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Vragen of opmerkingen?

Winnaar wedstrijdpuzzel

De redactie

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.

Thierry Lefever wint voor 25 euro aan 
waardebonnen te besteden bij de handelaars 
van Slijpe.

Juiste oplossing vorige wedstrijdpuzzel:
pannekoeken

Bedankt voor de vele inzendingen!
De winnaar word telkens via loting aangeduid

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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Vogelliefhebberij in Slijpe. 

Hier en daar in Slijpe hoor je 
wel eens een vogel roepen die 
geen mus , merel of duif is. Wel 
het zijn andere soorten die in 
een voliére gehouden worden 
door menig liefhebber die vogels 
kweken als hobby of gewoon 
houden voor hun plezier.

Hoe weet ik dit nu? Wel ik ben  
namelijk secretaris van de vogelclub 
De Kransmerel Middelkerke en als ik 
de lijst van het ledenbestand erbij haal 
dan bemerk ik daar toch wel enkele 
slijpenaars. Ikzelf (Kristof Devoldere), 
Geert Debeuckelaere , Ria D’Hoedt , 
Aubri Noyen , Gilbert Vandekerkhove 
en Felix Devoldere ( onze jongste lid 
van de club). Welke vogels kan je in 
onze voliéres vinden? Ik zal ze even 
opsommen: kanaries van verschil-
lende kleurslagen en postuur, kleine 
en engelse grasparkieten, valkparkie-
ten , Kakarikis , zebravinken , chinese 
dwergkwartels, sijsjes en andere 
europese vogels, enz…

Weet ook dat al deze vogels een voet-
ring dragen, voor de gewone vogels is 
dit niet verplicht maar als je europese 
vogels in gevangenschap zitten hebt 
dan horen deze bij wet verplicht cor-
rect geringd te zijn. Indien dit niet zo 
is dan is er sprake van fraude.

Ik vermoed dat wij niet de enigen 
zijn in Slijpe die in het bezit zijn van 
vogels, in menig huiskamer zal er wel 
een kanarie of parkietje aanwezig zijn 
of een klein voliértje in de tuin.

Dit is ook een beetje de reden van dit 
artikel. Mezelf alsook Ria en Geert 
die tevens ook in het bestuur van de 
vogelclub zitten willen eigenlijk hun 
kennis omtrent het houden van vogels 
delen met de Slijpenaars die ook een 
vogeltje hebben en soms niet weten 

Mijn verhaal met het houden van 
vogels start een goeie 40 jaar geleden 
als klein manneke ongeveer 9 jaar 
oud was ik ( dezelfde leeftijd als mijn 
zoontje Felix nu). Ik ging veel spelen 
bij mijn vriendje Francky Flamein en 
daar kreeg ik mijn eerste grasparkietje 
cadeau. Van één kwamen er twee ah 
ja er moest toch gekweekt worden. 
Thuis op de koer werd er een kooi in 
elkaar geknutseld en ze konden eraan 
beginnen , de eerste jongen kwamen 
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en de kooi was te klein. Dus dan maar een 
grotere kooi die mijn vader ergens op de 
kop getikt had. Ondertussen had ik kennis 
gemaakt met de vogelclub De Kransmerel. 

Ze hielden een vogeltentoonstelling in café 
de Loskaai recht tegenover het marktplein 
in Middelkerke. Tevens ook het duivenlo-
kaal. Het moest natuurlijk lukken dat er in 
onze familie ook wel gespeeld werd met 
de duiven en zo was het dat er heel wat 
nonkels daar ook aanwezig waren toen 
ik er een kijkje kwam nemen. Er was een 
tombola en ik moest lotjes gaan kopen 
voor de nonkels en tegen dat ik buiten 
kwam had ik een viertal zebravinkjes mee 
naar huis gewonnen met de tombola.

Op 12 jarige leeftijd werd er een voliére 
gebouwd op de koer die er nu nog altijd 
staat en er zitten nog steeds vogels in. 
Ik mocht wel het huis verlaten maar de 
vogels moesten blijven.

In 1983 of was het en jaartje later werd ik 
lid van De Kransmerel samen met Geert 

Debeuckelaere toen de twee jongste leden 
van de club. 

Het kweken van vogels bleef verder gaan 
van parkietjes naar kanaries gevolgd door 
roodruggen en turqoisines. Naar zebravin-
ken , engelse grasparkieten, enz.. Er werd 
door de jaren heen met wisselend succes 
gekweekt maar de liefde voor de vogels 
bleef. 

Door de jaren heen werkten we ons op 
binnen de club, eerst waren we helpers bij 
de tentoonstelling en wat later kwamen 
we in het bestuur terecht en nu staan 
we samen met nog een drietal anderen 
personen (Ria D’Hoedt, Julien Prinsier en 
Marco Durand) aan het roer van de club.

Willen jullie ons aan het werk zien of wil 
je meer weten over het houden en kweken 
van vogels noteer in jullie aganda en kom 
ons dan een bezoekje brengen op de 
jaarlijkse vogeltentoonstelling.
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Deze gaat door op zaterdag 27 en 
zondag 28 oktober 2018 in zaal Stille 
Meers Sluisvaartstraat 19  8430 Mid-
delkerke van 9 tot 18u. Tevens is er 
op hetzelfde moment ook een vogel-
beurs waar je vogels kunt kopen aan 
sportieve prijzen. De toegang tot dit 
gebeuren is volleidig gratis. Kom dus 
gerust eens af om dit kleurijk gebeu-
ren te bewonderen.

Het is ook mogelijk om lid te worden 
van onze club en dit voor een jaarlijks 

bedrag van 25 euro. Daarin inbegre-
pen zit een maandblad van KBOF of 
AOB en heel wat activiteiten die we 
als club organiseren en waarbij jullie 
natuurlijk uitgenodigd worden.

Wij staan voor jullie klaar ! Heb je 
nu al vragen geen probleem hier zijn 
onze telefoonnummers.

Kristof Devoldere 0479/700335

Geert Debeuckelaere 0477/310748

van links naar rechts:
Julien Prinsier hulpsecretaris , Luc Bohez medewerker tentoonstelling , Marco Durand vogelbeurs verantwoordelijke ,  
Ria D’Hoedt bestuurslid , Kristof Devoldere Secretaris , Davy Germonprez medewerker tentoonstelling, 
Geert Debeuckelaere Penningmeester .
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Nieuws uit dorp en vereniging

Lid worden van een vereniging 
in Slijpe is makkelijk en er is 
een ruime keuze: een overzicht

KBG Slijpe staat open voor alle 
gepensioneerden. De hoofdac-
tiviteiten zijn onze 14 daagse 
manillen kaartingen en onze 
vier feestnamiddagen per jaar 
met zanger/muzikant. Daar-
naast houden we een uitstap in 
het voor- en in het najaar.

Voor informatie of om lid te worden neem 
je contact op met:
Gilbert Opstaele tel. 059 31 06 91
Liliane en Gustaaf Opstaele-Lileire 
tel. 059 31 04 01
Monique Vandenbroucke tel. 059 30 05 40
André Bedert tel. 059 30 08 39
Roland Rousseeuw tel. 059 30 42 62

Algemeen Boerensyndicaat 
staat open voor iedereen.
De hoofdactiviteiten zijn landbouw 
gericht. Naast jaarlijkse studiever-
gadering en cursussen is er ook een 
jaarlijkse reis, feestmaaltijd en bbq. 
Naast syndicale tussenkomsten biedt 
het ABS een waaier van diensten aan 
en dit tegen democratische prijzen. 
Het ABS is immers een vereniging 
zonder winstoogmerk (vzw). Ons 
ledenbestand bestaat uit land- en 
tuinbouwers. Sympathisanten zijn 
steeds welkom. Het lidgeld bedraagt 
110 euro, daarvoor krijg je ook ons 
wekelijks ledenblad.

Om lid te worden neem je contact op met
Franky Annys 0486 39 42 60
Geert Van Eessen 0476 79 91 02

Samana CM Spermalie richt  
zich tot de chronisch zieken.
Onze uitstappen, vormingen en ont-
moetingsnamiddagen zijn afgestemd 
op de interesses en mogelijkheden 
van onze langdurige zieken. Er is twee-
maal per jaar bloemschikken. Verder 
is er een namiddaguitstap, paas- en 
kerstfeest, jaarlijkse kaarting, de dag 
van de mantelzorgers en de dag van 
de chronisch zieken. Bij thuisgebon-
den zieken brengen we een bezoekje. 
Indien je denkt ook tot de groep van 
de chronisch zieken te behoren mag je 
steeds contact opnemen.
An Vanhercke 
0499 27 44 51 of 058 23 58 97.

KVLV Slijpe – Schore
KVLV , vrouwen met vaart, is een 
vereniging voor alle vrouwen, jong en 
oud. We hebben een variatie aan acti-
viteiten die elk jaar terug komen zoals: 
kooklessen, bloemschikken, crea (vb: 
techniek met krijtverf, spijkerkunst…), 
themavergaderingen (vb: rouwpro-
ces), uitstappen, bioscoopbezoek, 
sport (vb: fietstocht, wekelijks lopen, 
wandelen…). 
Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Voorzitter: Lieve Vermander 0473 80 58 72 
vermanderlieve@telenet.be
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KVLV Slijpe – Schore
KVLV , vrouwen met vaart, is een vereni-
ging voor alle vrouwen, jong en oud. We 
hebben een variatie aan activiteiten die 
elk jaar terug komen zoals: kooklessen, 
bloemschikken, crea (vb: techniek met 
krijtverf, spijkerkunst…), themaverga-
deringen (vb: rouwproces), uitstappen, 
bioscoopbezoek, sport (vb: fietstocht, 
wekelijks lopen, wandelen…).  

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Voorzitter: Lieve Vermander 0473 80 58 72 
vermanderlieve@telenet.be
Secretaris: Greet Soete 0479 50 26 60  
greetsoete@telenet.be
Bestuursleden: Hélène Vandenauweele, Lieve 
Bonte, Marleen Debruyne, Dolores Ramboer, 
Marleen Vanderghote, Leen Naeyaert

Gezinsbond  
Slijpe-Sint Pieters Kapelle 
is een vereniging voor alle gezinnen, jong 
en oud. Als lid kan je nationaal en plaatse-
lijk genieten van vele voordelen. Wat staat 
er op het programma: sportieve activiteiten, 
winterwandeling, avondwandeling met 
gids in een stad, fietstocht, bezoek aan een 
gespecialiseerd bedrijf, bowling, bioscoop-
bezoek, bowling, bioscoopbezoek...
Voor de kinderen: paaseierenraap, spelen. 
Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Voorzitter: Lieve Vermander 059 30 41 79  
 vermanderlieve@telenet.be
Secretaris: Annick Michielsseune 059 30 52 34  
 annick.michielsseune@gmail.com
Bestuurleden: Ronny Devriendt, Dirk Dewulf, 
Marjan Muylle, Peter Rotsaert, Gina Huyghe, 
Emely Pascal

Wedstrijden telkens om 19 uur op zaterdag 
(= 1) en om 15 uur op zondag (= 2) van de 
2 de provinciale A
(1) 06/10 SKS – club Roeselare           (1) 
12/01 SKS - Rumbeke
(1) 13/10 SKS – Diksmuide                   (2) 
27/01 SKS – de ruiter Roeselare
(1) 27/10 SKS – Jabbeke                      (1) 
16/02 SKS - Bredene
(1) 10/11 SKS – Oudenburg                  (1) 
02/03 SKS - Veldegem
(2) 25/11 SKS – De Haan                      (1) 
23/03 SKS - Lichtervelde
(1) 08/12 SKS – Keiem                          (2) 
07/04 SKS - Eernegem
(1) 15/12 SKS – Varsenare

Wedstrijden telkens om 20 uur op vrijdag (= 1) 
en om 15 uur op zaterdag (= 2) van de bijzon-
dere reserven
(1) 05/10 SKS – Sint Kruis                      (2) 
12/01 SKS – Moerkerke
(2) 27/10 SKS – De Haan                       (1) 
18/01 SKS – Koekelare
(1) 09/11 SKS – Gistel                            (1) 
01/02 SKS – Ruddervoorde
(2) 17/11 SKS – Loppem                        (1) 
15/02 SKS – jong Male
(2) 01/12 SKS –Heist                              (2) 
16/03 SKS – Beernem
(1) 07/12 SKS – Lissewege                    (1) 
05/04 SKS – Snaaskerke
(1) 04/01 SKS – Veldegem

Verder hebben we nog:
LANDELIJKE GILDE SLIJPE WESTENDE: www.landelijkegilden.be
KLJ LEFFINGE SLIJPE: www.kljleffinge.be

   Thuiswedstrijden van SK Spermalie-Middelkerke
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De Spermaliestraat, de Lambertus 
Coolstraat en de Henri Jansseunestraat 
half augustus
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De Spermaliestraat, de Lambertus 
Coolstraat en de Henri Jansseunestraat 
half augustus

Op 15 juni om 18.30u kwam 
Slijpe in het nationale nieuws. 
Het gemeentelijk rampenplan 
was de hele avond van kracht  
na een ongeval met een  
zoutzuurtank.   

Een truck die geparkeerd stond ter 
hoogte van de snelwegbrug lekte 
zoutzuur en dreigde open te scheu-
ren. Een grote gaswolk steeg op 
vanuit de tank waardoor het zoutzuur 
vrijkwam.  Zoutzuur is een stof die 
irritatie veroorzaakt aan de ogen en de 
luchtwegen.

De hulpdiensten waren massaal en 
zeer snel ter plaatse.  Er werd een 
watergordijn gecreëerd die de gaswolk 
moest beperken.  Twee woningen en 
een boerderij in de omgeving werden 
geëvacueerd.   

Gaswolk ontsnapt uit zoutzuurtank

Pas rond 1 uur ’s nachts mochten de 
bewoners terug naar huis.   
Uiteindelijk viel de schade mee.   
Een flink geroeste vangrail en een 
aantal bomen en planten die bruin 
kleuren. Afwachten of die ooit nog 
gaan herstellen.Dorp In Zicht dankt 
de hulpverleners zonder hen was de 
schade voor ons dorp waarschijnlijk 
veel groter. 
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Aperitiefconert
Zondag 5 augustus was het op de parking van Ter Zelte weer volop zomerse sfeer.
Met dank aan de vele vrijwilligers, het prachtige weer en de Big Bopper Band, die 
vele malen voor een gevulde dansvloer zorgde. Zeer mooie dag in en voor Slijpe.
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Activiteitenkalender
Dinsdag 2 oktober
Kast in krijtverf om 19 u. in Ter Zelte    Organisatie: KVLV

Zaterdag 6 oktober
Bezoek koffiebranderij Pat's Coffee in Oedelem  Organisatie: Gezinsbond

Dinsdag 16 oktober
Kookles: tappas om 19.30 u. in refter gemeenteschool   Organisatie: KVLV

Vrijdag 19 oktober 
Tearoom in de namiddag in refter gemeenteschool Organisatie: ouderraad en vriendenkring

Dinsdag 23 oktober 
Het rouwproces door Martine Devuyst om 13.30 u. in kantine SK Spermalie  Organisatie: KVLV

Vrijdag, zaterdag en zondag 2,3 en 4 november
Opvoering 'Momentum' in de kerk van Slijpe om 20 u. (om 19 u. op 4/11)
Door theatergezelschap Volta en geïnspireerd op de dagboeken van Leo Yperman ( † WO 1)

Vrijdag 9 november
Bowling in de Kegel X treme in Middelkerke   Organisatie: Gezinsbond

Zaterdag 10 november Vrije toegang
Het koor Colores uit Torhout over oorlogsgruwel en vredeswens. - om 19 u. in de kerk van Slijpe

Zaterdag 10 november
Kookles: feest om 13.30 u. in refter gemeenteschool  Organisatie: KVLV

Dinsdag 4 december
Feestvergadering met verteller om 13.30 uur in Ter Zelte Organisatie: KVLV

Donderdag 13 december 
Bloemschikken om 19 u. bij Groenaccent in Slijpe  Organisatie: KVLV

Dinsdag 18 december
Bloemschikken vanaf 13.30 u. in Ter Zelte   Organisatie: Samana

Donderdag 20 december
Kerstmarkt  in gemeenteschool Organisatie: ouderraad en vriendenkring

Zaterdag 22 december
We nemen deel aan 'Mannekensvere smult' Organisatie: Samana

Maandag 24 december
Kerstviering met het Sint-Niklaaskoor. om 18 u. in de kerk. Opvoering kerstverhaal en mis.

Alle activiteiten staan open voor alle inwoners
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Diakenwijding van Stijn

Stijn Vanhee, een ingenieur uit 
Slijpe die op 27 juni tot diaken 
werd gewijd. In boekje nr 19 
ging ik op de koffie bij de familie 
Vanhee. Ik beloofde toen nog 
eens terug te keren want de 
oudste zoon Stijn zat toen in het 
seminarie voor een priesterop-
leiding. Op 27 juni was ik samen 
met een vijftigtal Slijpenaars 
getuige van de diakenwijding 
van Stijn.  Dus opnieuw tijd voor 
een kort verslag.

Wie is Stijn? 
“Ik woon van bij mijn geboorte (1988) 
in Slijpe. Groeide op in een boerderij 
in de Zwarteweg, heb 2 zussen en een 
broer. Eerlijk gezegd hielp ik niet zo 
veel op de boerderij maar in nood was 
ik paraat. Ik was verder een gewone 
jongen zoals er zo veel zijn. Ik was 

al vroeg misdienaar, want het mag 
gezegd worden ons gezin was zeer 
gelovig. We gingen minstens eenmaal 
per week naar de mis. Sinds de uren 
van de mis in Slijpe veranderd zijn 
(sedert Pasen 2005 geen vieringen 
meer op zondag) gingen we meestal 
naar de mis in het Godelieve klooster 
in Gistel.  
Verder ging ik naar de lagere school 
in Slijpe, het college in Oostende en 
daarna voor een opleiding tot industri-
eel ingenieur op de Zeedijk in  
Oostende met specialisatie bouw-
kunde. In de zomervakantie was ik 
jobstudent in het kunstkroegje in  
Sint-Pieterskapelle. Na mijn studies 
ging ik werken. Eerst bij een aannemer 
in bos- en houtexploitatie, daarna bij 
een studiebureau. Vijf jaar geleden 
zette ik de stap naar de priester-
opleiding.”
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We kunnen hier echt spreken van een car-
rière switch?
“Nee Franky, priester zie ik niet als een carri-
ère maar een roeping. Het is meer dan werk. 
Een carrière is meer werken om zich op te 
werken en die ambitie heb ik nu weer ook 
niet echt als diaken. Ik doe dit om anderen  
te helpen en zelf gelukkig te zijn. Priester 
worden speelde al langer in mijn hoofd. Uit 
een gezin komen die gelovig is, en verschil-
lende dingen die samen komen ik was er 
mee bezig van in het middelbaar maar was 
er toen nog niet klaar voor. Ik twijfelde en 
heb dit laten sudderen en eerst iets ander 
gedaan.  

Na lang twijfelen heb ik de sprong gewaagd, 
een sprong in het onbekende. Voor de peri-
ode van mijn opleiding dacht ik hoe rapper 
hoe beter maar uiteindelijk was ik blij met die 
5 jaar. Die 5 jaar heb je nodig om te twijfelen 
en te beleven. Het bleek ook interessant om 

op verschillende vlakken na te denken over 
het geloof. 
En op een rationele manier ook om mezelf 
beter te leren kennen. Want in die 5 jaar heb 
ik mezelf beter leren kennen dan in die 25 
ervoor. Er waren ook de stages waar ik veel 
vreugde heb aan beleefd. Maar na die vijf jaar 
heb ik het gevoel dat ik er klaar voor ben.”

Brugge 27 juni 18 u. Stijn wordt tot diaken 
gewijd. Stijn is ondertussen 30 jaar gewor-
den en na vijf jaar opleiding in het groot-
seminarie van Brugge kan je wel zeggen 
dat familie en vrienden uitkeken naar deze 
wijding.  

Toen Stijn met zijn familie samen met de bis-
schop van Brugge en tal van andere priesters 
en diakens de bomvolle Sint-Salvatorskathe-
draal in Brugge binnenkwam, glunderde het 
gezelschap maar ook onder de aanwezigen 
zag je enkel maar blije gezichten.  

Want toegegeven dit maak je niet elke dag 
mee. De viering duurde bijna 2 uur.  Niemand 
had nog de tijd in het oog. De prachtige vie-
ring werd opgeluisterd met muziek en zang. 
De rector die Stijn mee opgeleid had sprak 
met veel lof over de opleiding, en meldde 
aan de Bisschop dat hij geschikt was om tot 
diaken gewijd te worden. Daarna moest Stijn 
het celibaat aanvaarden.  

Er gebeurde een uitvoerige ondervraging 
door de Bisschop Lode Aerts. De ouders van 
Stijn mochten uiteindelijk de stola en het 
evangelieboek overhandigen. Er was veel lof 
over de organisatie.   Iedereen in de kathe-
draal zag dat het goed was en voelde zich 
erbij betrokken.  
Ook de priesters uit Middelkerke en uit het 
Godelieve klooster uit Gistel werden be-
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trokken bij het gebeuren, alsook een 
aantal inwoners uit Slijpe droegen hun 
steentje bij. Op het einde deed Stijn 
nog een woordje van dank aan allen 
die meewerkten aan dit verhaal en 
vernoemde opa Georges die er spijtig 
genoeg niet meer bij was, daarna 
volgde er een staande ovatie. 

Na de viering was er een uitgebreide 
receptie in het Grootseminarie te 
Brugge. Stijn werd door de aanwe-
zigen gefeliciteerd.  Er was ook een 
omhaling voorzien voor de heropbouw 
van de kerken en christelijke dorpen in 
het Midden-Oosten, verwoest door IS, 
een project van Kerk in Nood.  
Stijn zal trouwens één van de laaste 
priesterleerlingen zijn van het Groot-
seminarie want straks krijgt het 
gebouw een andere besteming.      

Enkele dagen later mocht Stijn hier in 
de kerk van Slijpe het huwelijk van zijn 
zus Leen inzegenen en heeft onder-
tussen ook de doop gedaan van het 
dochtertje van zijn andere zus Lies.

Wat nu?
“Na de diakenwijding zijn er twee mo-
gelijkheden.  Ofwel wordt je diaken op 
een parochie waar je later dan priester 
kan worden ofwel studeer je verder. 
Ik kies voor optie twee en ga 2 jaar 
naar Rome om theologie te studeren. 
Dit heb ik beslist in overleg met de 
Bisschop maar zeker niet tegen mijn 
goesting. Later droom ik ervan om in 
een parochie te staan.” 
Wie weet wordt Stijn nog priester in 
Slijpe.

de langste nachtde langste nachtde langste nacht
organiseren

Zaal ter zelte
Zaterdag 27/10/18

Vanaf 20u

muziek van de 80’s, 90’s 
en Nillies

3u wordt 2u --> uurtje langer feesten

€5 (inclusief midnight snacks)

de langste nachtde langste nachtde langste nachtde langste nacht

14



Wedstrijdpuzzel

Win voor 25 euro aan cadeaubonnen,te besteden bij de lokale handelaars.
(enkel voor mensen woonachtig in Slijpe) 

 Stuur vóór 1 januari 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.

15



Pret en verzet voor kinderen in Slijpe
Alle onderstaande woorden zitten
horizontaal , verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord. 

Sudoku

bankstel
fruitschaal
lamp
sofa
valletje

behang
kaarsje
overgordynen 
stoel
vaas

videoband
box
klok
parket 
telefoon

byzettafel 
krantenbak
plant
tv
schildery 
cd 
kussen



byzettafel 
krantenbak
plant
tv
schildery 
cd 
kussen

Na de zwoele zomerhitte belanden we 
bij Ives en Chantal. Waar vroeger het 
speelpleintje van Slijpe was, bouwden 
ze een knusse woning. 

Wanneer Ives zijn garagepoort opent,  
merken we direct op dat hij begeesterd is 
door zijn vele hobby’s.  
Zijn vrouw Chantal, afkomstig uit Raversijde 
is al jaren een vaste waarde op de perso-
neelsdienst van de gemeente Middelkerke. 
Ives is afkomstig uit de universiteitsstad 
Leuven. In Leuven en later in Brugge volgde 
hij een opleiding elektronica.  
Zijn loopbaan bij het leger maakte een grote 
vlucht. Zijn opleiding in de elektronica be-
zorgde Ives een blitzcarrière bij het leger.  
Op talloze mijnenvegers heeft hij gediend en 
de helft van de wereld heeft geen geheimen 
meer voor hem.

Op bezoek bij Ives en Chantal

Tijdens de Tweede Golfoorlog deed hij dienst 
op een mijnenveger in de Perzische Golf. 
Men zorgde er voor de bevoorrading en het 
onschadelijk maken van dieptebommen.  
Met het eskader van de mijnenveger door-
kruiste Ives heel Europa. 
Tot op de dag van vandaag moet men nog 
veel mijnen in de Noordzee onschadelijk  
maken daar er nog heel wat mijnen uit de 
Eerste Wereldoorlog rondzwerven.  
Als wij denken aan zeemijnen dan stellen we 
ze voor als een egel die zich zelf beschermt 
door zich in een bolletje te wentelen.  
De oorlogsmachine tijdens de Eerste Wereld-
oorlog stond jammer genoeg niet stil en men 
ging steeds meer op zoek naar gesofisticeer-
dere mijnen.  
Zo ontwikkelde men onder meer contactmij-
nen en akoestische mijnen. 
Ives wist ons te vertellen dat bij een vloot 
niet het eerste schip maar één van de 
volgende schepen een noodlottige afloop 
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kan kennen na contact met 
een mijn. De marine wordt 
ook ingezet bij wetenschap-
pelijk onderzoek. Zo werd de 
“ Belgica “ ingezet voor de 
bestudering van de verzan-
ding voor onze kust. Wist je 
dat de zandbanken voor onze 
kust voortdurend verschuiven 
door de getijden?

Nu geniet Ives van zijn  
pensioen maar stilzitten staat 
niet in zijn woordenboek! 
In zijn leven staat er één 
woord centraal en dat is “ 
elektronica.” Van zijn werk 
maakte hij zijn hobby. 
Modelbouw vormt nu één van 
zijn grootste passies.  
Via een vriend sloot hij zich 
aan bij de hobbyclub MSKK in 
Oostende. Het team ont-
wikkelt telkens een project 
waarbij iedereen zijn steentje 
bijdraagt. 

Wie hier meer over wil weten kan 
terecht op de website  
http://www.mskk.be/  
Op 22 en 23 september vond er 
een expo plaats van de club.

Eén van de projecten was on-
der meer het vroegere station 
van Gistel in miniatuur. 
Medewerkers maken de  
huisjes, de natuurlijke  
omgeving en ieder detail die 
deel uitmaakt van het project.  
De final touch komt wel van 
Ives die de elektronica voor 
zijn rekening neemt. 
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Ives is een selfmade man die bewijst dat 
je geen ingenieur moet zijn om ingenieuze 
dingen uit te vinden op het gebied van de 
elektronica. 

Bij het project Oostendse valiezenfabriek  
met  opdracht het grondvlak de grote van  
een opengeslagen valies zorgde hij ervoor  
dat alles letterlijk op wieltjes loopt.  
Met zijn kennis tekende Ives eerst een plan 
uit. Tot in de kleinste details ontwikkelde hij 
via een computerbesturing dat de treintjes 
van spoor wisselen, bootjes worden uitge-
laden en de goederen op hun plaats terecht 
komen. Spitstechnologie noemt men dit 
tegenwoordig! Wat men zeker moet hebben, 
is geduld. De minuscule onderdeeltjes die op 
elkaar moeten afgesteld worden, vormen een 
hele uitdaging en men moet zeker stressbe-
stendig zijn. 

Zes maanden werk zijn het resultaat van 
dit unicum dat je kan bewonderen bij de 
volgende Kunst bij Buren in Slijpe!

Wanneer we in de tuin wandelen, botsen  
we er op een imposante speedboot.  
In zijn jonge jaren beoefende Ives het  
waterskiën op onze Vlaamse wateren.  
Met zijn vader aan het stuur kliefde hij  
door het water. 

We bedanken Ives en Chantal voor hun 
warme ontvangst  en wensen hun nog het 
beste in al het leuke dat ze nog willen doen!

koffertrein
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10-17 u. • Sint-Niklaaskerk, Diksmuidestraat, Slijpe • vrije toegang

Deelname aan Buren bij kunstenaars  
(project van Provincie West-Vlaanderen)

Meer informatie: Dorp InZicht Slijpe 
dorpinzicht.slijpe@gmail.com

Dorp inZicht Slijpe stelt voor

Met een gezellige bar, open voor iedereen!

HANG MIJ OP!

Zondag 21 oktober 2018
Slijpe
Kunstig

Francine Opstaele
Werken van klei

Walter Opstaele
Schilderkunst (Acrylverf)

Yvette Marie Rerren
Schilderkunst (Olieverf)

Ives Regent 
Koffertrein

Stefanie Branteghem
Werken met plotter

Greet Soete 
Kalligrafie
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