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Winnaar wedstrijdpuzzel
Joke Bentein wint voor 25 euro
aan waardebonnen, te besteden bij
de handelaars van Slijpe.
Juiste oplossing vorige wedstrijdpuzzel:
KUNSTENAARS
Bedankt voor de vele inzendingen!
De winnaar wordt telkens via loting aangeduid.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen zoals ontbrekende dorpskranten, vereniginggids, tips en suggesties voor één van de rubrieken van de dorpskrant
of wil je ééns meehelpen met de redactieploeg contacteer ons gerust.

De redactie

Van links naar rechts,
Walter Opstaele, walter.opstaele@telenet.be - 059 30 04 84
Roland Rousseeuw, rolandrousseeuw@skynet.be - 059 30 42 62
Roland Vanhove, rolandvanhove@hotmail.com - 059 30 10 55
Franky Annys, franky.annys@telenet.be - 0486 39 42 60
Eric Opstaele, kristien.blomme@telenet.be - 059 31 31 09

dorpinzicht.slijpe@gmail.com
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Wensen
Een lieve groet, een klein gebaar
Mooie wensen voor het nieuwe jaar
Met veel gezondheid en geluk
Kan het nieuwe jaar niet meer stuk!

Dit zijn de wensen van de medewerkers van dorp in zicht.
Aan al onze lezers voor 2017

Tapdansen op het rond punt

In de winter zijn er dikwijls 1 of
meerdere zilvermeeuwen te zien op
het rondpunt aan de ringweg. Daar
proberen ze de pieren (=tettingen in
het West-Vlaams) naar boven te lokken door het geluid van de regen na te
bootsen. Dit doen ze door ter plaatse
te trappelen. Wanneer er 1tje z'n kop
boven steekt, wordt hij zachtjes uit de
grond getrokken en opgegeten.
Tot in de jaren 80 werd de zilvermeeuw hier alleen gezien als wintervogel. Als cultuurvogel (zich aanpassen
aan de mens) nam hij snel uitbreiding.
Als alleseter vond hij zijn gading op de
vuilnisbelten. In de jaren 90 hadden ze
een broedkolonie in Zeebrugge. Door
de uitbreiding van de haven zagen ze
zich genoodzaakt hun heil te zoeken in
Oostende. Daar broeden ze boven op
de appartementsgebouwen en oa de
vuilniszakken zien ze als voedselbron.
Bij ons zien we 4 soorten meeuwen.
4

De kokmeeuw is de kleinste, met rode
poten en rode snavel. In de zomer
hebben ze een zwart kopje. De stormmeeuw heeft groene poten. De zilvermeeuw is de grootste met vleeskleurige poten. De kleine mantelmeeuw
heeft een donkergrijze 'mantel'. De
'bruine' meeuwen zijn zilvermeeuwen of mantelmeeuwen die nog niet
volwassen zijn. Hun jeugdkleed wordt
pas na 4 jaar ingeruild voor volwassen
pluimage waar ze, als het meezit, 60
jaar mee kunnen pronken.

Verslag Filip David

3de landbouwpraatcafé opnieuw succes
paard in vaststaat) stak, konden wij
ons ondertussen opwarmen met een
lekkere kop koffie of voor sommigen
iets sterkers.
Toen Johan ons kwam uitnodigen om
mee naar buiten te gaan om te starten
met het hoefsmeden, vroeg onze
grappenmaker van dienst om straks
zijn eigen teennagels ook eens te laten
knippen.
Zondag 20 november 2016, de dag dat
velen zich nog zullen herinneren als de
dag dat een zware storm door Middelkerke raasde. Maar in de Kinderboerderij Lettenhof kon onze activiteit
hoef- en siersmeden doorgaan en
ondanks het mindere weer waren
ongeveer 50 mensen komen opdagen.
We werden door Ingrid en Johan
Letten-Deman en hun dochter Valerie
heel hartelijk ontvangen.
Terwijl Johan zijn paard uit de wei
haalde en in de travalje (kooi waar het

Gelukkig stonden we binnen in de
mooi verzorgde loods waar we een
demonstratie kregen van hoefkappen
en paarden beslaan.
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Eerst werd het paard vastgemaakt en de
poten gebonden in de travalje zodat de
hoefsmid veilig kon werken. Nadat het oude
ijzer is verwijderd haalt de hoefsmid alle
losse hoorn van de zool af. De overtollige
lengte van de hoef werd eraf gehaald met
een kapmes.
Pas daarna kon het hoefijzer gepast worden.
Het beslaan gebeurt warm, het ijzer wordt
afwisselend tegen de hoef en opnieuw in het
vuur gestoken om te verhitten. Een ijzer dat
niet heet genoeg is, is moeilijk te bewerken. Onze smid leek na een vijftal minuten
smeden en passen tevreden van zijn werk,
het ijzer paste perfect. Het ijzer wordt afgekoeld en vastgenageld en de nagels worden
afgeknipt.
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Tenslotte komt er nog wat vijlwerk aan te pas
en ook het haar rond de poten werd geknipt,
en zo kan het paard met nieuwe schoenen
terug naar de weide. Dominique vertelde ons
tussendoor dat een paard eigenlijk 5 harten
heeft, want bij elke stap wordt er bloed in
het been opgepompt. Vandaar dat het zo

belangrijk is dat de hoef van een paard goed
verzorgd wordt voor de gezondheid van de
hoef en de benen maar ook voor het welzijn
van het paard.
Tussendoor gingen we in kleine groepjes
kijken in de loods ernaast waar Johan een
demonstratie siersmeden gaf. Hij toonde ons
een aantal van zijn prachtige kunstwerken,
waar soms een volle dag werk aan is. Als
voorbeeld maakte Johan voor ons enkele
nagels.
Het werd ons al snel duidelijk dat paarden
beslaan en siersmeden een echte kunst is en
bovendien ook nog zwaar werk.

Achteraf bleven de meeste aanwezigen nog
eventjes napraten en iets drinken in ons enig
gezellig café die Slijpe nog rijk is. Johan en
Dominique hebben ons heel wat bijgebracht
over deze ambacht.
Ingrid, Johan, Dominique en Valerie, hartelijk
dank voor deze aangename zondagvoormiddag !
En de goesting van onze grappenmaker van
dienst om zijn teennagels te laten knippen
was door het zien van gloeiend ijzer en grote
tangen ook plots over.
Verslag Franky Annys.

De meesten onder de aanwezigen hadden het
paarden beslaan en siersmeden nog nooit
gezien en waren vol verbazing.
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Activiteitenkalender
Alle activiteiten staan open voor alle inwoners
Zaterdag 7 januari - speelplaats gemeenteschool ’t Slijpertje vanaf 19.30 uur

Slijpe toast op het nieuwe jaar

Iedereen welkom op het gezellig samenzijn met DJ Stefano en Shana
Organisatie Dorp in Zicht Slijpe
Donderdag 19 januari - refter gemeenteschool ’ t Slijpertje om 19 uur

Kookles met wintergroenten
Organisatie KVLV

Vrijdag 3 februari - refter gemeenteschool ’t Slijpertje vanaf 19 uur

Kaas- en bieravond

Inschrijven via de school of bij Greet Soete
Organisatie: vriendenkring ’t Slijpertje
Maandag 6 februari - zaal Scora te Schore om 19.30 uur

Drum’s a live

Organisatie KVLV

Dinsdag 28 februari - refter gemeenteschool ’t Slijpertje om 13.30 uur

Creatief met kids
Organisatie KVLV

Dinsdag 21 maart - voetbalkantine om 13.30 uur
Kritisch en gezond
Organisatie KVLV

Woensdag 29 maart - zaal Scora te Schore om 13.30 uur
Kookles met gerechten voor het voorjaar
Organisatie KVLV
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Nieuws uit dorp en vereniging
THUISWEDSTRIJDEN VAN SK SPERMALIE – MIDDELKERKE
Telkens op zondag om 15 uur behalve in januari om 14.30 uur
08/01 SKSM – Bredene
22/01 SKSM – Heist
05/02 SKSM – Staden
19/02 SKSM – Zedelgem
05/03 SKSM – De Haan
19/03 SKSM – Moorslede
26.03 SKSM – Varsenare
23/04 SKSM – Gistel
OPROEP!
In naam van C M obiel naar aanleiding van ons interview met Roger Vermote in
ons vorig nummer. En omdat er voor Slijpe nog geen plaatselijke chauffeur is
deze oproep aan alle Slijpenaars. Beschik je over een wagen, ben je telefonisch
bereikbaar en heb je nog een stukje vrije tijd wordt dan vrijwilliger bij C M obiel.
Als chauffeur geniet je tijdens je vervoeropdracht van een verzekering en een
vergoeding. Belangstelling? Neem contact met regio Middelkerke 059 30 01 69
zaal Ten Bunderen Kerkstraat 41 ter attentie van Georges Savic.
TEMPELIERSZOEKTOCHT
De opbrengst van de
zoektocht gaat naar het
basisonderwijs in Slijpe.
De prijsuitreiking van
deze 26 ste toeristische
zoektocht had plaats
in oktober. Er waren
657 inschrijvingen en
dit overtrof alle vorige
records. Daarvan kwamen 535 antwoordformulieren terug. De A-zoektocht (zonder strikvragen) werd
gewonnen door een vrouw uit Lummen met een foutloos parcours. Eerste Middelkerkenaar Jan Robert kwam op de 24 ste plaats en eerste Slijpenaar Patricia
Houweele op de 37 ste plaats. De B-zoektocht (met addertjes onder het gras)
kende eveneens als winnaar een vrouw, nu uit Dendermonde.
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BLOEDAFNAMES RODE KRUIS IN 2017
Telkens van 16 tot 19.30 uur.
In CC “de branding” te Middelkerke op 07/02, 09/05, 08/08 en 14/11
In zaal “de zwerver” te Leffinge op 31/01, 16/05, 22/08 en 07/11
SAMANA OP UITSTAP
In de maand oktober staat bij onze vereniging ‘ziekenzaterdag’ in de kijker. Dit jaar organiseerden
we een babyborrel naar aanleiding van onze nieuw naam Samana. We konden genieten van een
glaasje cava en een overheerlijk stukje taart dankzij Stutn en Toartn. En op het einde ontvingen de
aanwezigen ‘suikerbonen’. Voor iedereen zeker voor herhaling vatbaar.

MISVIERING
Sedert 1 december is er in onze kerk opnieuw iedere zaterdagavond om 18.30 uur (uur gewijzigd)
een misviering.
KRACHTEN BUNDELEN
Op 1 januari hebben KVLV Slijpe en KVLV Schore hun krachten gebundeld en vormen voortaan
één verenging.
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KLJ
We konden
ons nieuw
werkjaar
reeds positief
inzetten met
een toffe
startdag die
plaats vond
het eerste
weekend van
september.
Met trots mogen we u mededelen dat KLJ Leffinge dit jaar 11 nieuwe gezichten telt! Ondertussen hebben we
er al een spetterende fuif opzitten ‘Nacht in ’t Blote’ die plaats vond bij Tom Devriendt en hebben
we beter kennis gemaakt met onze nieuwe leden op de bowlingactiviteit. Ook zijn we erg tevreden
met de opbrengst van onze koekenverkoop, waarvoor dank aan iedereen die onze KLJ gesteund
heeft! Ook ons gezellig kerstfeestje was een leuke activiteit waarop we onze leden bedanken voor
hun inzet op onze fuif. Bedankt voor de interesse in ons KLJ gebeuren.
Geïnteresseerden kunnen zich altijd aansluiten bij onze toffe bende. KLJ Leffinge is er voor iedereen uit Groot Middelkerke die dit jaar 16 geworden is.
Ingezonden door Nicolas Dehaemers
SLIJPEBRUG NA DE WERKEN
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CAFE DE RATTEVALLE
Vroeger tierden de cafés welig in ons dorp. Hoe onooglijk klein een
leefgemeenschap ook was, je vond er wel een café. In het gehucht
“ De Rattevalle “ ontbraken ze zeker niet. Ze vormden het centrale
ontmoetingspunt van de buurtbewoners voor een gezellige babbel
en een lekker pintje na een harde werkdag.

De familie David speelde hier een
belangrijke rol in en baatten er vele
generaties lang verschillende cafés
uit. We gingen daarom onze oren te
luisteren leggen bij Greta David en
haar echtgenoot Luc Veramme.
Greta David
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Greta haar
grootouders,
Bertha Vanhooren en
Achiel David,
hadden eerst
een café “ Het
Visserskwartier “ aan de
Vaartdijk Noord
en verhuisden
later naar de

overkant van de vaart om er café “
De Rattevalle “ te openen. Hun zoon
Georges David en zijn echtgenote
Godelieve Lecomte woonden bij hen
in en waren dan ook voorbestemd om
de zaak later over te nemen. In 1961
namen ze het café over van Achiel en
Bertha. Daarnaast had Georges samen
met zijn twee broers een houthandel.
Godelieve en Georges

Driedaagse

Wie herinnert er zich niet de talloze grote
balken die waren gestapeld langs de vaart
richting Nieuwpoort. De bomen haalde men
op in het verre Virton in Wallonië waarna het
naar de boomzagerij ging in Torhout. Vervolgens verkocht men het hout aan speelgoeden meubelfabrieken. Wie weet speelden we
ooit met houten blokjes die we kregen van
Sinterklaas waarvan het hout een steenworp
van ons afkomstig was!
De klanten van café “ De Rattevalle “ bij Lieve kwamen niet alleen vanuit de nabije buurt
maar van heinde en verre. Vele wielertoeristen hielden er een pitstop en daar waren
bekende mensen bij zoals voormalig eerste
minister Wilfried Martens en Lucien Acou
de schoonvader van Eddy Merckx. Vroeger
noemde men een café als “ De Rattevalle
“ een baancafé. Het vormde een welkome
pleisterplaats voor de handelaars die huis
aan huis verkochten en vele kilometers per
dag aflegden.

Er was een spaardersclub en geregeld organiseerde men er “ peurderswedstrijden. “
Verder kon men er op zijn gemak een partijtje
biljart spelen. De jaarlijkse kermis, telkens de
vierde week van juni, was voor het café het
orgelpunt van het jaar. Men danste er zelfs
op de tonen van de accordeon. Greta herinnert zich dat enkele vast klanten, ze werden
de mannen van donderdag genoemd, zelfs
eens een heuse driedaagse organiseerden in

Eddy David,Wilfried Martens,Lieve en
Georges,toerist
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1982 met kinderspelen en een vleeskaarting
die nog lang in het geheugen nazinderde.
Wie de reeks “ De Paradijsvogels “ nog heeft
gezien op televisie kan zich levendig voorstellen hoe het er aan toe ging in café “ De
Rattevalle.” Vele volksfiguren passeerden er
de revue en men er dreef er wel eens handel
waarvan men kan zeggen dat het wel een
beetje ondeugend was. Misschien een beetje
buiten de wet maar allemaal onschuldig! We
noemen geen namen maar dat de jachtopzichter en een bekende stroper uit die tijd er
gezellig een pintje dronken was geen geheim.
Buiten een beetje vijanden van elkaar maar
binnen in het café gezellig samen een pintje
drinken. Moet kunnen volgens ons! Café “ De
Rattevalle “ was tevens de verzamelplaats
voor de kinderen van de buurt om samen de
bus naar school te nemen naar Nieuwpoort.
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We vroegen aan Greta en luc of ze zich nog
anekdotes herinneren die betrekking hadden
op zichzelf. Greta wist te vertellen dat bij
hoogwater het alle hens aan dek was. Om
twaalf uur ’s nachts werd ze uit haar bed
gerukt omdat men vlug; en we zeggen het nu
in het dialect de “ nilten “ voor de palingen
uit de vaart dienden gehaald te worden!
Toen Luc verkering had met Greta kwam het
ogenblik dat hij zich moest bewijzen tegenover zijn toekomstige schoonvader. Hij werd
gedoopt met het nodige vochtige nat dat hij
bijna op zijn benen niet meer kon staan en
de auto ……………. ( werkwoord is hier
gecensureerd voor gevoelige en jonge lezers
). Maar hij doorstond de proef en is nog altijd
gelukkig met zijn Greta!
In mei 1998 stopten Georges en Lieve met
het café en gingen hun kinderen Greta en
Eddy hun eigen weg. Na zovele generaties
zou er geen café meer worden uitgebaat door
de familie David.
We bedanken hartelijk Greta en Luc voor hun
warme ontvangst en wensen hen nog fijne
jaren samen!
Walter en Eric Opstaele

Pret en verzet voor kinderen in Slijpe
Woordzoeker

Kun je de volgende sudoku puzzels oplossen?
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WEDSTRIJDPUZZEL
Win voor 25 euro aan cadeaubonnen,te besteden bij de lokale handelaars.
(enkel voor mensen woonachtig in Slijpe)

Stuur vóór 1 februari het juiste antwoord
samen met je naam en adres per mail naar
dorpinzicht.slijpe@gmail.com
of op een briefje bij Roland en Hilda Vanhove, Klompaertstraat 1.
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RAPH ENGELS – VAN RIEBEKE NANCY
Deze keer hebben we een afspraak met Raph en Nancy. Ze hadden
al een oogje op elkaar toen ze nog schoolliepen. Nu wonen ze met
hun drie vriendelijke, opgroeiende dochters in de schaduw van de
kerktoren. Louise is 18 en hun tweeling Laura en Margaux zijn 14
jaar oud.
Raph welk werk doet u?

Wat bracht jullie naar Slijpe?
Bruggeling Nancy en Oostendenaar
Raph werkten beiden in het Brugse
maar de nabijheid van de zee mocht
ook niet veraf zijn. Ze hadden een lijstje gemaakt wat ze bij aankoop van een
huis graag zouden willen en het huis
in Slijpe beantwoordde grotendeels
aan hun verwachtingen. Ze kochten dit
in het voorjaar van 1996.
Intussen, maar dit merk je niet van
buitenaf, zijn de ruimten ingericht naar
hun verlangens. Een groot probleem
was het straat lawaai en zwaar
verkeer. In die mate dat ze meermaals
hebben overwogen om toch nog te
verhuizen. Maar sinds 2009, met de
ringweg, is dit probleem definitief van
de baan.

Heel mijn leven droomde ik al van om
iets te kunnen doen met mijn handen.
Op school volgde ik nochtans A1
informatica, zoals Nancy, en begon ik
als I.T.-er (technicus informatica) te
werken. Na 12 – 13 jaar dreigde een
burn-out en toen verwezenlijkte ik
mijn droom en ging ik bij een schrijnwerker werken. Dit werk heb ik zeer
graag gedaan. Maar op de chantier
tussen het ‘ruige’ mannenvolk ontdekte ik dat dit toch mijn wereld niet
was.
In 2005 greep ik mijn kans. Bij de
firma Bervan in Oostende, opgericht in
1989 en gespecialiseerd in sleutels en
sloten, zocht men een handige, tweetalige informaticus. Intussen heeft
deze firma een bijhuis in Blankenberge
waar het, in het toeristisch seizoen,
zeer druk is.
Het is een groeiend bedrijf want waar
we in 2005 met 6 werkten zijn dit
nu 15 personen. Eerst deed ik als
technicus 5 jaar lang de baan. In 2009
werd ik ook medezaakvoerder met
de oprichter. Naast het administratieve luik specialiseerde ik me in de
elektronische toegangscontrole en
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zijn systemen en deed ik het I.C.T. beheer
(informatica communicatie technologieën).
Maar de combinatie werd geleidelijk aan te
zwaar zodat ik me eind 2014 als zaakvoerder
terug trok.
Sindsdien werk ik nog altijd voor Bervan aan
de verdere uitbouw van de elektronische
toegangscontrole maar heb ook een eigen
BVBA met de naam Renatec (samenvoeging
van onze namen en het woord techniek). Er
ging geen jaar voorbij dat ik geen bijscholing
volgde om up-to-date te blijven. Daarnaast
volgde ik nog avondschool om mijn kennis
te verrijken, onder ander in elektriciteit. De
laatste jaren leg ik me dus meer en meer toe
op elektronische toegangscontrolesystemen.
Raph geeft ons een paar tips om in overweging te nemen hoe we inbrekers kunnen
afschrikken. Zeker nu in deze korte, donkere
dagen. Wetende dat een inbreker zich niet
langer dan drie minuten zal bezighouden om
in een huis binnen te geraken. Beveilig dus
vooral de toegangen van buitenaf en niet zo
zeer uw binnendeuren.
Dit kun je doen door:
•
Plaats een slot die uw deur op meer
punten vergrendeld. Ideaal is boven,
midden en onder.
•
Plaats dubbel en gelaagd glas. Gelaagd
glas barst in duizend stukjes maar
breekt niet, zodat er geen opening
ontstaat.
• Plaats op uw ramen een extra slot.
Eventueel twee sloten op grote ramen.
• Denk ook aan de beveiliging van dakramen en lichtkoepels op platte daken.
• Geef uw woning altijd een bewoonde
indruk en verwittig een paar mensen bij
eventuele afwezigheid om een oogje in
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•

het zeil te houden
Vergrendel steeds uw deur en raam volledig als u de woonst verlaat, ook al is
het maar voor enkele minuten.

Weet u dat sleutels om een deur te openen
meer en meer vervangen worden door een
batchsysteem. Denk aan hotelkamers. Weet
u ook dat een cilinderslot van het type ‘nood
en gevaar’ kan geopend worden ook wanneer
een sleutel in het slot steekt aan de binnenkant van de deur.
Interessant bij oudere mensen die alleen
wonen, hun deur sluiten en de gewoonte
hebben de sleutel in het slot te laten zitten.
Ingeval van nood kan zoon, dochter of buur
toch binnen met een tweede sleutel zonder
schade te veroorzaken.

Heb je nog tijd vrije tijd voor hobby’s?
Het is soms moeilijk haalbaar maar ik tracht
6 à 7 uren per week te sporten. Dit staat de
laatste twee jaar op een lager pitje omdat ik
aan mijn twee schouders ben geopereerd.
Daarom heb je me minder met de fiets gezien
maar dit compenseerde ik op de fietsrollen.
In clubverband rij ik met ‘De Copains’, waar
ik nu al 8 jaar bij aangesloten ben. Ik ben ook
een muziekliefhebber, hoor graag kleinkunst
en speelde vroeger gitaar. Moeder en dochters zijn in de turnclub ‘de Sirene’. Van kinds
af aan zijn de dochters eraan begonnen.

Sinds september geeft de oudste, Louise, nu
zelfs turnles met onder haar leerlingen haar
twee jongere zussen. Ook heeft ze jaren lang
klarinet gespeeld.
Uiteindelijk nemen we afscheid van dit
sportieve, muzikale gezin en danken Raph en
Nancy voor hun openhartig gesprek. En nu
maar hopen dat ze tijdens onze afwezigheid
niet ingebroken hebben.
Verslaggevers Roland Vanhove en Roland
Rousseeuw
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