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Van de redactie

Toegegeven, het is niet slecht wonen in Leffinge. De zeewind zorgt (meestal) voor 
een gezonde lucht. We kunnen nog genieten van heel wat natuur. Handelaars 
doen hun best om kwalitatieve producten aan te bieden. Er zijn twee scholen. Er 
passeert met regelmaat een bus. We blijven gespaard van grote criminaliteit of, 
godbetert, terrorisme. Wie medische bijstand nodig heeft, hoeft het ook niet ver 
te zoeken. En bovendien is er een ruim en gevarieerd aanbod van sportieve en 
culturele activiteiten.

Voor wie dit niet volstaat, is het niet eens ver zoeken buiten onze dorpsgrenzen 
om alles te vinden wat we nodig hebben.

Maar voor sommigen is dit niet voldoende. Om heel aanvaardbare redenen 
verlaten zij ons dorp. Het werk, de liefde, het avontuur… zorgen ervoor dat zij 
andere oorden opzoeken.

En bij een aantal van hen gaat dit, letterlijk, heel ver. Voor hen is zelfs ons landje 
te klein geworden en ze beproeven hun geluk verder weg. Vlaanderen zendt nog 
altijd zijn zonen (en dochters) uit. In een vorige editie kon u al lezen hoe drie 
Leffingse broers naar de diverse windstreken trokken. En ook in dit nummer zijn 
wij te gast bij een koppel dat ver van hier een bijzonder leven lijdt. In de toekomst 
krijgt u nog verslag ‘van verre velden’.

Allemaal hebben zij heel goede herinneringen aan ons dorp, en het was ook niet 
dat zij er echt weg willen. Maar de lokroep van elders is te groot. Voor de ene mag 
iedereen het weten; anderen houden het liever discreet. En dat is ook goed. Met 
hun verslag en hun verhalen brengen zij de wereld een stukje binnen in ons dorp. 
En de wereld zelf, wordt steeds meer een dorp. Het ga hen goed! 

En voor we het vergeten, we wensen alle Leffingenaars, binnen en buiten het 
dorp, een heel gezond, succesvol en gelukkig nieuw jaar.

De redactie,

Sigrid Dedeckere, Luc Despodt, Gwen Deprez, Geert Aneca en Diederik Van Rillaer 

leffingezicht@gmail.com
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Wist je dat:

 … Het bestuur van het Davidsfonds Leffinge-Slijpe 
de laatste werkingsmiddelen van de vereniging 
geschonken heeft aan het Ariane Leukemie Fonds 
uit Middelkerke. Over welk bedrag het gaat, wilde het 
Davidsfonds niet bekendmaken. Maar de voorzitter 
van het fonds Norbert Declercq liet ons weten dat het meer dan de moeite 
loont. De som zal, zoals altijd, gebruikt worden voor het onderzoek en de 
genezing van leukemie.

 … Onze 88-jarige dorpsgenoot en wereldvermaard cineast Raoul Servais 
bezig is met een nieuwe film die in 2017 moet klaar zijn. De film zal 
‘Duiven’ heten, en gaat over het belang van die beestjes tijdens de eerste 
wereldoorlog.

 … De foto op de voorpagina gemaakt is door dorpsgenoot Johan Lambert. 
We hopen in de toekomst vaker een beroep op hem te kunnen doen.

 … Charles Lamoot en Hubert Vandycke winnaar werden van de 
bebloemingswedstrijd in de categorie ‘gevel en terras’, resp 
landbouwbedrijven. Proficiat!

 … Er een Facebookpagina bestaat ‘Je zie va Leffinge oje…’ Zeker eens 
bekijken!

 … Ruth Maes, waarover we in de vorige editie een artikel schreven, alweer 
het ruime sop heeft gekozen en opnieuw aan het werk is voor enkele 
maanden op een cruiseschip

 … We een samenloop vermijden van wat in ‘de Sirene’ verschijnt. Daarom is 
het ook interessant om de Sirene te raadplegen. Je vindt daar bijvoorbeeld 
alle info over wachtdiensten enz…



Militaire loopbaan

Het begon allemaal bij de toen nog 
verplichte legerdienst na schooltijd. 
In plaats van gewoon als milicien bij 
de ‘troep’ te gaan, koos José voor de 
opleiding para-commando. Tijdens 
zijn legerdienst deed hij een cursus 
van acht maanden voor tijdelijk 
onderofficier en daarna één jaar voor 
beroeps onderofficier.
Als para deed hij oefeningen met 
verschillende elite troepen waaronder 
de Amerikaanse Special Forces, de 
Nederlandse Korps Mariniers en 
korps commando troepen alsook 
met de Franse gespecialiseerde 
verkenningstroepen. Hij werd ingezet 
tijdens de rellen in Rwanda, is op 
oefening geweest in verschillende 
landen, werd uitgezonden voor 
uitwisseling tussen de verschillende 
Europese legereenheden waaronder 
Spanje, Duitsland, Frankrijk, 
Nederland, Turkije, Engeland 
en volgde natuurlijk de gekende 

oefeningen voor de para’s in Corsica. 
Verder volgde hij extra cursussen 
‘Operationele vrije val grote hoogte 
’ en ‘gevecht duiker’ en werd finaal 
lesgever in Marche-les-Dames.

Fietsenwinkel

Na acht jaren in het leger was 
voor José de uitdaging een beetje 
voorbij, en zeker als lesgever bij de 
para’s was het avontuurlijke er voor 
José uit. Hij hunkerde naar nieuwe 
ervaringen en bovendien was hij 
ondertussen gehuwd en had zijn 
toenmalige echtgenote liever dat 
José thuis was. Hij zei het leger dus 
vaarwel en startte een fietsenwinkel 
in de Groenhagestraat. Natuurlijk 
was dit niet de stimulans die hij zocht 
maar bij de para’s werd eerder het 
fundament gelegd van wat hij later 
zou gaan doen. Nu wou hij de winkel 
en de fietsenherstellingen combineren 
met duikopdrachten. De degelijke 
duikopleiding die José tijdens zijn 

Leffingenaars in het buitenland:  
José Reynaert en Ariane De Neve:

José Reynaert woont en werkt al langer in Afrika waaronder Ghana, 
en vier jaar geleden is ook zijn partner Ariane De Neve hem naar 
daar gevolgd.
Hen strikken voor een interview was niet evident maar begin 
september is het ons toch gelukt. José bleek, zoals verwacht, 
een vat vol verhalen en het werd algauw duidelijk dat zijn leven 
niet te vatten is in deze beperkte pagina’s. José’ s leven is geen 
aaneenschakeling van duidelijk afgebakende periodes maar eerder 
een ineenstrengeling van gelijktijdige momenten. 
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militaire carrière had genoten vervolledigde 
hij met een off-shore cursus waardoor hij 
meteen aan de slag kon als beroepsduiker 
bij verschillende Belgische en Nederlandse 
duikbedrijven. Dit was echter niet wat zijn 
vrouw voor ogen had; in minder dan twee 
jaar liep het huwelijk op de klippen en werd 

de fietsenwinkel weer gesloten.

Zelfstandige free-lance duiker

José kon van nu af aan als freelancer voltijds 
gaan duiken voor onder andere de Tijdelijke 
Vereniging Bergingswerken (= voor de 

Ariane met een aapje tijdens een rondreis in Volta regio in Ghana
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berging van wrakken voor de Belgische 
kust), voor Submergo ( = een duikbedrijf in 
Zeebrugge), voor Hydrix (= gespecialiseerd 
in scheepsherstellingen onder water) , voor 
Belgium Diving en het berging en heavy 
lifting bedrijf Scaldis. Al die duikbedrijven 
huurden José in voor een welbepaalde 
klus tot de job was geklaard.  Zo kreeg hij 
opdrachten in Nederland, Denemarken, 
Zweden, in Spanje, Joegoslavië, Angola, 
enz…Overal waar er werk was werd hij 
naartoe gestuurd waardoor de expertise van 
José steeds meer groeide. Door zijn ervaring 
werd hij gevraagd om in vast dienstverband 
te gaan werken voor Scaldis, eerst als 
uitvoerder, later als bergings-inspecteur ( 
Salvage Master ) en tevens als workmanager 
offshore voor de berging van de Tricolor (het 
vrachtschip volgeladen met auto’s dat in 
december 2002 zonk in het Kanaal).

Vast contract duiker

José kreeg steeds meer 
verantwoordelijkheid toegewezen en 
DEME (=  het moederbedrijf van Scaldis 
gespecialiseerd in baggeren, landwinning 
en haveninfrastructuur) vroeg hem voor een 
project in Effasu  een klein dorpje in Ghana. 
José had nog maar net dat project in goeie 
banen geleid toen hij er werd weggeroepen 
om een probleem in Accra (= hoofdstad 
van Ghana) op te lossen. Toen hij ook die 
opdracht tot een goed einde bracht was zijn 
goeie reputatie voorgoed gemaakt en bood 
DEME hem een vast contract aan. José 
kreeg nu opdrachten toegewezen in Nigeria, 
Koeweit, Quatar, Mexico, de Dominicaanse 
Republiek, India, Duitsland, enz. 

Wanneer het op werkvlak eventjes wat 
rustiger was bleef José niet bij de pakken 
zitten. Zo liep hij weer school en doorliep 
een opleiding tot kapitein.
Maar daar bleef het niet bij; gelijktijdig met 
al die buitenlandse opdrachten had José hier 
in België samen met  zijn partner Ariane de 
bvba Ship Technics opgericht, een bedrijf 
voor herstel van yachten in Nieuwpoort. En 
toen kreeg José het idee om mosselen te 
kweken en gaf zijn ontslag bij Deme.

De Belgica Mosselen

Bij José is er geen sprake van een gapende 
kloof tussen zijn voornemens en zijn daden. 
Integendeel! Hij heeft het idee mosselen 
te kweken en doet het dan ook – maar niet 
zonder back-up! Als zelfstandige was hij 
op dat ogenblik met drie dingen tegelijk 
bezig: de mosselen, resident engineer  voor 
verschillende projecten voor PMI (= Project 
Management International) en, waar ze hem 
konden gebruiken, varen als kapitein. Op die 
manier stelde hij dan ook zijn inkomen zeker. 
Na wat proefnemingen was gebleken dat de 
aangroei van de mosselen op de Vlaamse 
Banken eigenlijk fantastisch was, het 
waren schone, grote en lekkere mosselen. 
Het mosselproject bleek een onbegrensd 
potentieel te hebben en verwachtingsvol 
werden er plannen gesmeed om pontons in 
zee te leggen met kooien.
José en Ariane slaagden erin mosselen te 
oogsten – de Belgica mossel werd toen zelfs 
verkocht in Het Spijshuis hier in Leffinge. 
Het oogsten was heel erg arbeidsintensief, 
José en Ariane gingen de mosselen 
persoonlijk trekken op zee, voerden ze 
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naar hun fabriekje in de vismijn waar al die 
trossen mosselen uit elkaar werden gehaald, 
geborsteld, geselecteerd en in bakjes werden 
afgewogen. Het was zwaar werk en jammer 
genoeg is het project uiteindelijk mislukt. 
Gelukkig had José niet alle deuren achter 
zich gesloten en kon hij dankzij zijn marine-
ervaring opnieuw in vast verband aan de 
slag als operation-manager bij PMI in Ghana. 

Wonen in Ghana 

Voor José was het geen enkel probleem om 
te leven en te werken in Ghana. Sedert zijn 
legertijd was hij al zo vaak in het buitenland 
dat het gewoon deel uitmaakte van zijn 
leven. Voor Ariane echter lag dat helemaal 
anders. Maar toen ze na het mosselproject 
hier zonder vaste job kwam te zitten en 
besefte dat José steeds weer maanden in 

het buitenland zat  terwijl zij hier was, wist 
ze ook wel dat het zo niet verder kon en 
heeft ze de stap gewaagd. In de wetenschap 
dat ze steeds terug kon naar hun huis in de 
Groenehagestraat is Ariane vier jaar geleden 
ook naar Ghana vertrokken. Niet dat het 
gemakkelijk voor haar was. Ze heeft twee 
jaar nodig gehad om zich aan te passen aan 
die totaal andere cultuur. Het leven in Ghana 
is absoluut niet te vergelijken met onze 
Europese manier van leven. Zeker als vrouw. 
Daar boodschappen doen alleen al is een 
volledige dagtaak. Er zijn geen supermarkten 
waar van alles te koop is, geen winkelcentra, 
winkels liggen vaak kilometers uit elkaar en 
je bent uren onderweg om er te geraken. 

José met een klant en enkele medewerkers in 
Congo Matadi bij het ontwerpen en plaatsen van 
een afmeerponton op de Congo Rivier. 
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Nu moet je weten dat ook in Ghana José 
soms maandenlang van huis is. Ariane, die 
er niet werkt, zit dan heel vaak alleen thuis 
en heeft tijd, veel te veel tijd eigenlijk. Dat 
is ook één van de redenen waarom José 
en Ariane er geen personeel hebben, zodat 
Ariane zelf het hele huishouden kan doen – 
wat ze in Ghana eigenlijk raar vinden – alsof 
Ariane die Ghanezen geen inkomen, geen 
bestaan gunt. Maar dat is het niet: Ariane 
wil haar tijd zelf kunnen invullen. Als iemand 
voor haar komt kuisen of koken, wat moet 
zij dan nog doen?  Bovendien wonen José 
en Ariane nu in een compound in Pokuase 
(nabij Accra), wat heel erg afgelegen is. 
Gelukkig heeft Ariane weinig behoefte aan 
sociale contacten. Wel is ze blij met hun 
twee grote honden waar ze heel veel tijd 
aan besteedt. Verder vult ze haar tijd wat 
met handwerk, het kweken van groenten 
en ervoor te zorgen dat ze aan de dingen 
geraakt die ze er nodig heeft om te kunnen 
koken. Wat vanzelfsprekend niet altijd 
lukt. Vaak missen ze ook zaken die wij hier 
gewoon vinden maar daar niet te verkrijgen 
zijn. 

Zo komen ze met drie lege valiezen naar 
Leffinge en sleuren ze goed gevuld met 
allerlei lekkers zoals bijvoorbeeld witloof, 
gehakt enzovoort weer terug naar Ghana.
Straks verlaten Ariane en José de compound 
en verhuizen ze naar hun nieuwbouw op een 
oude mangofarm in Yaw Krom. Toch denkt 
Ariane nog aan terugkomen: ‘Ik zal niet 
sterven in Ghana”, zegt ze.

Tussentijdse bezoekjes aan Leffinge

Ariane komt vaker terug naar Leffinge dan 
José – bijna om de drie maanden, al was 
het maar om te winkelen. Voor José zijn 
er drie redenen om terug te komen: de 
kleinkinderen, zijn ma en het helikopter 
vliegen. Want ondertussen heeft José zijn 
vliegbrevet gehaald en vermits hij in Ghana 
niet vliegt wil hij het hier altijd graag doen. 
Verlof in Leffinge is echter niet altijd vakantie 
voor José want ook tijdens zijn laatste 
verblijf hier is hij tussendoor nog even naar 
Finland gevlogen om er materiaal te gaan 
bekijken zoals vaartuigen, pontons en een 
grote hijskraan die nodig zijn voor projecten 
in Afrika….. José, die steeds nood heeft aan 
uitdagingen, blijft zo wel nog een tijdje bezig 
daar in Afrika. 

José en Ariane gespot tijdens de voorbije 
LeffingeLeuren samen met kleindochter Mayra.
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De sportdienst van Middelkerke organiseert wekelijks 
sportactiviteiten in sporthal De Barloke. Start to sport en kom 
proeven van ons sportaanbod! De eerste les mag je gratis 
proberen!

Body Fit 

Aangezien beweging voor een goede bloeddoorstroming zorgt, worden de 
spieren en gewrichten soepel gehouden. Spierversterkende oefeningen, 
mobilisatie,… ideaal om je algemene conditie op peil te houden!
Dinsdag van 10 tot 11 uur

Badminton

Er wordt vrij gespeeld. Het nodige materiaal is beschikbaar ter plaatse.
Donderdag van 10 tot 11.30 uur

Yoga

Yogalessen zijn een fysieke uitdaging: je ontwikkelt kracht, flexibiliteit en je 
voorkomt blessures.
Woensdag van 20 tot 21 uur

 
Meer info via de sportdienst: sportdienst@middelkerke.be – 059/31.99.50

Start to sport!
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Jan Decroos, een Leffingenaar met een 
goed hart

2014: Helpen van noodlijdenden in 
de Filipijnen.

Samen met zijn vriendin Niki Hots 
trok Jan in 2014, het jaar na de 
verwoestende tyfoon Haiyan, naar de 
Filipijnen om er samen met een goede 
vriend actief mee te werken voor de 
VZW Cadaatan uit Kortemark.
Ter plaatse konden ze helpen bij de 
opbouw van een tiental huisjes, bij 
het verdelen van voedsel en kledij en 
kregen ze er ook de kans scholen te 
bezoeken.
Hierbij stelden ze vast dat deze VZW 
een organisatie is die op de juiste 
plaats de noodlijdende mensen helpt.
Als “geschenk” voor hun hulp kregen 
ze de lach en de dankbaarheid van de 

kinderen en hulpbehoevenden of de 
blik van hoop en blijdschap van een 
oud vrouwtje wanneer haar schamele 
woning bestaande uit zeil werd 
omgeruild voor een nieuw en mooi 
huisje.

2016: Inzamelactie keukengerei:

Half oktober deed de VZW een 
inzamelactie van niet elektrisch 
keukengerief, omdat daar veel nood 
aan is. Velen koken er nog in oude 
potten en pannen.  Jan verzamelde 
heel veel keukengerief ten behoeve 
van de noodlijdende bevolking.
Op 17 december laatstleden werd een 
stampvolle container opgestuurd naar 
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San Remigio. Het gerief werd er verdeeld 
onder de armste gezinnen onder toezicht 
van een verantwoordelijke van de VZW 
Cadaatan.

De toekomst:

Geld inzamelen voor het goede doel:
Recent, op 28 december, organiseerde deze 

VZW het festival “KREKEROCK”  om geld in 
het laatje te brengen voor de Filipijnse armen 
en hulpbehoevenden. Het werd een succes.
Jan verzekerde ons dat dit geld integraal 
naar de mensen gaat die het echt nodig 
hebben. Cadaatan werkt waar er nood is, 
helpt waar het moet.

Meer info: Cadaatan Kortemark:  
http://www.cadaatan.be of 
cadaatankortemark@telenet.be of  
via Jan Decroos: 0485/50.17.88

Wie de plaatselijke bevolking wil steunen 
kan natuurlijk nog altijd geld storten op 
de rekening van Cadaatan Kortemark:  
BE78 6528 2342 3786. 



Ondertussen loopt het derde 
oorlogsjaar op haar einde. Het front 
zit muurvast en wordt uitgevochten 
in een stellingenoorlog. Beide 
partijen leven in onmenselijke 
omstandigheden met de voeten 
ondergedompeld in de modder. 
Maar ellende kent men ook in 
de achterliggende dorpen, daar 
wordt de rust verstoord door de 
angstaanjagende beschietingen.

Bij een bombardement op Oostende 
op 12 september sterft Hendrik 
Vanmassenhove, afkomstig van 
Leffinge. Op 17 november overlijdt 
Désiré Alderweireldt aan de gevolgen 
van zijn verwondingen.  
Op zijn overlijdensakte staat 
genoteerd: “Om 3 uur in de namiddag 
op den openbaren weg  bij de kerk 
ten gevolge van een beschieting”. 
Eveneens worden twee gewonden 
afgevoerd naar Oostende, naar het 
hospitaal gevestigd in het Hôtel 
de la Marine. In een verslag van 
de Kerkfabriek lezen we: “Op 17 
November is het Zuidereinde van den 
kruisbeuk getroffen; het dak deels 
doorschoten en deels grootelijks 
beschadigd; het zijtorentje weggerukt, 

en vele vensters beschadigd, 
waaronder de drie gekleurde vensters 
van den Hogen Altaar. Door toedoen 
van de gemeente met toelating van 
de bezettende overheid is de schade 
voorlopig een weinig hersteld”.

Eind 1916 wordt er gewag gemaakt 
van een ‘Officierscasino’. De 
Kommandantur vraagt de gemeente 
in te staan voor de aankoop en 
onmiddellijke levering van stoven, 
carbuurlampen en carbuur, bezems en 
beddezakken. Met als gevolg wordt de 
oorlogsbegroting van 1916 verhoogd 
van 15  000 naar 70 000 Bf. Men leent 
10 000 Bf aan landbouwer August 
Declerck.  
Kort daarna moet de gemeente 
opdraaien voor de aankoop van 1500 
kg carbuur en een partij hout. Dit 
brengt opnieuw een verhoging van de 
oorlogsbegroting mee van  
70 000 naar 100 000 Bf en een nieuwe 
inschrijving van een tijdelijke lening 
van… 25 000 Bf.

Er komt maar geen einde aan: op 26 
oktober stelt het oogstcomité een 
levering voor van 600 kg stro per 
gemet.

MOMENTEN uit  de “GROOTE  OORLOG” 
(1916/4)

LEFFINGE, oktober – december 1916
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Tijdens de gemeenteraad van 4 december 
eist de Duitse overheid de levering van 
tarwegraan voor de burgerbevolking van 
Zandvoorde (26 200 kg) en Middelkerke  
(7 300 kg). Wie het levert, speelt geen 
rol. Ook mag de aardappelvoorraad op 15 
december niet groter zijn dan 90 kg per 
persoon. Wie meer heeft, dient aardappelen 
af te staan aan het  Voedingscomité van 
Oostende.

Hij hoort zelfs tussen de doden nog 
zwaargewonden kermen.
In de loop van 1916 worden alle gesneuvelde 
Duitse soldaten, begraven in Slijpe en 
omgeving, ontgraven en overgebracht naar 
het kerkhof van Leffinge. Soms worden 
gedurende de dag loopgraven aangelegd en 
tijdens de nacht gedempt. Emiel Vanhercke 

getuigt: “Ik heb met mijn eigen ogen gezien 
hoe de Duits naast de muur van de school 
(Dorpsstraat) op het kerkhof een grote put 
graafde. Wij stonden als kleine gasten over 
de muur te gapen en zagen hoe ze zeker 60, 
70 dode soldaten in de put staken. Een soort 
massagraf!”. Hij hoort zelfs tussen de doden 
nog zwaargewonden kermen.

Ook in ons dorp was de oorlog één brok 
ellende!

Jean Marie Barra, 
heemkring Graningate

Duitse soldaten rond een afgeschoten torentje van de kerk, waarschijnlijk in 1915
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Uit in Leffinge
Alle hierna vermelde activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Donderdag 12 januari 2017
Seniorenfilmnamiddag Kinepolis Oostende - vertrek kerk Leffinge – 14u
Info: KGB Leffinge  godelieve.desender@telenet.be 04940172308

Elke woensdagnamiddag kaarting – 13u00
Zaal Centrum
Info: KGB Leffinge -  godelieve.desender@telenet.be  0494 17 23 08 

Op 15 januari, 19 februari en 19 maart 2017 zet “De zoeten orgel” zijn deuren 
open voor het grote publiek. Kom proeven van de heerlijke in huis gebakken warme 
quiche, appel –en frangipanetaart en geniet van de mechanische muziekinstrumenten.

Vaartdijk Noord 37 – open vanaf 10u30 tot…
Info: Eddy Goderis – eddy.goderis1@telenet.be – 0474 31 19 29 / 0479 28 86 13

Op 25 en 26 februari: Pannenkoekenslag 
De Chiro gaat naar jaarlijkse gewoonte heel het dorp af 
om lekkere pannenkoeken te verkopen tvv het kamp. 
Op zaterdag 25 februari kan iedereen tussen 14u en 17u 
genieten van een heerlijke pannenkoek met koffie, thee 
of chocolademelk aan democratische prijzen in zaal 
Centrum.
Info: katrien@chiroleffinge.be + foto pannekoeken

Op 8, 15 en 20 maart 2017
Volksdanslessen – zaal Centrum – 20u
Info: KVLV – francine.duron@middelkerke.be

Op 13 en 20 maart 2017
Creales: Hippe bloemenhanger in macramé met Rita Keereman – Bib  
Leffinge – 13u30
Info: KVLV – francine.duron@middelkerke.be

Op 23, 24 en 25 maart 2017
Tragikomedie “Schering en Inslag” van auteur Paul Dewilde – 15de productie van 
Toneelkring Altoos Doende 

Zaal De Zwerver – vanaf 20u stipt
Info: altoos.doende@gmail.com – 0495 68 63 89



15

Vrijdag 13 januari 2017
Nieuwjaarsdrink gemeenteschool Bonte Pier – vanaf 15u
Info: debontepier@middelkerke.be

Vrijdag 13 januari 2017
Lampionnentocht met aansluitend een drankje  
en braadworst – start om 18u aan de Vrije  
Basisschool
Info: info@stjolef.be – 059 30 06 17

Donderdag 19 januari 2017
Jaaropener met Marina Osaer – Kritisch en gezond – zaal Centrum – 14u
Info: KVLV – francine.duron@middelkerke.be

Zaterdag 21 januari 2017
Promised Land Sound + Nemo – De Zwerver
Info: info@leffingeleuren.be

Donderdag 26 januari 2017
Initiatie sjaaltjes knopen – Zaal Centrum om 14u
Info: KGB Leffinge  godelieve.desender@telenet.be 04940172308

Dinsdag 31 januari 2017
Bloedinzameling – De Zwerver – 16u tot 19u
Info: voorzitter@middelkerke.rodekruis.be

Vrijdag 3 februari 2017
Cian Nugent + Support – De Zwerver
Info: info@leffingeleuren.be

Zaterdag 4 februari 2017
Flor Barbry’s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen “De Paradijsvogels”
IInfo: Gezinsbond Leffinge – marleen.decat@telenet.be – 059 27 93 92

Donderdag 9 februari 2017
James McMurtry – De Zwerver
Info: info@leffingeleuren.be
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Alle Leffingse verenigingen wordt gevraagd om hun activiteiten die voor iedereen toegankelijk 
zijn vóór 15 februari 2017 door te mailen naar leffingezicht@gmail.com .

Donderdag 16 februari en vrijdag 17 februari 2017
Grootouder- en ouderfeest – De Zwerver – donderdag om 14u – vrijdag om 13u30
Info: info@stjolef.be – 059 30 06 17

Vrijdag 17 februari 2017
Fruitkaarting tvv damesvoetbal Leffinge – Voetbalkantine – vanaf 17u
Info: frank.claeys@hotmail.com

Zaterdag 18 februari 2017
Quiz – 7de editie – Zaal De Zwerver – 20u
Info: Chiro Leffinge – katrien@chiroleffinge.be – sms 0487 41 35 88

Zaterdag 25 februari 2017
Guy Verlinde & The House Rockers – De Zwerver
Info: info@leffingeleuren.be

Maandag 27 februari 2017  
Kookles Marokkaans met Ria Colaert – zaal Centrum
Info: info@leffingeleuren.be

Zaterdag 4 maart 2017
Strand of Oaks – De Zwerver
Info: info@leffingeleuren.be

Donderdag 9 maart 2017
Seniorenfilmnamiddag Kinepolis Oostende – Vertrek Kerk Leffinge 14u
Info: Info: KGB Leffinge  godelieve.desender@telenet.be 04940172308

Maandag 27 maart 2017
Kookles met Ria Colaert – zaal Centrum – 19u
Info: KVLV – francine.duron@middelkerke.be

Woensdag 19 maart 2017 
Opruimactie Zwerfvuil – verzamelen aan het LeffingeLeurenplein om 14u
Info: DorpInzicht Leffinge – participatie@middelkerke.be 0474 88 81 24
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Even achterom kijken

575 jaar geleden  In Leffinge was vanaf 1442 een rederijkerskamer actief, Altoos 
Doende. De geletterde notabelen van Leffinge verenigden 
zich om samen te dichten en te rijmen. Een symbolisch 
eerbetoon is het rederijkersfonteintje op het Roger Muy-
laertplein. Op die fontein figureert het blazoen van Altoos 
Doende en een fragment van hun teksten. De huidige 
toneelvereniging in Leffinge draagt nu deze naam. 

110 jaar geleden  In 1907 werd in Leffinge een geitenkweekbond opgericht. Er 
werden prijskampen georganiseerd, voordrachten gegeven en 

het kweken werd gereglementeerd. 
Er werden geiten gekweekt die 3 
tot 5 liter melk per dag gaven en dit 
gedurende 8 tot 10 maanden per 
jaar. De huismoeders maakten van 
de melk boter en kaas. Een enorm 
voordeel voor de meestal kroostrijke 
gezinnen. Op 3 mei 1917 werden 
alle Leffingse geiten opgevorderd 
door de Duitse troepen. Het resul-
taat van jaren intens fokken werd 
met één pennentrek van de bezetter 
teniet gedaan.  
(Bron: Graningate)

40 jaar geleden  Op 1 januari 1977 wordt Leffinge een deelgemeente van  
Middelkerke. 

15 jaar geleden  Begin 2002 werd de Leffingse toneelvereniging  
“Altoos Doende” opgericht onder impuls van Paul Vandewalle. 
Sindsdien brengt de bloeiende vereniging elk jaar een vol-
avondstuk op de planken. In maart kan u dus hun 15e produc-
tie bijwonen. 

5 jaar geleden  Op 15 januari 2012 werd de OLV Kerk onder grote belangstel-
ling ingehuldigd. Dit na een restauratie van ruim 30 jaar. 

Kent u ook een speciale ‘verjaardag’? Signaleer het ons en we nemen het op in deze 
rubriek!
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Een Leffings sprookje

U herinnert zich dat wij in onze vorige editie bekend maakten dat 
Bart Verdonck het winnende verhaal had geschreven over het 
mannetje aan de Vaart.
Intussen gebeurde ook de prijsuitreiking en werd het volledige 
verhaal verteld in de kerk op 23 december. Voor wie er niet bij kon 
zijn: hierbij de ontknoping.

‘Wie het stokje vindt, mag het houden. Maar ik zou het heel graag terug wil-
len hebben. Zwerfkabouters moeten kunnen zwerven, begrijp je? Als je me het 
stokje geeft mag je een wens doen. Je mag alles wensen, behalve één iets.’

‘En wat mag dat dan wel zijn?’ Voor het eerst had Claes gesproken. Hij kreeg een 
raar gevoel in zijn maag.
‘Wat je het liefste wil, mag je niet wensen.’ 
‘Je bent wreed, Edu Kunen. Je weet wat ik het liefste wil, maar je wil het mij niet 
geven.’
‘Je krijgt nog tijd om na te denken tot het eerste licht aan de horizon verschijnt. 
Tik drie keer met het stokje en ik zal opnieuw verschijnen.’ En toen verdween het 
mannetje even plotseling als het gekomen was.

Claes staarde naar het stokje in zijn hand en begon na te denken. Er was maar 
één iets wat hij zich kon wensen: hij wou bij zijn vrouw zijn, bij Lijsbette, waar ze 
ook was. Dat was het liefste wat hij wou. Maar dat kon dus niet. 
Een nieuwe vrouw wilde hij niet, hij zou Lijsbette nooit kunnen vergeten. Ook 
geld, goud of rijkdom kon hem niet bekoren. Hij piekerde zich suf, maar kon 
zich niets anders wensen. De nacht kroop verder en het zou niet lang meer 
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duren voor de dageraad kwam. Net voor de zon opkwam zag Claes plots het licht. Dat is 
het! Natuurlijk! Hij tikte drie keer met het stokje op de leuning van zijn zetel en het mannetje 
verscheen. 
‘Ik weet wat ik wil wensen. Je zult je stokje terugkrijgen.’
‘Ik luister’, zei het mannetje.
‘Je wist dat ik het liefste van alles weer bij mijn vrouw wou zijn, dat had je in mijn gedachten 
gelezen. Maar dat wil je mij niet geven’, sprak Claes.
‘Je bent een wijs man, Claes’, sprak Edu Kunen, wat wil je dan wél wensen?
‘Als ik niet bij mijn vrouw kan komen, laat haar dan naar mij terugkeren’, zei Claes en hij gaf 
het stokje terug aan het kleine mannetje.
‘Je wens zal vervuld worden.’ De zwerfkabouter zwaaide met zijn stokje, dat net weer zo 
begon te glanzen als de eerste keer dat Claes het zag liggen in het gras. Hij prevelde een 
spreuk in een taal die Claes nog nooit had gehoord. ‘Kom nu met me mee, naar de grens van 
het dorp. Daar zullen we afscheid nemen. Als je weer thuiskomt zal je vrouw op je wachten.’
Het dorp sliep nog als Claes en de zwerfkabouter naar de grens van het dorp liepen. Claes 
pakte het mannetje in zijn armen en drukte hem teder tegen zich aan. ‘Dank je, kleine zwerver, 
ik zal je nooit vergeten.’ 
Het kleine mannetje knoopte zijn zakdoek met witte bollen rond het stokje, precies waar het 
knobbeltje zich bevond en legde het over zijn schouder, zoals alle zwervers dan doen. 
‘Het ga je goed Claes, vaarwel’.

Toen stapte hij op de ijzeren regenboog de 
hemel in en zwierf nog honderden jaren 
lang de wereld rond.
Claes keek hem nog even na en mompelde: 
‘Een zwerver verdwaalt niet’.
Hij haastte zich naar huis, waar Lijsbette op 
hem wachtte. Het was alsof ze nooit was 
weggewest. Zoals je kan denken, leefden 
ze nog veel en gelukkig en kregen ze lange 
kinderen.

Epiloog

Vele honderden jaren later kwam er in het dorp Leffinge nog eens een zwerver langs. Koen, 
heette hij. Zou hij een afstammeling kunnen geweest zijn van Edu Kunen (spreek uit: Eedoe 
Koenen)? Wie zal het zeggen? Maar toeval of niet: hij stopte hier met zwerven en begon 
een cafeetje op de markt, het Zwervershof genaamd. Dat zullen vele Leffingenaars zich nog 
herinneren. Ook Koen is er ondertussen niet meer, maar net zoals Edu Kunen aan de rand 
van dorp vereeuwigd werd in een ijzeren sculptuur, blijft Koen in het geheugen van Leffinge 
bewaard. 

Bart Verdonck        Juli 2016



Fietspad Fleriskotstraat

Het stuk vanaf de Wilskerkestraat over het driehoekspunt naar het 
inkoopcentrum wordt binnenkort uitgevoerd. Het stuk Fleriskotstraat vanuit 
Leffinge-dorp tot het driehoekspunt zal niet meer voor deze legislatuur zijn.

Gemeentelijke premie zonneboiler

De premie vervalt in 2017.
Het geld dat voor deze premie voorzien is wordt dan besteed aan het uitvoeren 
van een externe audit. Die audit moet uitwijzen voor welke woningen er 
energiebesparende ingrepen moeten gebeuren en welke. Als eerste zouden er 
bepaalde woningen aan de Dorpsstraat een bezoek van het audit-team krijgen. 
Voor de bewoners is dit gratis.

Renovatie van de molen

De optie om er de bibliotheek in onder te brengen vindt weinig voorstanders.
Men opteert om er misschien een socio-culturele ruimte te scheppen waar 
creatieve Leffingenaars hun ding kunnen doen.
Een andere mogelijkheid is er een ontmoetings- of vergaderruimte te creëren.
De volgende stap is het organiseren van een behoeftenstudie.

Het Chirolokaal

De subsidie is goedgekeurd.
Vier aannemers hebben zich gemeld en zijn goedgekeurd.
Het College van burgemeester en schepenen moet nu beslissen over de gunning.
De eerste steenlegging is voorzien voor 9 januari 2017.
De ruwbouw zou moeten beëindigd zijn op 9 augustus 2017.

blijft actief
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Vooraanzicht van het gebouw.

Gedeeltelijke heraanleg Dorpsstraat

Het gemeentebestuur plant een infovergadering op 16 januari 2017 van 19 tot 21u. waarin de 
werken voorgesteld worden.  
Locatie: De Zwerver

Fietspad Slijpesteenweg

Er komt een pad van Leffingebrug tot Slijpe. Het plan is definitief goedgekeurd. 
De onteigeningen komen weldra voor de gemeenteraad.

Andere projecten in de pijplijn

Een repetitielokaal  voor lokale muziekgroepjes.
Een petanquebaan in de omgeving van de kerk.
Een Finse looppiste langs de Plassendale-vaart.

 

dossier 332 

 
 

 
 
 

Bouwen van jeugdinfrastructuur 
ligging : Dorpstraat 64 8342 Leffinge Middelkerke  

bouwheer : Gemeente Middelkerke Spermaliestraat 1 8430 Middelkerke 

architect : Koen Vanhoorne Slijpesteenweg 66 – 8432 Leffinge - tel 059/279 310 - fax 059/279 188 

gsm 0477 / 792 736 

 
 
 

OPEN AANBESTEDING  
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Er is de laatste tijd heel wat de doen geweest omtrent 
de “snelle elektrische fietsen” ofwel “speed pedelecs” 
(trapondersteuning tot 45 km/uur), gezien de recente 
wijziging in de verkeerswet.

Ze worden beschreven in het Artikel 2.17.3° van 
het Koninklijk Besluit van 1/12/1975 houdende het 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg, van toepassing sedert 1/10/2016

Dit zijn alle twee-, drie- of vierwielige voertuigen met pedalen met uitsluiting 
van gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel 
trapondersteuning te bieden waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij 
een voertuigsnelheid van maximum 45 km/uur

Concreet worden deze fietsen in de wegcode als bromfiets klasse B 
omschreven, ook overeenkomstig de Europese wetgeving.  

Daarom werd in de wetgeving een nieuwe bromfietscategorie toegevoegd nl. de 
“Speed Pedelec” of de categorie klasse “P”

Concreet wil dit zeggen dat gebruikers van een “Speed Pedelec” volgens de 
Wegcode niet overal mogen rijden waar een fiets mag rijden.

In het algemeen dienen de gebruikers van een “snelle elektrische fiets / 
Speed Pedelec” de regels voor de bromfietsen klasse B te volgen tenzij de 
verkeersborden en /of de verkeerstekens de Speed Pedelec toelaten.

Het woordje van de wijkinspecteur, 
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Dit wil dus zeggen dat men op wegen waar de maximum toegelaten snelheid 50 km/uur 
betreft de gebruiker van een Speed Pedelec vrij kan kiezen om het fietspad te gebruiken of 
om zo rechts mogelijk op de rijbaan te rijden. 

Ligt de snelheid hoger dan moet de gebruiker van een Speed Pedelec het fietspad volgen

Let op: Wanneer het een gemengd fiets- en voetpad betreft, aangeduid door een blauw rond 
gebodsbord met het symbool van fietsers en voetgangers:  
bord D9 en D10 is het verboden voor de gebruikers van een Speed Pedelec om er te rijden.

Verder zullen de wegbeheerders – vb. gemeente / stad / gewesten…zelf mogen bepalen 
waar een speed pedelec mag rijden. Dit wordt aangeduid door borden of wegmarkeringen.

Verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht indien de motor autonoom kan werken 

Snelle elektrische fietsen” of “speed pedelecs” (kort samengevat):

 • Twee-, drie- of vierwieler

 • hoofddoel: trapondersteuning. (autonoom is mogelijk)

 • maximum 45 km/uur

 • max. 50 cc of 4 kW

 • niet bereden = geen voertuig

 • valhelm of fietshelm verplicht

 • rijbewijs cat. AM of B

D9 D10



zonder trappen

Bij een fiets met elektrische hulpmotor is deze verzekering niet verplicht maar een familiale 
verzekering wordt wel aanbevolen + contactname met je verzekeraar.

Naast de Speed Pedelec is er in de wet sedert 01/10/2016 sprake van twee soorten 
elektrische fietsen namelijk:

1. Elektrische fiets. (rijwiel met elektrische hulpmotor)

2.  Gemotoriseerd rijwiel. (ook een elektrische fiets maar met meer vermogen en 
eventueel een verbrandingsmotor)

Rijwiel met elektrische hulpmoto, gemotoriseerd rijwiel (kort samengevat):

twee, drie of vier wieler

enkel trapondersteuning

max. 25 km/uur

niet bereden = geen voertuig

vermogen: max. netto: 0,25 kW

geen valhelm nodig

twee, drie of vierwieler

hoofddoel: trapondersteuning

max. 25 km/uur

is geen rijwiel (art 2.15.1)

max. 1 kW of 50 cc.

geen valhelm nodig

 • inschrijving bij de DIV verplicht (kentekenplaat vb. SPAA001)

 • minimumleeftijd: 16 jaar - pas vanaf 18 jaar wanneer men iemand als passagier wenst 
te vervoeren (bvb. grote broer brengt met een dergelijke fiets zijn kleine zus naar 
school)

 • gelijkvormigheidsattest (COC) verplicht.

24



Voor meer info verwijzen we graag naar:  wegcode.be

Onze beste wensen voor een gelukkig, gezond, fietsveilig en aangenaam 2017.

Luc Despodt, wijkinspecteur - 0498/90.58.59

geen rijbewijs nodig

geen inschrijving bij de DIV

geen gelijkvormigheidsattest (COC)

geen leeftijdsbeperking. 

trapt men niet, valt de hulpmotor stil

geen verzekering verplicht

geen rijbewijs nodig

geen inschrijving

gelijkvormigheidsattest verplicht

minimum: 16 jaar

kan eventueel autonoom rijden

dan is er een BA verplicht
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Goed om te weten

In de wetgeving is er een wijziging met betrekking tot de 
“voortbewegingstoestellen”:

1. een niet gemotoriseerd voortbewegingstoestel wil zeggen: elk voertuig 
dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker 
door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is 
uitgerust: bijvoorbeeld: skateboard, step, rolstoel rolschaatsen, ed.

2. een gemotoriseerd voortbewegingstoestel, dit wil zeggen elk motorvoertuig 
met één of meer wielen met een door de constructie bepaalde 
maximumsnelheid van 18 km/uur.  bijvoorbeeld: elektrische rolstoel, 
segway, hoverboard,   elektrische autoped..

Wanneer deze voortbewegingstoestellen niet sneller dan stapvoets kunnen 
rijden wordt de gebruiker ervan beschouwd als een voetganger en dient hij zo te 
handelen (op trottoir, verlichting niet verplicht...).

Kan men sneller en dit tot maximum 18 km/uur dan valt men onder de categorie 
“fietser” en moet men zo handelen, dit wil zeggen verlichting bij duisternis ed....
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Gedicht

in de mooiste nacht van het jaar

duwen de wijzers traag de laatste

seconden weg op de meetlat van tijd

even staan we stil bij wat voorbij is

en ons nu meer ontroert dan toen

in het wit gekleed toast ik op later

op wat komen zal

in elke wens, elk voornemen

zitten bloemen voor het nieuwe jaar

maar de teerste knoppen

bevriezen op de ruiten

gwen deprez



Leffinge vroeger

Leffinge nu

“De Torhoutsesteenweg met op de achtergrond de Kalsijdemolen, ook wel “Ketelers 
molen” of “Ketels meulen” genoemd. De molen overleefde een storm van juli 1957 niet. 
Tot een paar jaar geleden bevond zich op die plaats restaurant ‘Molenhuis’. De foto dateert 
van rond 1950.”


