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Van de redactie
Een minister in Leffinge op bezoek: dat was al een tijdje geleden!
We herinneren ons van een jaar of tien geleden de komst van de toenmalige
federale minister van mobiliteit op uitnodiging van de Werkgroep Veilig Verkeer.
Sindsdien mochten we, bij ons weten, nog weinig excellenties ontvangen.
Maar in februari was het nog eens prijs. Onze minister van jeugd vond het de
moeite waard om uit het verre Brussel te komen voor de symbolische eerste
steen van het nieuwe gebouw op de site van de vroegere pastorie waar het IBO
(Initiatief Buitenschoolse Opvang) en de Chiro onderdak zullen vinden. En gelijk
heeft hij! In onze jeugd kan immers niet genoeg worden geïnvesteerd.
Iedereen, zonder uitzondering, kijkt wel eens terug op zijn ‘jonge jaren’.
En je hoeft geen psycholoog te zijn om te weten dat die tienerjaren o zo bepalend
zijn voor de rest van een mensenleven. Het gezin, maar evengoed de omgeving
waar we opgroeien, kneden ons tot wie en wat we zijn.
En daarom kan het belang van dergelijke initiatieven nooit worden overschat.
Een fijne opvang na schooltijd vormt de brug naar thuis en geeft de ouders
de kans om arbeid en gezin te combineren. Maar evenzeer zijn er de
jeugdbewegingen waar levenslange vriendschappen worden gesmeed, die
wekelijks zorgen voor een leuke namiddag of avond en je tien jaar later nog
altijd naar dat fantastische bivak doen terugkijken. Niet toevallig kennen die
verenigingen een steeds groeiend succes.
Nieuwe huisvesting is daarom geen kost, maar een investering: dat betekent
dat ze haar geld dik terugverdient. En als dames en heren politici daarbij graag
eens op de foto gaan, so what? Het is hen gegund. Eén uur aandacht voor hen,
betekent duizenden uren van plezier voor de jeugd.
Geniet ervan, jeugdig Leffinge, jullie zijn het waard!
De redactie,
Sigrid Dedeckere, Luc Despodt, Gwen Deprez, Geert Aneca en Diederik Van Rillaer
leffingezicht@gmail.com
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Wist je dat:
……
……
……

……

……

…eethuis ‘Aan Tafel’ eind december de deuren definitief sloot?
Gedurende 5 jaar kon je er terecht voor een origineel gerecht. We wensen
Machteld veel succes in haar nieuwe job.
… binnenkort ook café en zaal ’t Centrum verdwijnt in haar huidige vorm.
We komen hier vast nog op terug!
… recent in ons dorp is ingebroken in enkele voertuigen. Jammer genoeg
hadden de gebruikers of eigenaars waardevolle
zaken zichtbaar achtergelaten in de wagen wat
natuurlijk de aanzet was tot het stelen ervan. Kijk
dus steeds na dat er geen waardevol gerief zichtbaar
achtergelaten wordt in de auto. We denken hierbij aan
een brieventas of handtas, een mooie jas, GSM- of
fototoestel,… Je auto is geen expositieruimte of
winkelwagen!
… ere wie ere toekomt.In de vorige LeffingeZicht vermeldden we dat
Jean-Claude Velge laureaat was voor de verhalenwedstrijd over het
mannetje aan de Vaart. Dat klopte niet helemaal: het was wel Jean-Claude
die de tekst doorstuurde, maar die was geschreven door zijn vriendin Iris
Verberck. Dit is bij deze rechtgezet.
… minister van Jeugd, Sven Gatz hemzelve, de eerste steen kwam leggen
voor het nieuwe IBO- en Chirolokaal? Onder het goedkeurend oog van
enkele Chiroleiders en een aantal andere prominenten mocht hij zijn
metselaarstalent tonen.
De aannemer leek minder
overtuigd van het metselwerk.
Het gebouw zou gebruiksklaar
moeten zijn in september.
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Leffings talent
Iedereen kent inmiddels Céline Roelens: ons atletiektalent uit
Leffinge waar we in 2014 al een gesprek mee hadden.
Maar zij is niet de enige succesvolle atletiekmeid in ons dorp.
Ook Hanne De Maré doet het uitstekend. Samen behaalden ze vorig
jaar een gouden medaille op de Belgische Kampioenschappen
estafette in Moeskroen in een sterk bezette 4 x 400 meter alle
categorieën. Wij konden beide dames strikken voor een gesprek.
Hanne is 16 jaar en woont samen
met haar ouders en twee oudere
zussen op een boerderij. Ze zit in
het vijfde middelbaar; na vier jaar
Latijn veranderde ze naar de richting
wetenschappen-wiskunde. Naast
het lopen speelt ze ook gitaar en
spendeert ze heel wat tijd aan haar
hondje Mira.
Hanne, hoe ben je in de atletiek
terecht gekomen?
Al van kleins af aan loop ik heel erg
graag. Ik oefende niet vaak maar
was er toch goed in. Zo nam ik
jaarlijks deel aan de scholenveldlopen
en behaalde steeds een beker. In
het vijfde leerjaar ging ik voor de
eerste keer meetrainen in Hermes
Oostende. Ik ben nu al 7 jaar lid van
Hermes, maar de laatste 3 jaar ben ik
competitief gaan trainen en neem ik
deel aan wedstrijden.
Kom je uit een sportief nest?
Mijn ouders zijn altijd heel sportief
geweest. Zo was mijn vader een
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supergoede loper, maar hij heeft zich
nooit aangesloten bij een club. Ook
mijn mama is sportief aangelegd. Ik
heb van beiden de passie voor het
lopen overgekregen, denk ik. Nog
steeds voetbalt mijn papa wekelijks
in de Barloke en mijn mama gaat nog
1 tot 2 keer per week joggen met
vriendinnen. Mijn oudste zus Sarah
heeft in haar jeugd veel gezwommen
en mijn andere zus Julie speelde tot
twee jaar geleden op competitief
niveau volleybal in de Hermes van
Oostende. Beiden stopten toen ze
gingen verder studeren en maar
sporten soms wel nog op zichzelf.
Hoeveel uren per week train je?
Ik train iedere week tussen de 6 en
7 uur. Iedere woensdag, vrijdag en
zondag is er een gezamenlijke training
in Hermes. De maandag en zaterdag
staat er een duurloop op ons schema
die iedere week varieert. En dan is
er de dinsdag krachttraining. In het
winterseizoen wordt er vooral op
uithouding en afstand getraind.

Ondertussen is ook Céline er bij gekomen.
Kennen jullie elkaar al lang?
Hanne: Het klinkt misschien raar, maar
ik heb Céline pas leren kennen toen ik lid
werd van HCO. Ik had haar nog nooit eerder
gezien. Ook Helena Ponette en Kato Moustie
(red.: de 2 andere estafette-atletes) leerde ik
kennen op de Hermes. We zijn ondertussen
supergoede vriendinnen geworden.

Hanne

Zo gaan we in de winter iedere woensdag
naar de Schorre om te trainen, de
vrijdagtraining is meer op snelheid gericht
en de zondag dan weer meer op afstand.
In het zomerseizoen trainen we veel op
snelheid en kracht. Ieder jaar is er een stage
in de paasvakantie, waarbij we meerdere
trainingen op een dag hebben. Natuurlijk
ga ik niet elke dag met evenveel zin trainen,
maar ik zal nooit een training laten vallen
omdat ik geen zin heb. Achteraf ben je dan
blij dat je het gedaan hebt. Als ik iedere
keer niet zou gaan trainen wanneer ik geen
zin heb, zou ik er een heleboel laten vallen
J. Het liefst van al doe ik trainingen in het
zomerseizoen en dan vooral wanneer we op
de 300 m of 400 m trainen. Ik vind het ook
wel nog leuk om naar de Schorre te gaan
of duurlopen te doen, maar het minst graag
doe ik langere afstanden op de piste. Ik train
iedere week drie keer samen met Céline.

Céline: Ik ken Hanne, Kato en Helena
allemaal van in de atletiekclub. We kennen
elkaar zo’n zevental jaar. Kato traint wel pas
sinds dit jaar samen met ons, ze is dan ook
drie jaar jonger.
Celine

Wat is je specialiteit?
Mijn specialiteit is de 400 meter. Ik doe die
afstand het liefst en dat ligt mij ook goed
omdat dat tussen sprint en afstand ligt.
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Céline, in ons vorig artikel hadden we het
al over je uitmuntende resultaten.
In 2012 behaalde je zilver op het Belgisch
kampioenschap 1000 m en je werd Vlaams
en Belgisch Kampioen op de 800 m in 2013
en 2014. Ondertussen won je ook de Trofee
van Sport 2015 hier in Middelkerke. Wat
kun je ondertussen nog aan je palmares
toevoegen?
De tijd heeft zeker niet stilgestaan. Ik werd
intussen nog twee keer Vlaams en één keer
Belgisch kampioen op de 800m in mijn
leeftijdscategorie. Op die afstand scherpte
ik tijdens de International Flanders Athletics
Meeting het clubrecord aan tot 2’11.46. Ik
behaalde ook voor het eerst titels bij ‘de
groten’: ik werd Vlaams kampioen 800m en
1500m indoor alle categorieën. Dat laatste
in 4’44.90, goed voor een nieuw provinciaal
record. Door deze prestatie ben ik tevens
geselecteerd voor ‘West Vlaamse atlete
van het jaar 2016’. Ook in het veldlopen
bemachtigde ik voor het eerst titels. Ik werd
twee keer provinciaal kampioen. Daarnaast
won ik twee jaar op rij de 800m tijdens de
Nacht van de Atletiek. Op de FISEC-spelen
in Malta (2015) en Parijs (2016) behaalde
ik drie zilveren medailles (twee keer op de
800m en één keer op de 400m). Verder
viel ik met de 4x400m ploeg nog enkele
keren in de prijzen: in 2015 behaalden we
brons op het BK alle categorieën en in 2016
zelfs goud. Het absolute hoogtepunt van
mijn atletiekcarrière is tot nu toe zonder
twijfel de Youth Memorial Van Damme. Een
selectie van 15 scholieren – bestaande uit
de afstandloopsters met de snelste tijd van
het voorbije seizoen – kregen er de kans om
het in een 1000m-loop tegen elkaar op te
nemen in het voorprogramma van één van

‘s werelds grootste atletiekmeetings. Na
een tactische wedstrijd haalde ik er de zege
binnen in een tijd van 2’54.40. Winnen in een
goed gevuld Koning Boudewijnstadion …,
het doet toch wat met een mens.

“Winnen in een goed
gevuld Koning Boudewijnstation…, het doet toch
wat met een mens.”
Hanne, wat zijn de hoogtepunten uit jouw
carrière?
Mijn beste prestaties tot nu toe heb ik dit
zomerseizoen gelopen. Zo was ik in mei
4e op het provinciaal kampioenschap
400m. Op 15 augustus nam ik deel aan het
Vlaams kampioenschap 400m waar ik als
6e eindigde en mijn tijd met 4 seconden
heb verbeterd naar 60’72 seconden. Eind
augustus werden we provinciaal kampioen
4x400m, daar heb ik dan ook voor het eerst
onder de minuut gelopen. Op 18 september
werden we Belgisch kampioen 4x400m
met een tijd van 3.53 minuten wat voor
mij absoluut het hoogtepunt is van mijn
loopcarrière tot nu toe.
Hoe wordt zo’n estafette-team samengesteld? En hoe verloopt zo’n wedstrijd?
Céline: Vorig jaar haalden Helena en ik al
brons op het BK 4 x 400m. We liepen toen
met twee oudere meisjes. Hanne verbeterde
haar persoonlijk record met maar liefst
vier seconden. We namen samen deel aan
het provinciaal kampioenschap 4x400m en
wonnen er met 23 seconden voorsprong.
We waren er zelf wat van geschrokken en
besloten om ook op het BK onze kans te
wagen.
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Hanne: Het idee om samen de 4x400m te
lopen kwam van onze trainster Sandra Stals.
Zij maakt onze wedstrijdplanning voor het
seizoen. Wij werden niet specifiek voorbereid
op het PK en BK, maar wij waren enorm
getraind op snelheid en kracht doorheen
heel het seizoen. Het PK zag Sandra dan ook
als een gewone training voor ons.
Natuurlijk werd de laatste week voor het
BK gericht naar de wedstrijd, zodat we
volledig klaar waren om een goed resultaat
te behalen.
De dag zelf hebben we voldoende tijd
genomen om rustig op te warmen. De
indeling was al vastgelegd de week voor het
BK. Ik zou als tweede lopen en Céline als 3e.
Wij hadden veel getraind om onze 400 meter
goed te lopen, maar praktisch niet op de
stokwissel.
Céline: We kwam als underdogs aan de
start. Bij de andere ploegen zaten heel
wat sterke en ervaren loopsters. Verder
waren we ook de allerjongste ploeg,
niet alleen bij de 4x400m maar van het
hele kampioenschap. Het is eigenlijk vrij
ongebruikelijk om met een ploeg, bestaande
uit cadetten en scholieren, deel te nemen
aan een Belgisch kampioenschap alle
categorieën. We slaagden er echter in
het hoofd koel te houden. Kato, Belgisch
kadettenkampioene 300m horden, nam een
blitzstart. Hanne en ik konden de koppositie
behouden. Het bleef echter spannend tot op
het einde. Gelukkig hield Helena, Vlaams
scholierenkampioene 400m, tijdens de
laatste ronde goed stand. Ze perste er de
laatste 100m alles uit en zo was de zege
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binnen. Misschien toch nog even onze
trainster Sandra Stals, zelf nog steeds
Belgisch recordhoudster 800m, bedanken.
Naar wie kijken jullie op?
Hanne: Ik kijk naar heel veel atleten op,
maar mijn favorieten zijn toch wel Jonathan,
Kevin en Dylan Borlée. Dat is natuurlijk
omdat zij ook 400 meter lopers zijn en zij
al fantastische dingen hebben bereikt. Ik
ben me er ook bewust van dat ik zelf nooit
zo goed ga worden, maar een streefdoel
hebben is niet verboden.
Céline: Eigenlijk kijk ik op naar alle atleten
die internationaal wat te betekenen hebben.
Het was fantastisch om op het zelfde terrein
als deze wereldtoppers te kunnen opwarmen
toen ik op de Memorial Van Damme mocht
lopen. Als ik dan toch namen moet noemen,
staan Justyna Swiety, Renelle Lamote en
Stina Troest zeker bovenaan het lijstje. Wat
de Belgische atleten betreft, zijn Renée
Eykens en Axelle Dauwens zonder twijfel
mijn favorieten. Verder ben ik ook fan van
Daniel Andujar, omdat ik hem ontmoette
toen ik in Alicante aan het trainen was.
Hoe gaan jullie om met blessures?
Hanne: Ik heb natuurlijk al last gehad van
kleine blessures, waarbij ik soms eens een
week of twee weken moet rusten of het
rustiger aan moet doen. Maar ik heb nog
nooit een erge blessure gehad waarbij ik
maanden moet thuis zitten. Ik heb dus al
veel geluk gehad tot nu toe!
Céline: In 2015 kreeg ik te kampen met
een scheenbeenvliesontsteking. Ik moest
noodgedwongen mijn loopschoenen even

aan de haak hangen en ging voortaan vijf
keer per week zwemmen. Ook kinébezoekjes
ontbraken er niet aan. Na die zes weken
was ik toch enorm blij dat ik terug
mocht lopen. Sindsdien doe ik wat vaker
stabilisatieoefeningen en bleef ik gelukkig
gespaard van blessures.
Wat willen jullie nog bereiken?
Céline: Vanaf dit jaar ben ik junior, maar
dit zal niet zo veel veranderingen met zich
meebrengen. Ik wil vooral proberen verder
doen waarmee ik bezig ben en liefst ook
mijn persoonlijke records weer wat scherper
stellen. Uiteraard hoop ik ook gespaard te
blijven van blessures.

“Ik ben me er ook bewust
van dat ik zelf nooit zo
goed zal worden, maar
een streefdoel hebben is
niet verboden”

Hanne: Het komende jaar zal ik zeker
weer wedstrijden meedoen. Ook zal ik
deelnemen aan de kampioenschappen en
zal ik in het winterseizoen enkele veldlopen
meelopen. Ik weet niet of ik mijn records
weer zal verbreken, en welke resultaten ik zal
behalen. Maar ik zal er zeker wel voor trainen
en iedere wedstrijd tot het uiterste gaan. Ik
zal wel zien wat voor mij is weggelegd het
komende jaar, maar ik heb er alleszins zin
in! Ik ben niet van plan om van lopen mijn
beroep te maken. Mijn bedoeling is om later
verder te gaan studeren, welke richting weet
ik nog niet. Ik zal sowieso blijven lopen
wanneer ik ga verder studeren, maar ik denk
dat het lopen dan niet of toch veel minder
competitief gaat zijn en eerder recreatief. Ik
zal mijn studies bovenaan plaatsen en nog
zo veel en goed mogelijk proberen te lopen,
ik zal dan wel zien in welke mate me dat lukt.
Op 17 februari vond het jaarlijkse sportgala
in Middelkerke plaats en werd Céline er
bekroond tot sportvrouw van het jaar. Ze
was ook winnares van het sportgala in 2016.
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Bebloemingswedstrijd

Sinds 21 maart is de lente officieel
begonnen. Het teken voor veel
mensen om in de tuin te beginnen
werken. Elk jaar krijgen
tuinliefhebbers in Middelkerke de kans
om uit te pakken met hun tuin in de
bebloemingswedstrijd. Deze wedstrijd
is al jaren een begrip in Middelkerke,
en resulteert in talloze leuke tuinen in
het straatbeeld. Ook in 2016 had deze
veel succes.
Een professionele jury bezocht in
juli en augustus alle kandidaten en
gaf punten op de categorieën kleur,
originaliteit en onderhoud. Enkel
tuinen die zichtbaar zijn vanop de
openbare weg komen in aanmerking
voor de titel van de mooiste tuin of
gevel. Voor de landbouwbedrijven is
dit uiteraard niet van toepassing.
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Onze Leffingse tuinliefhebbers hebben
zich ook in 2016 van hun beste
kant laten zien. In de verschillende
categorieën vielen onderstaande
Leffingse hobbytuiniers in de prijzen.
Categorie gevel en terras
1. Charles Lamoot,
Groenhagestraat 56
2. Anne-Marie Rodts,
Vaartdijk Noord 16
10. Camilla Debergh,
Groenhagestraat 26
11. Christel Bouttry,
Cabinestraat 2
23. Christiane Vermeersch,
Vaartdijk Zuid 51
24. Micheline Vogelare,
Dorpstraat 30

Categorie tuinen minder dan 75m²

Categorie charmetuinen

7. Jozef Anthierens,
Fleriskotstraat 112
9. Vandenberghe,
Vaartdijk Zuid 34
15. Roland Jonckheere,
Groenhagestraat 45
21. Geert D’hondt,
Lijsterstraat 12
24. Ronny Vandamme,
Wielewaalstraat 14
28. Vandekerckhove – Van Eycken,
Ieperleedstraat 10
30. Anja Van Belleghem,
Dorpsmolenstraat 17
32. Patrick De Block,
Leeuwerikenstraat 16
33. Etienne Dhondt,
Ieperleedstraat 54

2. Ides Devriendt,
Dorpsmolenstraat 43
3. Johan Deconinck,
Vinkenstraat 16
4. Hans Meyfroodt,
Patrijsstraat 32
10. Hannes Verduyn,
Ieperleedstraat 31
11. Michel Sabbe,
Vinkenstraat 2
12. Antoon Willaert,
Dorpsmolenstraat 8
14. Luc Verduyn,
Ieperleedstraat 33
17. Magda Depinois,
Dorpsmolenstraat 16
18. Kurt en Sonja Van Elverdinghe –
Vanmaele, Vaartdijk Zuid 59

Categorie tuinen groter dan 75m²
1. Louis Meyfroodt, Kopstraat 12
9. Herman Vanhove,
Vaartdijk Noord 49
17. André Galle,
Ieperleedstraat 2
21. Dorine Lanckriet,
Leffingestraat 39b
24. Pascal Lowyck,
Bargestraat 8
28. Denise Dupont,
Dorpsmolenstraat 14
Categorie bedrijven
1. Hubert Vandycke, Mechelhof 2
3. Eric Strubbe – Laridon,
Zevekotesteenweg 4
5. Jeanne De Grijse,
Wilskerkestraat 7
10. Verstegen – Struye Joke,
Cuyleweg 2
16. Rik Claeys,
Vaartdijk Zuid 13

Schrijf je tuin in!

Draag je steentje bij tot een kleurrijk,
fleurig Leffinge!
In 2017 staat de bebloemingswedstrijd
in het teken van de toeristische troeven
van Middelkerke. Dit is een ruim thema:
gebouwen, strips, de zee, de cyclocross,
diners,…
Geïnteresseerden kunnen zich vóór
1 juni 2017 inschrijven in
één van de vijf categorieën via
bebloemingswedstrijd@middelkerke.be
met vermelding van naam, adres en
categorie:
1. gevel- en terrasbebloeming
2. bebloemde tuinen kleiner dan 75m²
3. bebloemde tuinen groter dan 75m²
4. charmetuinen
5. landbouw- en commerciële bedrijven
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MOMENTEN uit de “GROOTE OORLOG”
(1917/1)

LEFFINGE, januari – maart 1917
Het gaat van kwaad naar erger.
In Duitsland mislukt de
aardappeloogst, geen varkensvlees
of eieren zijn er nog te koop. Brood
wordt gemaakt met rapen, de winter
1916-1917 krijgt de ‘rapen-winter’
opgekleefd. Ook bij ons is de toestand
niet veel beter, de steenkool wordt
schaars. De voedselschaarste in
Duitsland is de oorzaak van de
onbeperkte duikbotenoorlog vanaf
1 februari 1917 door Duitsland.
Honderden schepen, ook niet –
militaire, worden getorpedeerd door
de Duitse U-boten. De Verenigde
Staten verklaren op 6 april aan
Duitsland de oorlog. En dit gaat
het tij keren.

“-10°C. Het wordt
rillen in Leffinge”
De bezetter drijft de gemeente tot
het uiterste. Bij geldgebrek wordt
een tijdelijke lening uitgeschreven
eind 1916. Deze levert op 2 februari
1917 25000 Bef op, verdeeld over
zes plaatselijke landbouwers. Komt
daarbij dat de eerste maanden van
1917 uitzonderlijk koud zijn, vooral de
periode van 20 januari tot 10 februari
met 22 opeenvolgende ijsdagen.
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De minimum temperatuur zakt 17
maal onder de -10°C. Het wordt rillen
in Leffinge. Er komt een oproep van
“Hulp – verwarming” om de volks- en
schoolsoep op te richten of verder
uit te bouwen. Het plaatselijk comité,
afdeling voeding, doet onmiddellijk
het nodige en krijgt van de gemeente
één derde van de gemaakte kosten.
Zij ontvangen met goedkeuring van
de gemeente een lening van
10 000 Bef. De bezetter gaat tergend
verder. Naast plaatselijke werklieden,
opgeëist door de bezetter, worden
burgers aangevoerd vanuit de
achterliggende gemeenten om de
wegen te herstellen, uiteraard op
kosten van de gemeente. Sommigen
moeten zelfs hun leven wagen aan
het IJzerfront om de kapotgeschoten
stellingen op te kalefateren.
Aanvang 1917 wordt het dorp
regelmatig beschoten, gelukkig
zonder erg. Het luchtverkeer wordt
intenser.
Op de raadzitting van februari komt
een rekwisiet van de Duitse bezetter:
95 000 kg aardappelen te leveren aan
de 1ste Marine Divisie in Oostende.

Duitse fanfare op het Boomplein. Dat is het pleintje schuin over het huidige Roger Muyllaertplein.
Het werd gebruikt als stapelplaats van de houtvoorraad van de plaatselijke, nabijgelegen atelier
van de timmerman.

“Er komt maar geen
einde aan de ellende”
De Duitsers dringen aan om de plaatselijke
arme bevolking te sparen en aan te dringen
bij de grote landgebruikers. Er komt maar
geen einde aan de ellende, een nieuwe lening
wordt uitgeschreven van 25 000 Bef en een
maand later opnieuw: 75 000 Bef. Eveneens
worden de lonen van de twee gemeentelijke
onderwijzers, op aandringen van de
‘kantonale opziener’, besproken.
Deze worden verhoogd: voor August
Decoster (31 jaren dienst): 2800 Bef en
voor Nestor Couttenier (16 jaren dienst):
2300 Bef, let wel het betreft voor beiden
hun jaarwedde!

Op de zitting van 4 maart eist de
Ortskommandant van de gemeente de
betaling van 17039,62 Mark, te vereffenen
voor 5 maart! De gemeente staat
machteloos. 22 maart 1917: schoorvoetend
heeft de gemeente een eerste schijf van
10 000 Mark betaald, waarop de
commandant prompt het bedrag verhoogd
tot 20 000 Mark. Maar de levering van
140 jaarlingen bij het Proviantamt in
Oostende op 23 maart (’s anderendaags) is
wel het toetje op de taart. Het bestuur is een
stropop in Duitse handen.
Jean Marie Barra,
heemkring Graningate
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De klas van … 1946
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Een paar edities geleden toonden we onderstaande mooie klasfoto van de ‘alumni’ 1946
van de kleuterklas van Leffinge. We deden een oproep om te weten te komen wie wie is.
We kregen heel wat spontane reacties, maar het plaatje is nog niet helemaal rond. Wie
herkent zichzelf, een oude klasmakker of een van zijn voorouders? Het zou leuk zijn als
we het klasje volledig kunnen benoemen.
Dit zijn alvast de namen die we konden plaatsen:
1ste rij van links naar rechts: Freddy Mares - Emiel T’jonck - Gerard Despodt - Clement
Vanhooren Roger Tack - xxx - Jerome Cogghe - xxx

2de rij van links naar rechts:
xxx - Rozette Debusschere - Hilda Germonpré
- xxx - Godelieve Demaeght - Agnes Coppin Liliane Aspeslagh – Pierre Goes - xxx
3de rij van links naar rechts:
Maria Belligh - Suzanne Crevits - Lucienne
Dehille - Simone Joye - Jeannine Muyle - Jeanine
Quataert - Elisabeth Deprez

Er blijven dus nog 5 nobele onbekenden.
Namen die nog over zijn maar we niet kunnen
toewijzen: Michel Claeys en Henri Heethem bij
de jongens; Irène Decoster en Gerarda Vynck
bij de meisjes.
Wie nog dergelijke foto’s uit de oude doos
heeft, mag ze ons altijd bezorgen.
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Uit in Leffinge
Alle hierna vermelde activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

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

Elke donderdagavond volleybal – 19u
Barloke
Info: Gezinsbond – Marleen Decat – 059 27 93 92

Op 23 april, 21 mei en 18 juni 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 onze lekkere spaghetti 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

Vanaf 4 april elke week op dinsdag fietstocht (+/-30 km)
Vertrek kerk Leffinge om 13u45
Info: KGB Leffinge - godelieve.desender@telenet.be 0494 17 23 08

Op maandag 22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni en 19 juni
Creatief naaien met Rita Keereman
zaal Centrum – 20u
Info: KVLV Leffinge francine.duron@middelkerke.be

Vrijdag 26 mei: Dag van de Buren
Versier je stoel en vraag je buren om dit ook te doen.
Sluit eventueel de straat af of palm een pleintje in.
Breng een hapje en drankje mee en deel het met de buren.
Zet je stoel buiten op vrijdag 26 mei vanaf 9u tot 21u.
Inschrijven kan van 1 maart 2017 tot 10 mei 2017.
Indien je een straat wil afsluiten of een plein wil innemen dan moet je dit
vóór 1 mei 2017 laten weten via het inschrijfformulier:
www.middelkerke.be/dagvandeburen
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Dinsdag 11 april 2017
EHBO cursus – 19u – Zwerver
Info + inschrijven:
onthaal@middelkerke.be

Donderdag 13 april 2017
Seniorenfilmnamiddag Kinepolis Oostende:
H.I.T. (Romeo’s) – vertrek Kerk Leffinge –
14u
Info: KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be 0494 17 23 08

Zondag 16 april 2017
Paaseierenraap – 12u – Terrein Red Devils
(organisatie: Red Devils + Chiro Leffinge)
Info: Chiro Leffinge – katrien@chiroleffinge.be –
sms 0487 41 35 88

Maandag 17 april 2017

Donderdag 20 april 2017
Paasfeest met warme maaltijd – Zaal
Centrum – 14u
Info: KGB Leffinge - godelieve.desender@telenet.
be 0494 17 23 08

Zaterdag 22 april 2017
Openklasdag van 10u tot 12u
Info: debontepier@middelkerke.be

Zondag 23 april 2017
Schoolfeest – 12u BBQ (inschrijven kan
tot woensdag 19 april) – 13u30 spelletjes,
go-carts en springkasteel – er wordt
afgesloten met een playbackshow –
doorlopend is er koffie, gebak en bar.
Info: info@stjolef.be – 059 30 06 17

Donderdag 27 april 2017
Daguitstap: Stoeterij Willy Naessens,
Raveelmuseum, leerlooierij Altan –
vertrek Kerk Leffinge om 7u45
Info: KGB Leffinge - godelieve.desender@telenet.be
0494 17 23 08

Zondag 7 mei 2017
Vormsel
Info: Pastoor Bart Delagrange

Paaseierenraap – Locatie Witvoet – 10u30 –
vooraf inschrijven
Info: Gezinsbond – Marleen Decat – 059 27 93 92

Woensdag 19 april 2017
Parfum, een passie (Lieven De Brauwere) –
De Zwerver – 19u45
Info: KVLV Leffinge
francine.duron@middelkerke.be

Donderdag 11 mei 2017
Seniorenfilmnamiddag Kinepolis Oostende:
Sprakeloos – vertrek Kerk Leffinge 14u
Info: KGB Leffinge - godelieve.desender@telenet.
be 0494 17 23 08

Zaterdag 13 mei 2017
Ouder- en streekbieravond – Zaal De
Zwerver – 20u
Info: Chiro Leffinge – katrien@chiroleffinge.be –
sms 0487 41 35 88
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Dinsdag 16 mei 2017
Bloedinzameling – De Zwerver –
16u tot 19u30
Info: voorzitter@middelkerke.rodekruis.be

Donderdag 18 mei 2017
Namiddaguitstap: Sigarenfabriek
Neos Handzame – vertrek Kerk
Leffinge 14u
Info: KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be
0494 17 23 08

Dinsdag 23 mei 2017
Ism Landelijke Gilde – mis voor de
vruchten der aarde – 20u bij Marc Van
Belleghem
Info: KVLV Leffinge
francine.duron@middelkerke.be

Zondag 11 juni 2017
Ontbijtmand – vooraf inschrijven
Info: Gezinsbond – Marleen Decat
059 27 93 92

Maandag 12 juni 2017
Daguitstap
Info: KVLV Leffinge
francine.duron@middelkerke.be

Dinsdag 20 juni 2017
Namiddaguitstap auto/fiets – vertrek
Kerk Leffinge om 13u45
Info: KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be
0494 17 23 08

Vrijdag 23 juni 2017
Schoolfeest vanaf 15u
Info: debontepier@middelkerke.be

Maandag 29 mei 2017
Wandeltocht met gidsbezoek bij imker
Marc Struye – vertrek Kerk – 13u30
Info: KVLV Leffinge
francine.duron@middelkerke.be

Zaterdag 24 juni 2017
Petanquetornooi – Leffingeleurenplein
– start om 14u30

Zondag 4 juni 2017
Eerste communie – Kerk Leffinge –
10u30
Info: Pastoor Bart Delagrange

Donderdag 8 juni 2017
Seniorenfilmnamiddag Kinepolis
Oostende: The Zookeepers’s Wife –
vertrek Kerk Leffinge om 14u
Info: KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be
0494 17 23 08
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Info: Chiro Leffinge
katrien@chiroleffinge.be
sms 0487 41 35 88

Donderdag 29 juni 2017
Zomerfeest – zaal Centrum Leffinge
om 14u
Info: KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be
0494 17 23 08

Alle Leffingse verenigingen wordt gevraagd om hun activiteiten die voor iedereen toegankelijk
zijn vóór 15 mei 2017 door te mailen naar leffingezicht@gmail.com .

Onze jonge dorpsgenoten vieren feest!
1e communie

Heilig Vormsel

4 juni

7 mei

Niobe Braem
Sarah De Clerck
Femke De Cuyper
Lara Grimonprez
Madeline Heughebaert
Liam Magerman
Milan Magerman
Kylian Monseur
Emile Quatannens
Quiriën Sleuyter
Danté Van Houtte
Angel Vandenbroucke
Ileen Vanhoutte
Niels Vanhoutte
Bram Vylders

Liam Christiaen
Amber Coppin
Liam Darras
Myhl De Ruytter
Floor Goemaere
Finn Houthoofdt
Thibo Maes
Elise Mommerency
Tibo Van Huffel
Rune Van Massenhove
Emma Vanbelle
Fien Vanmullem
Matiya Vervaecke

Ik-word-grootfeest
Fran D’Haeselee
Zita Stiers

Lentefeest
Eli Devos
Joy Eggers
Lore Hoornaert
Shay Timmermans
Troy Timmermans
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Sportclub in de kijker: De Swaenefietsers
De gemeente werd aangesproken en
sinds juni 2016 werden we officieel
erkend als sportclub van Middelkerke.
Er is al meteen een facebookpagina
(swaenefietsers), en een website:
www.swaenefietsers.be.

In juni 2015 startten enkele Leffingse
fietsvrienden met wekelijks op
maandagavond een toer te fietsen.
Na de zomer, en met een groeiend
aantal fietsers, werd besloten om
vanaf maart 2016 te starten met een
officiële club.
We zochten een logo en een
kledijontwerp en dankzij Jonas
Sabbe uit Leffinge werd dit ook
verwezenlijkt.
We zochten ook enkele sponsors en
hebben die na enige tijd gevonden.

In maart 2016 konden we starten aan
het nieuwe zomerseizoen met eigen
clubkledij, een bestuur, verzekering,
… Het ledenaantal steeg al vlug naar
een 30-tal.
Vanaf 27 maart 2017 (met de
zomertijd) luiden we het nieuwe
fietsjaar in. Telkens starten we op
maandag om 18.15 aan het lokaal
“De Swaene” voor een rit van ong.
65 à 70 km onder de leuze
“Samen uit, samen thuis”.
We houden een tempo aan dat voor
iedereen haalbaar is.
Achteraf wordt er dan wat nagepraat
met een natje en een droogje….
De zondag wordt er ook gefietst:
dan starten we om 9.10 uur aan
Leffinge brug voor een afstand van
ong. 50 km.
Met de wintertijd wordt dan een
winterpauze ingelast en schakelen
enkelen over naar het mountainbiken.
Iedereen die het wenst kan 3 maal
gratis mee fietsen; daarna wordt een
lidgeld gevraagd van 20 eurotjes.
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In de nazomer organiseren we
een ledenetentje.
Ieder lid krijgt ook nu en dan een nieuwsbrief
met enkele geplande ritten, evenementen…

“Samen uit,
samen thuis!”

Ook maken we enkele fietsuitstappen van
zo’n 100 km: Kemmel, Noord Frankrijk,….
en nemen we deel aan enkele cycloritten in
de streek.
Dit willen we graag uitbreiden naar grotere
evenementen in Belgenland.

Meer info kan verkregen worden via
Geert D’hondt
Lijsterstraat 12 8432 Leffinge
gehije@pandora.be - tel 0494 93 58 81.
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blijft actief
Molen aan de Groenhagestraat
De bouwvergunning voor de werken aan de woning op de site van de molen
aan de Groenhagestraat is binnen. De werken worden echter niet gesubsidieerd
en komen dus op rekening van de gemeente. Er is bij het provinciebestuur
wel een impulssubsidie voor een socio-artistieke invulling van de woning
aangevraagd.
De oude tramwegel
De plannen voor de heraanleg van de oude tramwegel liggen klaar.
De bomen worden weggenomen en vervangen door aangepaste begroeiing.
Er is ook verlichting voorzien. De werken zouden een aanvang kunnen nemen
na de afwerking van de Dorpsstraat.
Repetitielokaal
Er wordt voort gezocht naar een oplossing voor een repetitielokaal waar
lokale muziekgroepjes kunnen oefenen. De Barloke voldoet niet wegens
geluidsoverlast. Het nieuwe KLJ-lokaal aan de Vaartdijk-Zuid kreeg
een negatief advies van de gebruikers. Het probleem zal meegenomen worden
in het concept van de renovatie van de molen aan de Groenhagestraat.
Petanqueplein
Het petanqueplein bij de kerk is aan verwezenlijking toe. Later komt er ook nog
een zitbank en een vuilnisbak.
Actie zwerfvuil
Op zondag 19 maart wordt van 14 tot 16 uur een actie tegen zwerfvuil
georganiseerd. Vrijwillige medewerkers zijn altijd welkom. Verzamelen aan het
Leffingeleurenplein.
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EHBO-opleiding.
In samenwerking met het Rode Kruis van Middelkerke wordt een aantal EHBO-opleidingen
georganiseerd. Leffinge komt aan de beurt op dinsdag 11 april om 19 uur in de De Zwerver.
Er kunnen maximum 20 deelnemers de opleiding volgen. De deelnameprijs bedraagt €5
(drankje en syllabus inbegrepen).
Kruispunt Snaaskerkestraat – Landweg.
DorpinZicht deed een voorstel voor een oversteekeiland aan de Torhoutsesteenweg bij
het kruispunt Snaaskerkestraat – Landweg. Fietsers aan de zuidkant van de Vaart worden
immers langs daar afgeleid, en het fietspad ligt aan de overzijde van de Torhoutsesteenweg.
De wegbeheerder, Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest, heeft dit echter
negatief beoordeeld. Zij stellen voor de andere oversteekplaats te nemen.

Duurzame buurt

Dorpsstraat en Groenhagestraat.
Met een innoverend bewonersproject wil de gemeente de inwoners stimuleren om hun
woningen optimaal aan te passen op het vlak van energie, waterverbruik, wooncomfort
en veiligheid. Het project voorziet voor de bewoners kosteloos advies en begeleiding
en bekijkt hoe optimaal op premies en rendement kan ingezet worden. Vervangen van
glas en isoleren zijn twee voorbeelden hierbij. Er wordt gefocust op de Dorpsstraat +
Groenhagestraat.
De gemeente wil niet enkel focussen op de woningen en zet in op de volledige buurt:
- Een laadpunt voor elektrische wagens thv de kerk in Leffinge.
- Mogelijkheid bekijken om de openbare verlichting duurzamer te maken.
- Een energiezuinig gebouw voor ibo en chiro Leffinge.
- Een duurzame renovatie voor de site van de molen met de mogelijkheid om daar
zonnepanelen te voorzien.
Wij zoeken:
- Kandidaten voor een huisscan
(Voor we dit volledig uitrollen, willen we graag eens een huisscan
uitvoeren bij 1 of 2 bewoners. Kandidaten kunnen zich melden via
DorpinZicht of milieu@middelkerke.be).
- Een naam voor dit proefproject.
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Het woordje van de wijkinspecteur,
Het inschrijven van een bromfiets:
wettelijk verplicht???
Wanneer moet ik ten laatste in regel zijn???
Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen
worden ingeschreven en een kentekenplaat dragen.
Sedert 11 december 2015 geldt deze verplichting ook
voor de bromfietsen en lichte vierwielers, aangeschaft voor 31 maart 2014 en
voor de tweedehands voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat
van de Europese Unie zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven.
Om alle eigenaars de tijd te geven om zich in orde te stellen werd er een
overgangsperiode van één jaar voorzien. Deze regularisatieperiode liep af op
10 december 2016.
Op voorstel van de Minister van Mobiliteit werd deze regularisatieperiode
verlengd met nog één jaar, om iedereen toe te laten zich in regel te stellen met
de reglementering inzake de inschrijving van voertuigen.
Hiervoor werd een Koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 11/01/2017, dat in werking trad met terugwerkende kracht op 11/12/2016.
Dit betekent dat de inschrijving van geregulariseerde voertuigen opnieuw een
wettelijke basis heeft en deze dus opnieuw kunnen worden uitgevoerd via
WebDIV.
Wat moet u doen wanneer u zich tot op heden nog niet in regel hebt gesteld
en uw bromfiets of lichte vierwieler nog steeds niet werd ingeschreven bij
de DIV, uw voertuig nog steeds geen kentekenplaat / nummerplaat draagt:

Procedure / wat te doen:
1) U bezit een gelijkvormigheidsattest van de bromfiets (vanaf 01.01.1975)
2) U bezit GEEN gelijkvormigheidsattest:
Indien u dit attest verloren bent of slechts nog een kopie van het
gelijkvormigheidsattest bezit, dient u eerst een verklaring af te leggen bij de
politie om er een attest van verlies te bekomen.
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Met dit attest kunt u bij de verkoper
of merkverdeler een kopie van het
gelijkvormigheidsattest aanvragen.

Stap 1 tot inschrijving bromfiets:
U gaat naar het postkantoor van Bpost
en legt het gelijkvormigheidsattest of het
attest van verlies van de politie voor.
U ontvangt er een roos aanvraagformulier
tot inschrijving.

Stap 2:
U gaat met dit roos formulier naar
uw verzekeringsagent om de bromfiets
te verzekeren.

Stap 3:
De verzekeringsmakelaar vraagt
de nummerplaat aan.

Stap 4:

Als eigenaar of gebruiker hebt u nu dus
nog ruim de tijd om alsnog een nieuwe
kentekenplaat aan te vragen.
Bij controle door de politie zal men u vragen
om de bromfiets in te schrijven, u in regel te
stellen.
Eens de periode van een jaar voorbij zal
zijn (11/12/2017) zal repressief opgetreden
worden en mogelijks een grondige controle
van de bromfiets en boordpapieren
gebeuren (met eventueel een boete tot
gevolg).

“U doet er dus
goed aan zich tijdig
in regel te stellen.”
Stel dit niet uit, dit kan financiële implicaties
tot gevolg hebben!!

De kentekenplaat wordt door de postbode
bij u thuis geleverd en u betaalt 42 euro
voor de nummerplaat en het bijhorende
inschrijvingsbewijs.

Voor meer info, ga via het internet naar
mobilit.belgium.be en lokalepolitie.be of
naar je verzekeringsagent.

Stap 5:

Hopende u
hiermee de nodige
info te hebben
verschaft.

Het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee
delen. Eén deel om thuis te bewaren en het
andere deel om bij het voertuig te hebben
en voor te leggen tijdens een eventuele
controle. Laat dus nooit beide delen bij de
bromfiets / lichte vierwieler, dit om diefstal
of misbruik ervan te voorkomen.

Met vriendelijke groeten en een fijne lente
gewenst,

Stap 6:

Luc Despodt, wijkinspecteur
0498 90 58 59

U bevestigt de kentekenplaat op de
bromfiets.

Voor meer info verwijzen we graag naar:

wegcode.be
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Even achterom kijken
110 jaar geleden
Op zaterdag 29 juni 1907 rijdt de eerste stoomtram van Diksmuide naar
Oostende. In de volksmond raakt die gekend als “’t Kamieltje”.
De oude tramweg is een stuk spoorwegbedding en wordt momenteel gebruikt
als fiets-en wandelpad (in de volksmond: de tramwegel) dat de Noordmolenlaan
verbindt met de Cleyemeereweg.

65 jaar geleden
Het Leffingse kantoor Uyttenhove werd opgestart in 1952. In 1983 nam Philip
Uyttenhove de zaak over van zijn ouders. In augustus 1988 werd het kantoor
volledig vernieuwd tot een open kantoor.

50 jaar geleden
Op 30 april 1967 legde toenmalig minister van Toerisme Jan Piers uit Oostende,
de eerste steen voor het nieuwe parochiaal centrum, beter gekend als
’t Centrum. Precies 50 jaar later wordt het gebouw weer afgebroken en krijgt
de site een nieuwe bestemming.
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25 jaar geleden
In 1992 werd er ter hoogte van de 2 basisscholen een wegversmalling aangelegd waardoor
men verplicht werd de snelheid aan te passen.

15 jaar geleden
Op 10 juni 2002 werd het mausoleum op
onze begraafplaats als monument beschermd.
Foto van Marc Ryckaert

5 jaar geleden
In 14 april 2012 brandt de oude pastorie
in Leffinge volledig af. Reeds in de
15de eeuw stond het gebouw op deze plaats.
Het werd op het moment van de brand gebruikt als chirolokaal en opslagplaats van de
processiekledij. Precies 5 jaar later wordt een nieuw gebouw opgetrokken op dezelfde plaats.
Hier zal zowel de Chiro als de buitenschoolse opvang terecht kunnen.
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Leffinge vroeger

Leffinge nu

