jaar mee en zijn
kunnen maken. Begin bij jezelf,
composteerbaar. Bij verjaardagsje moet niet alleen rekenen op de
feestjes gebruiken wij geen
grote bedrijven”, vertelt Ellen vol
ballonnen meer, maar een vlagEllen Cornelis
overtuiging!
genlijn die ik van stof heb geEllen heeft zich wat voorbereid op
maakt. Cadeautjes verpak ik in
ons interview. “Ik had de indruk dat we niet veel
krantenpapier want dat papier gooien we toch
deden voor het klimaat maar nu ik er eens bij stil heb
direct weer weg. Als er tussen de pakjes een pakje
van krantenpapier zit, weten mijn vrienden en familie
gestaan, vind ik van wel. We proberen als gezin
minder afval te produceren of met andere woorden
al dat het van mij komt”, lacht Ellen hartelijk.
zo zero waste mogelijk te leven. Ik ben begonnen
“Om energieverbruik te verminderen hebben we aan
met het vervangen van flesjes door stukken zeep en
onze woning een aantal kleine dingen veranderd
shampoo in de badkamer. Schminkwatjes zijn nu
zoals dubbel glas in de ramen en het isoleren van
stoffen doekjes geworden die we kunnen hergeonze zolder. Uit noodzaak hebben we twee wagens
die we zo weinig mogelijk gebruiken. Als ik in het
dorp moet zijn, neem ik de fiets. Wouter gaat 3 keer
per week met de speed pedelec naar zijn werk. Ik
ben in afwachting van autodelen dat geïntroduceerd
zal worden met de heraanleg van de stationsomgeving. Daar zullen wij zeker gebruik van maken.
Vliegtuigreizen proberen we te beperken. Mijn was
hang ik zo veel als mogelijk aan het rek zodanig dat
ik de droogkast weinig hoef te gebruiken.
Waar ik echt allergisch voor ben, is waterverspilling.
Om onze planten en bloemen water te geven,
gebruiken we regenwater uit de ton. We proberen
zo weinig mogelijk te verharden zodanig dat het
regenwater in de grond kan dringen. Ons toilet is
aangesloten op water uit onze regenput. Restjes
bijenwasdoeken
Vlakaf januari 2021
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egelmand
water uit bijvoorbeeld het strijkijzer of drinkbussen en
groentespoelwater komt bij ons in een gieter terecht
en keert terug naar onze tuin. Mijn man zegt dat ik
een freak ben en dat is misschien wel een beetje zo,
maar intussen is die gewoonte in ons gezin ingeburgerd”.
“We hebben een ecotuin en proberen zoveel als
mogelijk in alles rekening te houden met
de natuur. We gebruiken geen sproeistoffen en hebben twee compostvaten
en een bladkorf. Met de grasmachine
rijd ik in de zomer rond de klaver en
madeliefjes want die zijn nodig voor de
bijen waar ik een zwak voor heb. Voor
het snoeien van onze haag wachten we
tot na de bloei, en ook uitgebloeide
planten laten we staan tot de lente
zodat de insecten er in kunnen
overwinteren. Al een aantal jaren hebben we enkele insectenhotelletjes. In
holle buisjes van bamboestengels
kunnen wilde bijen zich voortplanten.
Bijen zorgen voor bestuiving en dat is
belangrijk want zonder dat hebben we
lege winkelkarren… Onlangs kochten
onlangs een egelmand voor in onze
tuin. Ik denk dat we momenteel een
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gast hebben. We hebben ook
nestkastjes hangen en in de
winter voederen we de vogels met
een vetbol, pinda’s, zonnebloempitten,….”
“Ik koop zoveel mogelijk lokaal en
maak bij Mieke gebruik van ‘too
good to go’. Van producten waar
de houdbaarheidsdatum bijna
overschreden is, stelt Mieke pakketten samen die dan goedkoper
verkocht worden. Op die manier
helpen we de voedselverspilling
tegen te gaan. Minstens één keer
per week eten we met het gezin
vegetarisch”.
“Bezig zijn met uw ecologische
voetafdruk is een bepaalde levensstijl. Door de jaren heen ben ik
daar in gegroeid. Je zoekt dingen
online op, komt mensen tegen die
daar ook mee bezig zijn en wisselt
ervaringen uit. Je begint klein en je hoeft niet alles te
doen, maar het belangrijkste is dat je dingen doet
waar jij je het best bij voelt. Mensen die niet bezig zijn
met het milieu en onze planeet zal ik niet veroordelen, maar misschien kan ik met onze manier
van leven andere mensen toch inspireren…

insectenhotel
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Scheepsdoop aan de Leie
Sofie D’hondt en Tess Minnens
Toen we vorig interview aan het afwerken waren, gingen we er nog van uit dat het het laatste in deze reeks zou
zijn. Maar net op dat moment raakte bekend dat Norbert De Mey er mee stopte om gezondheidsredenen. Het
gevolg was een stoelendansje: Sofie D'hondt vulde het lege schepenplaatsje in en Tess Minnens werd de
nieuwe voorzitter van de gemeenteraad in opvolging van Sofie.
Dus haalde Vlakaf in de kerstperiode de Skype boven voor een gesprek met Sofie en Tess.
Sofie voorstellen aan onze lezers is natuurlijk
overbodig. Ze is Hansbeekse en kwam in januari
2020 al uitgebreid aan bod. Tess is wellicht minder
bekend. Hoewel, zo'n
twee maanden geleden
kwam ze uitgebreid in het
nationale nieuws toen ze
als voorzitter van de Open
VLD jongeren een oproep
deed om de kerncentrales
toch langer open te houden om de opwarming
van de aarde mee te
helpen bestrijden.

OCMW raadslid en in 2017 deed ze haar intrede in
de gemeenteraad als opvolger.
Bij de vorige verkiezingen werd ze meteen verkozen
voor Open Deinze, en was
haar uitslag zo goed dat ze
fractieleider werd.
Sinds 2016 is ze ook
nationaal actief en in 2019
won ze de voorzittersverkiezing bij de Jong VLD.
Dat mandaat is voor twee
jaar, dus eind dit jaar zal ze
een keuze moeten maken
of ze nog voor een tweede
termijn gaat. Ze heeft alvast
Tess is opgegroeid in de
wel de ambitie om in de
Tolpoortstraat in hartje
nationale politiek te stapSofie D’hondt
pen ("als dat in de plannen
Deinze en in Petegem,
waar ze naar de lagere
van de partij past..."). In
school ging in basisschool Erasmus. Ze bleef in die
2019 haalde ze meer dan 6000 stemmen bij de
scholengroep voor het middelbaar in De Pinte en
federale verkiezingen.
studeerde er humane wetenschappen. Daarna trok
ze naar Brussel om een master in agogische
Voor Sofie is gemeentepolitiek de hoogste ambitie.
wetenschappen te volgen aan de VUB.
Als het enigszins kan, blijft ze liever voeling houden
Eens afgestudeerd, heeft ze een atypisch parcours
met het bedrijfsleven. Dus toen ze deze zomer te
afgelegd om uiteindelijk in de politiek terecht te
horen kreeg dat Norbert De Mey stopte met politiek
komen. Eerst gaf ze paardrijles in de manege Hof ter
en zij als eerste in aanmerking kwam om hem op te
Couter te Vosselare en daarna werkte ze in HR
volgen, moest ze toch even met haar werkgever
(personeelsbeleid) voor het Vormingsfonds voor
(Bruggeman in Gent) overleggen of de combinatie
Uitzendkrachten. Maar sinds we een nieuwe federale
mogelijk was. Gelukkig heeft ze daarin een
regering hebben, werkt ze als communicatiemeegaande werkgever. Ze werkte al vier vijfde als
medewerker op het kabinet van Eva De Bleeker
voorzitter van de gemeenteraad, maar vanaf nu
(staatssecretaris voor begroting en consumentenwordt dat dus drie vijfde.
zaken).
Ondertussen is Sofie dus schepen van Financiën,
Naast paardrijden heeft ze eigenlijk maar één hobby:
Sport, ICT en Industrie. Ze is zich nog volop aan het
politiek. Reeds in 2012 stond ze voor de eerste keer
inwerken in de materie, maar kan gelukkig beroep
op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen, toen
doen op Norbert voor een vlotte overdracht. Het
nog voor de Open VLD. Ze was toen nog piepjong
helpt natuurlijk ook dat ze al enkele jaren een bureel
(ze wordt deze maand 29). Ze zetelde drie jaar als
Vlakaf januari 2021
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Scheepsdoop aan de Leie
delen in het stadhuis, waardoor Sofie al heel wat
opgepikt heeft.

ze zeker behouden en liefst ook nog uitbreiden. En
ze heeft enkele ideeën om het gemakkelijker te
maken de discussies tijdens de zitting te volgen. Nu
heb je als toeschouwer vaak te weinig achtergrondkennis om alles goed te begrijpen. Sofie had al
gekeken om enkele documenten op voorhand vrij te
geven, maar dat
botste op wettelijke
b e z w a re n . Te s s
hoopt om op termijn de politiek
dichter bij de burger te brengen met
neutrale, verklarende video’s die de
stad zowel via haar
website als de verschillende social
media kanalen kan
ter beschikking
stellen.

Ze is van plan om de door haar voorganger
ingeslagen weg verder te zetten, een gezond
financieel beleid te voeren, digitalisering uit te rollen,
sporten voor iedereen toegankelijk
maken en inzetten
op jeugd. Maar ze
weet ondertussen
wel al dat één
bepaald dossier in
haar geboortedorp
onder de loep zal
l i g g e n : d e h e rlocatie van onze
voetbalploeg VVE
Hansbeke. Ze is
dan ook vast van
plan alles uit de
kast te halen om
Tess Minnens
VVE hier in HansVoor Tess was die
beke te houden.
politieke promotie
trouwens niet het enige heuglijke nieuws vorig jaar.
Voor Sofie mag een schepenambt dan het hoogste
Ze is ook getrouwd, met haar jeugdliefde Arnout
van haar politieke ambitie zijn, voor Tess is het
Laureys. Het werd wel een corona huwelijk, niet echt
voorzitterschap van de gemeenteraad slechts een
het feest dat ze voor ogen hadden.
tussenstap. Sofie kreeg de vraag om schepen te
Maar misschien kan ze het feest deze zomer
worden net voor ze met vakantie vertrok in juli en
gewoon eens over doen…
toen ze na haar vakantie toezegde, kwam de vraag
bij Tess om Sofie op te volgen ook al net voor haar
En hiermee sluiten we - voorlopig - de lijst
vakantie in augustus.
voorstellingen mee af. Als er alsnog verschuivingen
Even twijfelde ze over de haalbaarheid in combinatie
zouden komen, dan schieten we weer in actie!
met haar werk, maar toen ze net toch toegezegd
Wat we wel van plan zijn, is om heel binnenkort eens
had, kwam die job op het kabinet van Eva De
een evaluatie te maken van het beleid in Deinze
Bleeker en werd de combinatie natuurlijk veel
(onder andere in vergelijking met hoe het vroeger in
gemakkelijker.
Nevele was).
Voor haar nieuwe job in de gemeenteraad zal Tess
zich spiegelen aan Sofie, die het volgens haar zeer
goed gedaan heeft. Eens de zittingen weer live
mogen doorgaan, zal ze wel bekijken om een live
stream te behouden, zodat zij die het willen dat
raadszittingen kunnen volgen vanachter hun
computer thuis. Het overleg met de adviesraden wil
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‘Tess Sofie gewoorn
als nieuwe scheebn!’
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Kijk in de Leiespiegel
Gemeenteraad 26/11/2020
Vernieuwing van de voetpaden in Vosselaredorp
Karlien De Paepe (N-VA) geeft een tip: als de
verkeersborden opnieuw geplaatst worden, hou er
dan rekening mee dat er voldoende breedte overblijft
voor een rolwagen of een kinderwagen. Dirk
Stroobandt van GroenRood zegt dat groen
noodzakelijk is in kerngebied en vraagt aandacht
voor ontharding bv. door geveltuintjes. Freija Dhondt
van sp.a meent dat een volledig doordachte
herwaardering van het dorp nodig is. Er moet een
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden: de
voorgestelde werken zijn een maat voor
niets want op termijn moet alles weer
opengebroken worden. Schepen Filip
Vervaeke is tevreden dat er eindelijk iets
gebeurt, het dossier sleept al aan van in
2015. Hij zegt dat de milieudienst is
aangesproken in verband met ontharding
en groen. Schepen Johan Cornelis merkt
op dat de rioleringswerken voor Vosselaredorp niet opgenomen zijn in de
meerjarenplanning en dat werken aan de
voetpaden noodzakelijk zijn. Bij de
stemming is er onthouding van sp.a.
De bouw van een extra opslagplaats voor
Chiro Ludiek achter de benedenzaal in
Landegem wordt unaniem goedgekeurd.
De Zeistraat (Nevele) wordt fietsstraat.
Er komt een fiets- en voetgangersbrug
ter hoogte van de Leieoever in Deinze.
Rostraat
Het smalle deeltje Rostraat dat de Nevelestraat
verbindt met de kasseien van de Rostraat wordt
éénrichtingsstraat van de Nevelestraat naar de
Rostraat. Kristof Van den Berghe vraagt of er niet
kan onthard worden: er zijn slechts twee bewoners
en een landbouwer voor wie deze verbinding van
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belang is. Schepen Cornelis zegt dat dit in
overweging wordt genomen en dat de meerderheid
al veel onthardt in Hansbeke. Dat merk je bij het
wandelen en fietsen.
Voetbal in Hansbeke
Schepen van sport Norbert De Mey (Open Deinze)
heeft een principe uitgewerkt om VVE Hansbeke
vanaf volgend voetbalseizoen tijdelijk te laten
verhuizen naar de voetbalsite aan de Heirenthoek
(Landegem). Dit wordt unaniem goedgekeurd.

Ondertussen wordt er gewerkt aan een definitieve
oplossing. Ofwel worden de voetbalterreinen in de
Karmenhoek geregulariseerd (ze liggen nu zonevreemd) ofwel wordt er een nieuwe locatie gezocht in
Hansbeke. Ondertussen kan VVE de activiteiten
verderzetten. Schepen De Mey meent ook dat het
mogelijk moet zijn dat LS Merendree, Poesele en
Hansbeke samen een jeugdbeleid uitstippelen. De
Deinse voetbalverenigingen hebben dit gekund. Olaf
Evrard merkt op dat voor herlokalisatie 2ha
recreatiegebied nodig is. Freija Dhondt zegt dat sport
en ontspanning in iedere deelgemeente een plaats
moet krijgen. Ze vraagt of het college echt gelooft in
regularisatie aangezien dit in Nevele voor de fusie
niet mogelijk bleek. Burgemeester Jan Vermeulen
zegt nu beperkte aanpassingen in Landegem te
voorzien om VVE Hansbeke daarna op eigen terrein
te huisvesten. Kristof Van den Berghe vraagt om bij
het opstellen van het nodige RUP ook uit te kijken
naar een oplossing voor de scouts. De burgemeester
meent dat een oplossing moet gevonden worden op
fietsafstand en zegt dat het probleem van de scouts
apart zal aangepakt worden.
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Glas inzamelen
In het vroegere Deinze wordt het glas opgehaald aan
huis. In Nevele moeten mensen hun glas deponeren
in een glasbol. Het was de bedoeling dat er één
systeem zou komen voor het hele grondgebied van
Deinze. Freija Dhondt vraagt waarom het bestaande
systeem van glasinzameling een jaar verder loopt en
er geen gelijkschakeling is. Schepen Vervaeke
antwoordt dat er geen offerte binnenkwam voor de
glasophaling aan huis in het vroegere Nevele. Als zou
blijken dat glas ophalen in de hele stad te duur
uitvalt, kunnen in 2022 ook in oud-Deinze glasbollen
geplaatst worden. Ophalen van glas in het vroegere
Deinze kost 80.000 euro per jaar. De glasbollen zijn
gratis (Fostplus).

Gemeenteraad 17/12/2020
Bart Vandekerckhove deelt mee dat hij als
onafhankelijke zal zetelen en niet langer als lid van
Open Deinze.
De meerjarenplannen
Alle partijen zijn lovend over de toelichting door de
financieel directeur over de gewijzigde meerjarenplannen 2020-2025.
Daarentegen vinden deze plannen inhoudelijk geen
genade bij de oppositiepartijen.
Bart Vermaercke (N-VA) merkt op dat de stad
optreedt als makelaar en immobiliënkantoor wat
zeker niet tot de kerntaken van de stad behoort. In
de documenten is er sprake van de verkoop van het
oude stadhuis (4,5 miljoen euro), project Tolpoortstraat 10-12 (3,7 miljoen euro) en oude
jongensschool Hansbeke (400.000 euro). Er wordt
niet gepreciseerd hoe die verkopen zullen
gerealiseerd worden. Als de gemeenteraad iets moet
goedkeuren, wil ze volledige kennis van zaken
hebben. De personeelskost is de helft van de kost.
Er werd als pluspunt van de fusie voorgehouden dat
er een slankere personeelsbezetting zou zijn; het
tegendeel is waar. Er is geen schuldafbouw: de
stadschuld stijgt tot 85 miljoen euro. De visie van de
meerderheid per beleidsdomein is niet gekend. Bart
V. vraagt meer transparantie.
Annick Verstraete (GroenRood) ziet dat de fusiebonus volledig weg is en dat de stadsschuld in 2025
ongeveer zal verdubbeld zijn. Er is geen beleidstoelichting en er wordt geen rekening gehouden met
wat leeft bij burgers en ondernemers. Er wordt geen
budget voorzien om een groenere leefomgeving te
creëren. De open ruimte wordt verder aangesneden,
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de bebouwde oppervlakte verdubbelt. Deinze is de
op één na meest bebouwde stad in OostVlaanderen. Er moet dringend nagedacht worden
over een nieuwe manier van wonen. Tegen 2022 zou
het nieuwe ruimtelijk structuurplan klaar zijn maar er
is geen spoor van terug te vinden. Er wordt geschat
dat er 10% minder inkomsten zullen zijn uit de
personenbelasting. Daaruit blijkt dat covid 19 een
ernstige impact heeft op de inkomens van de
inwoners, er is meer armoede, nieuwe armoede o.a.
bij kleine zelfstandigen en schoolverlaters die geen
job vinden. In de plannen is nergens te vinden welke
inspanningen zullen gebeuren om nieuwe armoede
aan te pakken. Op vlak van participatie blijft de stad
ook in gebreke. Participatie is meer dan een
infomoment. Er is geen budget voorzien voor
wijkwerking. Het bestuursakkoord werd nog steeds
niet voorgesteld. Alle informatie waarover de raadsleden beschikken komt van de administratie.
Olaf Evrard (Vlaams Belang) zegt dat de plannen een
herhaling zijn van de gekende actiepunten. De
deelgemeenten blijven in de kou staan. De verfraaiing
van de dorpskernen weegt niet op tegen de
inspanningen die geleverd worden voor het centrum
van Deinze.
Freija Dhondt (sp.a) stelt dat de budgetten
opgebouwd zijn op immodossiers waarvan de
uitkomst onzeker is. De financiële gevolgen van
covid 19 zijn immens maar het is niet duidelijk of
daarmee rekening gehouden is. Misschien moet de
stad zuiniger zijn, het is voor iedereen lastig. Er wordt
vastgesteld dat meer personen langskomen in het
Sociaal Huis. Maar, is het budget voor welzijn
toegenomen? Er is geen sociaal beleidsplan.
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Burgemeester Jan Vermeulen
antwoordt hierop dat er transparant bestuurd wordt want alle
verslagen van het college en de
administratie worden gedeeld. Er
is een verschil tussen plannen
hebben en iets van plan zijn. Het
budget is een raming, geen
rekening. Het belangrijkste is dat
op het einde de rekening klopt.
Deinze leent niet te veel. De fiscale
druk ligt lager dan in omgeving
(met uitzondering van Sint-Martens-Latem). De stad moet zichzelf
heruitvinden. Er wordt aan een
nieuw economisch beleidsplan
gewerkt. Met bijvoorbeeld op de
juiste plaatsen nieuwe winkels te
voorzien. De personeelskost van
andere steden met dezelfde omvang bedraagt 60%
van het budget. Door de toename van de bebouwing
wordt de mogelijkheid geboden om betaalbaar te
wonen in de stad. De sociale huisvesting krijgt via
Habitare een nieuwe dynamiek. Door de uitbreiding
van de industriezone De Prijkels is extra werkgelegenheid in eigen stad en eigen streek gecreëerd.
Mensen willen in Deinze komen wonen voor de
dynamiek, de werkgelegenheid en de welvaart. Meer
inwoners maakt dat bepaalde kosten door meer
m e n s e n g e d r a g e n w o rd e n . W i n k e l i e r s e n
ondernemers krijgen meer kansen. Stadskernhernieuwing is een goede zaak.
Schepen Norbert De Mey zegt dat ingespeeld wordt
op de financiële markt, de rente is zeer laag. Hij
hoopt dat de stad verder zal durven investeren want
ze draagt de verantwoordelijkheid voor 44.000
inwoners.
Voetbal in Hansbeke
In een toegevoegd agendapunt deelt Olaf Evrard
mee dat de huur van VVE Hansbeke door de

eigenaars in de Karmenhoek opgezegd is tegen juni
2021. Vooral omdat zij niet wensen te verkopen aan
de stad Deinze. Deze site regulariseren is dus niet
meer aan de orde. Wel eventueel een ander terrein
van 2 ha zoeken in Hansbeke. Een moeilijke opgave.
Vorige maand is op de gemeenteraad beslist dat de
voetbal tijdelijk naar Landegem zou verhuizen. Hij
vraagt dit raadsbesluit van vorige maand over de
accommodatie aan de Heirenthoek (Landegem) te
herzien van tijdelijk gebruik naar wellicht definitief
gebruik. Er zullen daar dus grotere aanpassingen
moeten gebeuren o.a. een kunstgrasveld.
Nieuwe aanstellingen
Schepen De Mey wordt door iedereen bedankt voor
zijn gedreven inzet voor de sport en de stadsfinanciën. Norbert De Mey vraagt iedereen beleid te
voeren in het algemeen belang.
Schepen Johan Cornelis wordt eerste schepen.
Voorzitter Sofie D’hondt volgt Norbert De Mey op en
legt de eed af als schepen in handen van de burgemeester. Zij krijgt een elektrische fiets aangeboden.

De Vlakafredactie betreurt het dat de Hansbeekse voetbalclub definitief naar een terrein in Landegem zou
verhuizen. Wij hopen van harte dat er ernstig werk gemaakt wordt van het creëren van een recreatiezone
aansluitend bij de dorpskern. Elke deelgemeente heeft recht op een ruime plaats voor ontspanning in open
lucht, vlot bereikbaar vanuit het woongebied. De recreatiezone kan volgens ons gebruikt worden voor
sport, inzonderheid voetbalclub VVE Hansbeke, maar ook als speelterrein voor de jeugd, o.a. de
scoutsgroep.
Vlakaf zal dit dossier nauwgezet opvolgen in 2021.
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Merel daagt Hans uit
Oplossing opgave 24: Onze staande klok
Deze oplossing geldt voor elk uurwerk of klok met een wijzerplaat met een grote en een
kleine wijzer. Per dag vormen die wijzers 44 keer een rechte hoek!
Hier de volledige oplossing, afgerond op 1 minuut. We beginnen om middernacht tot
de middag (22 maal):
00u16’ 00u49’ 01u22’ 01u55’ 02u27’ 03u00’ 03u33’ 04u05’ 04u38’ 05u11’
05u44’ 06u16’
06u49’ 07u22’ 07u55’ 08u27’ 09u00’ 09u33’ 10u05’ 10u38’ 11u11’ 11u’44’
Plus ook nog diezelfde 22 in de namiddag tot middernacht.
Vincent Martroye stuurde als eerste de oplossing: 44 keer, zoals de ouderdom van de staande klok in de
opgave. Hij rondt de tijdsmomenten af maar niet tot op de minuut nauwkeurig zoals hij zelf aangeeft. Antoine
Martens deed het heel precies, tot op de seconde nauwkeurig (!). Christian De Keuckelaere en Dieter Lossy
weten ook dat het over 44 momenten gaat.
De eerste drie spelen verder in de eredevisie,
Dieter gaf al drie keer een juist antwoord en
heeft na de cd-single nu ook al twee tickets
voor het boek van Koen Degroote in zijn bezit.
Robert De Blaere uit Merelbeke gaf ook de
oplossing van het toemaatje: De knipoog naar
4 betekent dat 4 in Romeinse cijfers
geschreven wordt als IV, maar op de bedoelde
wijzerplaat staat IIII. Iemand wilde de 12
getallen op de wijzerplaat in 3 groepen van 4
getallen indelen, elk met een eigen karakter:
Groep 1: getallen van 1 tot 4, alleen met I.
Groep 2: getallen van 5 tot 8, elk met een V.
Groep 3: getallen 9 tot 12, elk met een X.
Het antwoord op de vraag: 20 keer I, 4 keer V
en 4 keer X.
Hansbekenaar Vincent Martroye raadt Robert een rit naar Lier af om het gedrocht
van de Zimmertoren te gaan bekijken. In Hansbeke is hetzelfde te zien, Robert!

‘Wulder zoen in Ansbeke al
kontent zijn omme langs oal de
kantn van den toorn tzelfde uure
zoen zien’
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Merel daagt Hans uit
Opgave 25: Foute petanque-bal
Ann, Bob en Car spelen al meer dan tien jaar als goede vrienden samen petanque, voor zover corona of de
weersomstandigheden het toelaten.
Elk speelt met zijn eigen set van 3
petanqueballen, die ze voor de herkenbaarheid gemerkt hebben met respectievelijk A, B
of C.
Pas nu, na een toevallige controle is gebleken
dat één van de negen ballen niet het juiste
gewicht heeft. Welke bal “foutief” is, heeft de
controleur niet gemeld. Ook niet of die bal nu
“te licht’ of “te zwaar” is.
Vraag: Haal met drie weegbeurten met een
balansweegschaal de “foute bal” eruit en
weet ook te zeggen of die bal “te licht” of “te
zwaar” is.

Opmerking: Lionel zaliger heeft ons in Vlakaf maart 2015 de weg getoond met 9 broden...
Antwoord op opgave 25 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 drie musketiers Antoine, Vincent en Christian.

TOEMAATJE
Met mondmasker aan en na ontsmetting van winkelkar en handen, ging ik vorige week alleen naar mijn
vertrouwde winkel voor enkele aankopen:
-6 l halfvolle melk aan €0,95 per liter
-3 botervlootjes in promo 2 + 1 gratis aan €1,49 per vlootje
-4 flessen kasteelbier à €1,19 per fles (leeggoed €0,10/fles inbegrepen)
-Een potjes préparé van de chef aan €4,88
Aan de kassa betaal ik met een biljet van 20 euro.
Vraag: Hoeveel en welke muntstukken krijg ik minstens terug?
Proberen en meedoen, het is gemakkelijker dan je denkt.
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Dit ben ik
Dit is mijn naam
Feline Hennau
Dit zijn mijn mama, +papa en zussen
Sabine Boerjan en Kricke Verelst
Lana (13j) en Frauke (bijna 6j)
Dit is mijn leeftijd
12 jaar
Dit is mijn straat
Lindestraat
Hier loop ik school
Sint-Pietersinstituut Gent. Ik zit in het 1ste
middelbaar, en volg de richting STEM. Ik ga naar
school met de trein, samen met veel kinderen
uit Hansbeke.
Dit is mijn grootste droom
Ik zou graag de Harry Potter cast ontmoeten.
En ik zou ook graag een back flip (achterwaartse
salto) met mijn snowboard leren.
Zal ik dit kunnen?
Off course! :-)
Hier ben ik fier op
Sinds begin september ben ik gestart met
jongleren en het lukt al heel goed.
Kricke leert me allerlei trucjes.
Hier ben ik niet handig in
Koken en bakken zijn niet echt mijn ding.
Lana kan dit wel heel goed.
En opeten van de lekkere taarten lukt wel goed.
Dit wil ik zeker eens meemaken
Benji jumpen van een hoge brug.
Op deze plaats zie ik mijn vrienden/vriendinnen
In de badmintonles in de sporthal van Nevele. En ik
spreek regelmatig af met mijn beste vriendin Elisa
om te wandelen of fietsen in Hansbeke. (Sinds
corona ongeveer het enige wat we kunnen doen).
Als ik me nu naar een plek op de wereld kon
toveren, dan was dat deze
Amerika, voor de hoge wolkenkrabbers,
en de natuurgebieden.
Ik zou mijn beste vriendin meenemen.
Dit koop ik met m’n zakgeld
Snoep, en Starbucks koffie, café Latte :-). En af en
toe koop ik een geschenkje voor mijn zussen.
Voor deze film blijf ik thuis
Harry Potter & de relieken van de dood (1 en 2).
Dit vind ik een leuke/mooie plek in Hansbeke
Het Kouterken en het zicht op de velden.
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Tachtigers
Adriana Haffner
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.
Langs het tunneltje aan de Melkerijstraat fietsen we
naar de Kerkakkerstraat. Het parcours ligt er zeer
modderig bij. Er worden nieuwe wegwijzers geplaatst
door de technische ploeg van Deinze om fietsers de
juiste weg te tonen van Hansbeke-noord naar
Hansbeke-zuid, en omgekeerd. Eindelijk! Er is hoop
voor de trosjes wielertoeristen die zich doodrijden
aan de gesloten spooroverweg aan het station. We
bellen aan bij nummer 9, aan de rand van de
graafwerken voor de voetgangers- en fietserstunnel.
Adriana verwacht ons.
Duitse wortels met Hollandse saus
Ik werd geboren op 8 oktober 1940 in
Dendermonde, in de eerste maanden van de Duitse
bezetting van België. Mijn vader Henri Haffner was
hier al veel langer! Ik zocht onze stamboom op en
kon terug gaan tot in de jaren 1700. Zijn grootvader
kwam naar België en de familie is afkomstig uit de
regio van Eberbach aan de Neckar, die ontspringt in
het Zwarte Woud. Mijn vader trouwde met een
Nederlandse vrouw, Aaltje Landsmeer uit Dordrecht,
volgens de protestantse eredienst. Ze vestigden zich
in Dendermonde. Mijn geboorte verliep niet zonder
problemen. Mijn moeder kreeg een gifstof in het
bloed door een angina. Dat kan nadelig zijn voor de
nieren of voor de werking van de hartkleppen, wat bij
haar het geval was. Zij was protestant en volgens

haar geloof wou zij
toch een kind.
Toen ze in verwachting was, zag
de deken van Dendermonde haar zitten op een bankje.
Hij knoopte een
gesprek met haar
aan en kon haar
overtuigen om voor
de Katholieke Kerk
opnieuw te trouwen. Dat zou beter
zijn voor de toekomst van haar
kind in België! Het huwelijk mocht niet in het
kerkgebouw zelf, maar bij hen thuis. Mijn ouders
moesten een papier tekenen dat ik katholiek zou
opgevoed worden. Mijn geboorte werd een
keizersnede, één van de eerste in het ziekenhuis van
Dendermonde. Mijn vader had een brief moeten
ondertekenen dat hij koos voor het leven van zijn
vrouw boven dat van het kind. Ik lag daar, meer
dood dan levend. Een zuster ontfermde zich toch
nog over mij, gaf mij een badje en ik spartelde
erdoor.
Toen ik vijf jaar was, stierf mijn moeder. Mijn vader
werkte in een ploegensysteem in een katoenweverij
in Dendermonde en kon onmogelijk voor mij zorgen.
Zijn zus was getrouwd met een Nederlander. In 1946
verkaste ik naar mijn tante in Dordrecht. Daar ging ik
een paar maanden naar een Joodse school, dan
naar een protestantse basisschool en ten slotte naar
een katholieke. Toen ik tien jaar was, stierf mijn tante
aan leukemie. Ik verhuisde terug naar Dendermonde
en kwam terecht in het pensionaat van de Zusters
van Sint-Vincentius voor het vijfde en zesde leerjaar.
Zo’n pensionaat paste wel niet bij mijn karakter maar
ik was verplicht om er tot mijn vijftien jaar te blijven.
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Tachtigers
Op twaalf jaar wist ik al dat ik verpleegster zou
worden, ik had genoeg meegemaakt in mijn
kinderjaren met mijn directe familie. Daarenboven
had ik zelf in Nederland na een val een wonde aan
mijn arm die slecht verzorgd werd. Als gevolg
daarvan ontwikkelde ik psoriasis over mijn hele
lichaam. Ik moest toen drie maanden in het
ziekenhuis voor een penicillinekuur, een nieuw
wondermiddel. Toen al voelde ik roeping om
verpleegster te worden.

Verpleging combineren met kinderen
Na zes jaar moderne wetenschappen bij de zusters
van Dendermonde trok ik naar Gent voor de
opleiding verpleegkunde. Ik had de keuze tussen drie
scholen, twee katholieke en het Rijksinstituut voor
Verpleegkunde, verbonden aan het Academisch
Ziekenhuis, nu Universitair Ziekenhuis. Ik had mijn
buik vol van godsdiensten en kloosterzusters en koos resoluut voor de derde
mogelijkheid. Na drie jaar opleiding kon ik
aan het slag in het operatiekwartier van
professor Fritz Derom die de eerste
longtransplantatie ter wereld uitvoerde in
1968.

De zaak van mijn man ging failliet in 1981, hij wou
niet in België blijven en trok naar Argentinië, een land
met een zogenaamde grote toekomst, om daar in de
bouw te gaan. Het hele gezin verhuisde mee, Bartje
had er echt heel veel moeite mee. We hadden het
financieel moeilijk en ik smolt weg van heimwee. Ik
kon er niet werken als verpleegster omdat ze in de
Argentijnse ziekenhuizen eigen personeel voorrang
gaven om op de dienst radiologie te werken. Na
verloop van tijd kon ik toch aan de slag in de
privépraktijk van een dokter die in
Frankrijk gestudeerd had en die met een
scanner werkte. De kinderen studeerden
er in privéscholen. Bart wou voor zijn
hogere studies terug naar België komen.
Het leger betaalde zijn terugreis en hij
ging voor burgerlijk scheepsbouwkundig
ingenieur met eerst een voorbereidend
jaar wiskunde in het atheneum aan de
Voskenslaan. Mijn man keerde ook terug
naar België en ik bleef alleen achter met
Cathy.
In 1989 waren we terug met vier samen
in Sint-Denijs-Westrem. Mijn man maakte
plannen om terug naar Argentinië te
gaan van zodra Bart afgestudeerd was
maar ik zag dat helemaal niet zitten. Ik
was halftijds terug aan het werk in het UZ in de
prikploeg om bloed te trekken bij de patiënten. Ik zag
een nieuw Argentijns avontuur niet meer zitten.
Een gezin van wereldburgers
Cathy trouwde met een Argentijn en ging in Florida
wonen, in het zuiden van de Verenigde Staten. Ze

In 1965 trouwde ik en in 1966 werd Cathy
Heylbroeck geboren. Ik werkte in een
ploegensysteem in het UZ maar wou toch
een tweede kind. Ik kon overstappen naar
de dienst radiologie van professor Van de
Velde begin 1968. In november werd zoon
Bart geboren.
!3 0
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Tachtigers
heeft twee kinderen. Het is er heerlijk weer, ik ga er
stilte daar hoor je een zekere muziek. We werden er
elk jaar overwinteren maar dit jaar is dat onmogelijk
anders van. In de periode tussen 2011 en 2014
door corona.
onderging ik een paar operaties omwille van artrose,
Bart had de ambitie om
maar reizen zijn we
naar de Boelwerf in
blijven doen. Bart noemt
“Tussen de twee coronagolven in trokken me zijn beste reisgezel.
Temse te trekken, maar
we voor mijn tachtigste verjaardag twee
die werd gesloten. Hij
ging werken in HongCorona sneed ons dit
weken op safari van Zuid- naar Noordkong, China en Zuidjaar wel tijdelijk de
Tanzania.”
Korea. Ik werkte ook op
vleugels af. Een reis naar
zaterdagen zodat ik een
de eilandengroep Seylangere verlofperiode kon krijgen. Zo kon ik zowel
chellen en Madagaskar en een andere naar de
naar Florida, als naar China. Na een paar jaar werken
Kimberley regio in Australië, hebben we moeten
in het Verre Oosten keek Bart uit naar werk
uitstellen naar 2021. Zo kregen we meer tijd om
dichterbij. Hij solliciteerde tegelijk bij het Ministerie
verder te werken aan de renovatie van het huis: er
van Verkeer, bestuur van het Zeewezen en bij Lloyds
kwam vloerverwarming, een nieuwe badkamer,
Register in Rotterdam. Hij was al begonnen in
airco… In het voorjaar komen nieuwe ramen boven
Nederland, toen het bericht binnenliep dat hij
en daarna beneden. Tussen de twee coronagolven in
aanvaard was bij het Zeewezen. De omslag was snel
trokken we toch twee weken op safari van Zuid- naar
gemaakt. Werk in Antwerpen, Brussel, Gent en
Noord-Tanzania voor mijn tachtigste verjaardag.
Oostende droeg zijn voorkeur weg. Hij is momenteel
We komen wel telkens graag thuis. Na onze beleving
directeur-generaal en houdt onder andere toezicht
in die landen, stellen we vast dat we hier goed leven.
op alle schepen die onder Belgische vlag varen.
Ik heb in mijn leven veel problemen gehad, maar het
Ik bleef werken in het UZ maar had wel last van
is goed gekomen. Zo leerde ik dat uit een tegenvaller
artrose in mijn heup in de periode 1999-2000. Ik wou
iets goed kan komen.
dan op pensioen gaan maar Argentinië had financieel
niet bijgedragen voor mijn pensioen. Ik had wel een
Bij het afscheid beklemtoont Ariana dat corona ons
bewijs van het aantal gewerkte jaren ginder, zodat ik
leert stil te staan bij de essentie.
in 2002 toch kon stoppen met werken.
Verhuis naar de Kerkakker
Bart had goed verdiend in het Verre Oosten en wou
in 1998 naar den buiten. In een reclameblad zagen
we dat dit huis hier te koop stond. De vorige
eigenaar had schrik van een onteigening voor de
uitbereiding van de spoorbedding. Wij waren niet op
de hoogte van die uitbreiding en kochten het huis.
Spijt hebben we niet, we wonen hier graag en van
hier uit kunnen we met de trein en met de auto
overal naartoe. Hansbeke is de plek waar ik het
langst gewoond heb en ik woon er graag. We
hebben niet veel familie, onze buren zijn onze familie.
94 landen
Mijn grootste hobby is reizen maken. Bart heeft ooit
gezegd: “Ma, ik ga je de wereld laten zien” en hij
heeft woord gehouden (lacht). Gisteravond hebben
we het zitten tellen: tot nog toe hebben we samen
94 landen bezocht, alle continenten verkend en alle
oceanen bevaren. We gingen twee keer naar de
noordpoolregio en drie keer naar Antarctica. In die
Vlakaf januari 2021
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Terugblik

foto Koen De Roo

11.Flash
Afgelopen 11.11.11 actie verliep zoals zowat alles,
anders dan normaal. De traditionele straatactie kon
niet doorgaan, activiteiten zoals een quiz waren
onmogelijk. Wel toegelaten en mogelijk waren
verkoopstanden op onze verschillende markten. De
Hansbeekse straatmedewerkers bezorgden elk huis
een briefje in de brievenbus. Op de markten in de
Nevelse deelgemeenten (postcode 9850) werden
wenskaarten, fluostiften, kalenders en truffels te
koop aangeboden. Deze verkoop bracht een bedrag

van 2.600 euro op. Ondanks het feit dat dit ongeveer
een kwart is van de voorbije jaren, is dit gezien de
omstandigheden toch een heel mooi resultaat. In de
Deinse deelgemeenten (postcode 9800) werd bij
gelijkaardige acties in totaal 2.150 euro opgehaald.
De Stad Deinze gaf een toelage van 2.500 euro.
We wensen iedereen te bedanken die 11.11.11
gesteund heeft. Via aankopen, schenkingen of door
als vrijwilliger mee te helpen.

Artikels of andere bijdragen (bv. lezersbrieven) moeten binnen zijn bij de redactie
vóór 20 februari 2021, via redactie@vlakaf.be
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Vooruitblik
Arscene blijft doorgaan!
2020 was een rustig jaar op
het vlak van cultuur en
evenementen, maar Arscene
bleef niet op zijn lauweren
rusten. Zo vond midden
oktober een corona-proof
kindertheater plaats en is
men recent gestart met online concerten, live vanuit
de concertzaal in de Reibroekstraat.
Folk Nevermind, een eigenzinnig eerbetoon aan
Nirvana, beet de digitale spits af op 12 december en
een week later stelde Gianni Marzo zijn solo-debuut
‘The Vessel’ voor.

Stash

Trio Impression

Barnill Brothers
Op zaterdag 9 januari 2021 passeerde het klassiek piano-trio Trio
Impression met o.a. de Hansbeekse Fien Van den Fonteyne,
maar niet getreurd, er staan nog heel wat fijne muzikale
verrassingen op het programma.
Op 16 januari 2021 komt Stash langs, geflankeerd door
rasmuzikanten als HT Roberts, Nils De Caster en Bruno
Deneckere, en op 30 januari vult het Brusselse indie-folk duo
Barnill Brothers het podium.

Helloune

In februari brengt een kleinkunsttrio rond Wouter Berlaen een
eerbetoon aan het repertoire van de geniale Jaap Fischer, en
geeft sopraan Helloune geliefde klassieke melodieën een nieuwe
jas van jazz en Arabisch kruid.

Het concept is simpel: via de website reserveer je een virtueel zitje. Deze is in principe gratis, maar een vrije
bijdrage op de rekening van Arscene wordt enorm geapprecieerd. Op de dag van het concert krijg je een link
om het optreden live te volgen via youtube. Je kan ook vragen stellen of commentaar geven via de chat. Alles
wordt aan elkaar gebabbeld door actrice Joke Emmers.
Info en reservatie via www.arscene.be
Vlakaf januari 2021
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Tam tam
Politie in blijde verwachting voor Hansbeke
In de loop van november viel een folder in de
Hansbeekse brievenbussen van de Politie DeinzeZulte-Lievegem. Er staat een overzicht van de twaalf
wijkinspecteurs van de wijk Deinze, zeven vrouwen,
vijf mannen. Proficiat, meer evenwicht
dan in de Vlakafredactie!
We contacteerden inspecteur Hanne
Dekyvere die de wijk Hansbeke onder
haar hoede heeft. Er volgde een e-mail
met de melding dat ze loopbaanonderbreking nam. Via een telefoontje
met Deinze maakten we een afspraak
met eerste commissaris Marc Van
Wabeke, diensthoofd Wijkwerking & Onthaal.
Er was een tijd dat we voor een Vlakaf-interview met
de politie naar het oud-gemeentehuis van Hansbeke
en daarna de vroegere pastorie er schuin tegenover
moesten. Nu is het politiecommissariaat, aan het
gemeentehuis in Nevele, de ontmoetingsplaats.
Marc komt van de vroegere politiezone LoWaZoNe
(Lovendegem – Waarschoot – Zomergem – Nevele)
waar hij diensthoofd Interventie was. Een verwachte
fusie met Aalter kwam er niet, het werd een
samengaan met Deinze-Zulte. De vroegere
LoWaZoNe pikte dus in zuidelijke richting aan. Zijn
broer Benny Van Wabeke is trouwens korpschef van
die grote nieuwe fusiepolitiezone Deinze-ZulteLievegem.

Marc bevestigt dat Hanne Dekyvere inderdaad
loopbaanonderbreking nam en overstapte naar
privé-tewerkstelling. Het gaat soms snel bij de
politie… De folder was pas gedrukt en er was al een
wijziging.
Door de nieuwe (grotere) personeelsformatie, in- en externe verschuivingen,
pensioneringen, enz…wordt binnen de
politiezone trouwens continu gezocht
naar nieuwe medewerkers (zowel
operationele collega’s als burgers). Een
actueel overzicht kan iedereen raadplegen op hun specifieke wervingswebsite www.partners-against-crime.com.
Voor de wijkwerking in Nevele staan momenteel twee
plaatsen vacant: naast de plaats in Hansbeke wordt
er ook voor de wijk Landegem-Zuid / Vosselare
gezocht naar een gedreven wijkinspecteur. Op het
grondgebied van de vroegere gemeente Nevele
nemen Jasmien Willems, van de wijk NevelePoesele, en Arne Cappon, van de wijk Merendree/
Landegem-Noord, er momenteel de opdrachten in
Hansbeke, Landegem-Zuid en Vosselare bij. Dit
allemaal in overleg met Marc Van Wabeke die het
werk coördineert.
Van zodra de nieuwe wijkinspecteur aan de slag is in
Hansbeke, laten we die zeker nog aan het woord in
een volgende editie van ‘Vlakaf’. Wie ondertussen
meer te weten wil komen over de werking van de
politie kan surfen naar
www.politiedeinzezultelievegem.be

Maaltijdbedeling van het Zorgbedrijf Meetjesland
Sinds 2014 draagt het Zorgbedrijf jaarlijks gemiddeld
27.000 maaltijden rond. Eind 2020 werd voor het
eerst de kaap van 30.000 gehaald. Dit betekent dat
er per maand gemiddeld 2.500 aan huis gebracht
worden bij 120 60-plussers van de vroegere
gemeente Nevele.
Het initiatief loopt in Nevele al vanaf 1 juni 1999.
Toen werden de maaltijden voor het eerst niet alleen
voor de bewoners van Ter Leenen bereid, maar ook
voor 30 inwoners buiten het Woon- en Zorgcentrum.
De verdienste van de Hansbekenaren hierin is groot:
Dirk Stevens was 17 jaar leidinggevend kok, tot hij
twee jaar geleden op pensioen ging. Marleen
Standaert (uiterst rechts op de foto) was er van in
het begin bij en bedeelt de maaltijden nog altijd even
enthousiast.
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Nieuws van de redactie
Vlakaf in 2021
De abonnementen bij de bewoners in Hansbeke zijn
lichtjes gedaald. Toch verschijnen we op ruim 850
exemplaren. We tellen een dertigtal minder
abonnees. Misschien heeft dat wel te maken met
corona: niet alle verspreiders belden aan maar
stopten een briefje in de bus om het geld aan hen te
bezorgen of over te schrijven. En dat wordt al eens
vergeten… We bezorgen deze lezers nog eens het
januarinummer, met een herinnering. We vinden het
immers belangrijk dat zoveel mogelijk mensen Vlakaf
onder ogen krijgen. Hier en daar zijn er zelfs trouwe
lezers net over de deelgemeentegrens. De dorpskrant wil juist de Hansbekenaren verbinden,
informatie geven over verleden, heden en toekomst
van het dorp. We weten dat sommigen ons wat té
kritisch vinden, maar ja, onze naam is inderdaad
VLAKAF: naast objectieve informatie proberen we
ook eigen standpunten in de verf te zetten.
Bedenkingen of lezersbrieven mogen altijd gestuurd
worden naar redactie@vlakaf.be.

Verder goed nieuws is dat de postabonnementen
doorheen de jaren stijgen. Vlakaf wordt naar meer
dan 100 adressen verstuurd: uitgeweken Hansbekenaren, politici van Deinze, andere mensen die
dit toch wel bijzondere dorp willen volgen… Lezers
uit het buitenland krijgen een elektronisch abonnement aan 8 euro.
We wensen iedereen veel leesgenot in 2021.
En wie wil meewerken, geef maar een seintje!
Tarieven
In de brievenbus door de verspreiders: naar keuze 8
of 10 euro
Postabonnement: 12 euro
Langeafstandsabonnement (lezers in het buitenland)
per e-mail: 8 euro
Rekeningnummer: BE90 8902 6403 4132

Goed nieuws is dat het merendeel van de lezers een
lidkaart van 10 euro kocht: 82,5 %! 17,5 % leest
voor 8 euro. Vijf jaar geleden was de kostprijs nog
minder: 5 of 8 euro, maar Vlakaf was nog niet in
kleur. Toen koos meer dan de helft voor 5 euro. Je
hebt het misschien nog niet bewust opgemerkt,
maar Vlakaf neemt geen reclame op. We willen
geen reclameblad worden en vinden dat in een
degelijk magazine de inhoud alle ruimte moet krijgen.
Het geld dat we over hebben, sparen we op voor de
organisatie van de Zjaloezigen Zjeraar, de uitgave van
een boek of een wijkreceptie als we iets te vieren
hebben. Bovendien bezorgen we lezers die naar een
Woon- en Zorgcentrum gaan, levenslang een gratis
abonnement. Ook nieuwe inwoners krijgen de rest
van de jaargang gratis in de hoop dat ze zich zo
sneller thuis voelen in Hansbeke – en Vlakaf blijven
nemen.
We kunnen dit realiseren omdat alle werk
aan Vlakaf vrijwilligerswerk is, zowel van
verspreiders, medewerkers als van de
redactie zelf. Een gratis abonnement is de
enige beloning, naast een dessertenbuffet
op 11 november, als corona geen roet in
het eten strooit zoals in 2020.
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Corona Noodfonds
Vlakaf ontving van de Stad Deinze 689 euro vanuit
het Corona Noodfonds van Vlaanderen. Dit noodfonds werd opgericht om o.a. het sociaal-cultureel
werk een hart onder de riem te steken in deze
bijzondere tijden.
Verschijningsdata
Vlakaf verschijnt tijdens het tweede weekend van de
onpare maanden. Lezers hadden deze Vlakaf
misschien vorig weekend verwacht. Drukklaar maken
tijdens het Nieuwjaarsweekend lag een beetje
moeilijk… We zijn dus uitzonderlijk een week later. In
2021 verschijnen we verder tijdens het weekend van
14 maart, 9 mei, 11 juli, 12 september en 14
november.

‘Moir ik magge nog oalted
nie in kleur’

!3 5

Alziend oog

Terug het juiste pad…

Redactieadres

Frank Langeraert

Karmenhoekstraat 7 Hansbeke

Redactie

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

Werkten mee

Greet Conix

Robert De Blaere

Evelien De Keukeleire
Kerngroep Afrit 12
Organisatie verspreiding

Dirk Kerkhove

Eleke Langeraert

Liesje Stubbe Nele Union

Georgette De Ketelaere
Ludwina Van de Walle

Oplage

Peter De Groote

Friet Verthriest

Riet Kersse
Marleen Van Ooteghem

880 exemplaren - tweemaandelijks

Vlakaf wordt gedrukt in de werkplaats voor aangepaste arbeid Mirto.
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