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Van de redactie
Ja hoor, ze bestaan nog: de vrouwen en mannen die zich geheel belangeloos
inzetten voor de anderen. Ook in Leffinge. Ze bezoeken zieken en steken hen
een hart onder de riem of gaan wandelen met ouderen. Ze zetten de zaal
klaar voor een activiteit en ruimen achteraf weer op. In scholen en rusthuizen
zijn ze stilaan onmisbaar geworden. Ze gebruiken hun vrije tijd, netwerk en
enthousiasme om fondsen te werven en anderen te helpen die het moeilijk
hebben. Voorbeelden te over.
Soms krijgen ze de titel van voorzitter of secretaris, maar veel vaker zetten ze
zich anoniem in. Ze zijn als het ware onzichtbaar, maar tegelijk onmisbaar en
onschatbaar van waarde. Onze overheid zorgt voor heel veel zaken, maar zonder
de inzet van die talloze vrijwilligers, zou onze maatschappij maar een
kille bedoening zijn.
Een keer per jaar, in de ‘Warmste Week’, toont Vlaanderen dat het wel geeft om
de anderen: letterlijk en figuurlijk. In het beste geval krijgen de initiatiefnemers
dan hun ‘2 minutes of fame’ op de radio. Je kunt er cynisch over doen, maar
het is en blijft hartverwarmend.
Maar laten we vooral niet vergeten dat er zoveel mensen zijn die zich het hele jaar
door inzetten om de medemens te helpen. Aandacht in de media krijgen ze niet,
en willen dat meestal ook niet. Iedereen vindt het normaal wat ze doen.
Zo normaal dat het niet eens meer opgemerkt wordt.
Laten we hen daarom toch af en toe eens opmerken. Een glimlach en een
welgemeende bedanking volstaan voor hen doorgaans.
Materieel of financieel rijk worden ze er niet van; geestelijk des te meer!
Fijne lente gewenst!

De redactie,
Geert Aneca, Sigrid Dedeckere, Gwen Deprez, Luc Despodt en Diederik Van Rillaer
leffingezicht@gmail.com
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Wist je al dat…
•••

Leffingeleuren samenwerkt met de Dienst Erfgoed van Middelkerke om hun
archief te digitaliseren. Het zou begrijpelijk om een meerjarenplan gaan…

•••

het digitale buurtnetwerk Hoplr gestaag groeit. Op 23 februari al 118 leden.
Je vindt er allerlei aanbiedingen, berichten, vragen, aankondigingen, …enkel
voor en door Leffingenaars. Sluit je helemaal gratis aan met code PB9G7.

•••

Nore Haezaert zilver behaalde op
het West-Vlaams kampioenschap
trampolinespringen. Proficiat!

•••

Gregory Clauw op 20 februari mocht
meedoen in het VTM-programma Blind Date.
Hij werd door de ‘jager’ achter de wand
uitgekozen voor een nadere kennismaking
in een date.

•••

de houten paaltjes met erop de donkere blauwe reflectoren onder andere
langs de Slijpesteenweg, geplaatst werden door jagers van de gemeente.
Bij duisternis en als er een voertuig
met lichten afkomt reflecteren ze
de lichtstralen en hierdoor schrikt
het wild op en vlucht het terug naar
de weide of akker.
Zo wordt vermeden dat het wild
onder het aankomend voertuig
belandt.
Laat ze dus staan aub.
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LeffinGEZICHT:
Norbert Declercq,
bezieler van het Arianefonds
Wordt Norbert de man van 1 miljoen?
De strijd van Ariane gaat voort
Ariane De Backer stierf op 22-jarige
leeftijd aan acute leukemie. Met de
dood voor ogen wenste deze jonge
en sportieve vrouw dat deze voor
haar verloren strijd tegen kanker door
anderen zou verdergezet worden. Haar
ouders en een paar vrienden wilden
aan die wens voldoen en namen
contact op met het Laboratorium
Experimentele Hematologie van het
Jules Bordet Instituut in Brussel,
tegenwoordig onder de leiding van
professor Dominique Bron. Dit leidde
in 1982 tot de stichting van de vzw

Ariane Fonds. Als peters van de
stichting dienden zich Eddy Merckx,
Salvatore Adamo en Jacky Ickx aan.
De opdracht van het fonds is het
verzamelen van financiële middelen
die moeten helpen bij het zoeken naar
nieuwe klinische en therapeutische
mogelijkheden die kanker zouden
kunnen vertragen, stoppen of
genezen. De huidige voorzitter van
het Fonds is Leffingenaar Norbert
Declercq.

Wenskaarten
‘Ik kwam toevallig in aanraking
met het Ariane Fonds tijdens het
Middelkerkse Stripfestival in
1992. Een van mijn contacten
bracht Ariane ter sprake.
Naar jaarlijkse gewoonte
zouden we een deel
van de opbrengst van
het festival gebruiken
voor het steunen van
een goed doel zoals het
Kankerfonds.
We kwamen overeen dat
het deze keer het Ariane
Fonds zou zijn. Voor mij werd
het inzamelen van fondsen meteen
een permanente opdracht.’
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Een aanknooppunt waren de vele tekenaars
die elk jaar present tekenden op het
Stripfestival. Norbert kon enkelen ervan
overtuigen mee te gaan in zijn verhaal.
Grootmoedig zegden ze toe te willen
meewerken met het ter beschikking
stellen van oorspronkelijke tekeningen die
gebruikt konden worden voor het Fonds.
Zo ontstonden de wenskaarten, met onder
andere het Ariane-bloemenmeisje, die een
tiental jaren per drie in drie omslagen voor
100 frank over de toonbank zouden gaan.
De tekeningen waren van Paul Geerts, Marc
Sleen, Merho, Jef Nijs, Jean Pol en Walthéry.
Het was een overdonderend succes.

6

Een tweede gelegenheid bood zich aan
tijdens het Champagne-weekend in het
casino van Middelkerke. We schrijven 2004.

Champagne
‘Terwijl de glazen champagne gulzig
geledigd werden kwam ik, weer via een
van mijn contacten, in gesprek met
enkele champagneboeren die er hun
stand uitbaatten. En uiteraard kwam het
Ariane Fonds ter sprake. Eerst verliepen
de gesprekken eerder moeizaam maar
uiteindelijk was er toch interesse. Christian
Vautrain van het Huis Marcel Vautrain bood
zich aan om met het Ariane Fonds in de

boot te stappen. Het was het begin van een
vruchtbare samenwerking.’
Norbert kreeg de medewerking van een
paar tekenaars die ook bij het ontwerpen
van de wenskaarten betrokken waren. Want
als bijzonderheid prijkt er op de flessen elk
jaar een nieuw etiket en een nieuwe capsule.
De etiketten en de capsule zijn een echt
verzamelaars-item geworden. Het eerste
jaar werd er een oplage van 100 flessen
verhandeld (evenwel nog zonder capsule).
Dit jaar zullen het er 700 zijn.

Praatgroep
Uit de respons op de werking van het Ariane
Fonds konden we ook opmaken dat er,
onder de mensen die met leukemie te maken
hebben, een nood bestaat om te kunnen
praten over hun ziekte en hoe ermee om
te gaan. Zoiets bestond al in Genk, kwam
Norbert te weten van een klant die Arianewenskaarten wilde kopen. “Waarom ook niet
in Leffinge”, dacht hij. Al snel boden er zich
een zevental kandidaten aan.
‘Ik wilde niet dat het ging onder de noemer
Zelfhulpgroep. Dat klonk me te negatief.
Ik wilde een Praatgroep, een groep
leukemiepatiënten die in een gemoedelijke
sfeer kan babbelen over hun zorgen en
vreugden.’
Het deelnemen aan de sessies, onder
begeleiding van Norbert en zijn echtgenote
Monique, is volledig vrij. Wie er even geen
behoefte aan heeft of zich niet kan vrijmaken
kan de volgende keer zonder problemen
opnieuw aanhaken. Elke maand is er een
zitting bij Norbert en Monique thuis. En de

deelname is regionaal niet beperkt. Er zijn
mensen uit de onmiddellijke omgeving maar
ook van Halle, Vilvoorde en andere die naar
Leffinge komen afgezakt.

Wandelontmoeting
Het nieuwste offensief om aan geld te
geraken speelt zich af in de sportieve
sfeer. Op zondag 28 juli dit jaar kunnen
sympathisanten en anderen in Brugge
terecht voor de eerste “Ariane Leukemie
Wandel Rendez-Vous”. En op zondag
20 oktober wordt In samenwerking met
de wandelclub de Brugse Globetrotters de
12de VIVES-campus-tocht georganiseerd.
Ook daar gaat een deel van de inkomsten
naar het Ariane Fonds.
Voor de geïnteresseerden: de vzw Ariane
Fonds werkt in samenwerking met het
Koning Boudewijn Fonds wat toelaat een
fiscaal attest af te leveren voor bedragen
boven €40.
Tot op heden verzamelde Norbert zo’n
€800.000 voor het Fonds. Met de opbrengst
van de jongste ‘Warmste Week’ zal dat nog
aangevuld worden met €40.000.
Met een heel jaar werking voor de boeg is
het niet onbestaande dat weldra de kaap van
€1.000.000 zal overschreden worden.
CONTACTEN
Norbert Declercq
tel. 059 30 30 86 of 0495 67 31 00
info@fondsariane.be
www.fondsariane.be
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Het Roger Muyllaertplein
schepen, redder van
drenkelingen en oorlogsheld
(1922-1997)
Eén week voor zijn 75ste verjaardag
overlijdt Roger Muyllaert op
20 april 1997. Veertien jaar later,
op 11 november 2011 wordt het
pleintje tussen kerk en brug naar hem
genoemd en niet onterecht.
Kort na de Eerste Wereldoorlog in
1922 wordt Roger geboren in een
kroostrijk gezin van 8 kinderen.
Hij groeit op in café ‘De Tramstatie’
langsheen de Slijpesteenweg en loopt
lagere school in Leffinge. Amper acht
jaar oud springt hij overmoedig in het
kanaal en wordt door dorpsgenoot
Willy Vervaecke uit het water gered.
Van dan af gaat hij zich bekwamen in
het zwemmen.
Vanaf 1936 leert hij de bakkersstiel
in Oostende. Tot aan de Tweede
Wereldoorlog bakt hij een tweetal
jaren voor de Uniprix.
Bij het uitbreken van de oorlog wordt
hij opgeëist om te werken op het pas
aangelegde vliegveld van Oostende.
Na twee jaar duikt hij onder en gaat in
het verzet (leider Witte Brigade, sectie
Leffinge). Ondanks de vele Duitse
soldaten en mogelijke verklikking,
loopt hij steeds gewapend rond.
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Hij vervult allerlei verzetsopdrachten
in de regio. Bij het terugtrekken van de
Duitse troepen in 1944 redt hij samen
met een kompaan de Leffingebrug
van de ondergang door het wegnemen
van de springlading. Enkele wachten
worden opzettelijk opgehouden in een
plaatselijk café.
In oktober 1944 meldt hij zich als
oorlogsvrijwilliger bij het 7de Bataljon
Fuseliers. Hij neemt deel aan de
bezetting in Nederland en Duitsland.
Terug in 1946 huwt hij met Alice
Dekeyser. Hij start als bakker in het
naburige Slijpe en verhuist in 1951
naar Leffinge. In 1957 sterft zijn
vrouw en Roger hertrouwt in 1961
met Betty Opstaele.
Op vraag van Georges Rodts zet
hij in 1958 zijn eerste stappen in
de Leffingse politiek op de lijst
Gemeentebelangen. Er volgen
drie mandaten als schepen. Onder
hun hoede wordt het gas- en
waterleidingnet aangelegd, maar
ook de bouw van de nieuwe
gemeenteschool in het begin van
de jaren zeventig. Na de fusie met
Middelkerke (1.1.1977) krijgt hij nog
tweemaal een schepenambt, een
politieke loopbaan om u tegen te
zeggen. Maar bakker Roger staat voor
de Leffingenaar het meest in de kijker
voor zijn vele reddingen. In augustus

1943 haalt hij een jongen van 2 jaar, zijn
zusje van 7 jaar en hun moeder uit het
kanaal Nieuwpoort-Plassendale. In de zomer
van 1945 redt hij als oorlogsvrijwilliger
twee Canadese en één Belgisch soldaat uit
de ‘Waal’ nabij Nijmegen. Februari 1952,
‘in putje winter’, haalt hij een vriend uit het
ijskoude water, wat later bezwijkt de man.
Een Leffingse herbergier wordt ’s nachts
uit de vaart gered door Roger. Kort daarop
wordt een autobestuurder door Roger op
het droge gebracht, maar ook toen kwam
alle hulp te laat. In september 1959 sukkelt
een bejaarde fietser in het kanaal en wordt
gered door Roger. Enkele dagen later komt
die zijn fiets bij de bakker ophalen en gaat
dan om een brood bij de… concurrent!

Spectaculair is de redding van vijf mensen
uit een gekantelde auto in het kanaal. Bij de
laatste reddingsactie haalt hij twee mensen
uit een zinkende auto in het kanaal, maar ook
hier komt alle hulp te laat. Dit levert hem een
resem eretekens op, waaronder die van het
Carnegie Hero Fund.
In zijn jonge jaren is Roger een verdienstelijk
voetballer en jarenlang een ervaren
duivenmelker. Maar niet in het minst een
uiterst verdienstelijke redder in nood, een
graag geziene volksvriend, waarvan de naam
vereeuwigd is op het ‘Roger Muyllaertplein’.

Jean Marie Barra, heemkring Graningate
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De wijde wereld in
Jolien en Karel verkennen de wereld
op hun manier

Leffingenaars gaan al eens graag op
reis. Herinner u hoe de familie Delaere
een klein jaar door Azië trok. Maar
voor sommigen volstaat dit niet.
Jolien Gekiere groeide op in Leffinge,
waar ze officieel nog altijd woont,
en studeerde af als architecte. Haar
vriend Karel, voormalig skeelertopper,
is bachelor elektromechanica.
De meesten willen dan graag zo
snel mogelijk aan het werk en een
eigen vaste stek kopen of bouwen.
Niet dus… Ze kochten een busje
en bouwden het zelf helemaal om
tot mobilhome. Tijd dus om deze
jongelingen aan de tand te voelen.
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Hoe kwamen jullie op het idee,
Jolien?
Ik ben inderdaad architect en was net
zoals de gemiddelde jongere al aan
het werken, nog tijdens mijn studies.
Na het afstuderen ben ik zo blijven
doorwerken in datzelfde bureau.
Reizen en zoveel mogelijk van de
wereld zien is iets dat echter altijd
hoog op mijn verlanglijstje stond.
Karel was op dat moment ook aan het
werken, maar al zijn vrije tijd werd
gespendeerd aan het skeeleren. Hij
was ook geselecteerd voor het EK
en WK en koos ervoor om tijdelijk te
stoppen met werken. Karel wist dat
2018 zijn laatste skeelerseizoen zou
worden en daarna werd het ook tijd

om het ouderlijke huis te verlaten en samen
te gaan wonen. Toch zagen we het niet zitten
om al onze spaarcenten in een woning te
investeren en daar dan voor lange tijd aan
vast te hangen. Toen kwam langzaamaan
het idee om een busje te kopen om eerst een
paar maand te gaan reizen.
Hoe lang heb je daaraan gewerkt en ging het
makkelijk?
We hebben de bus verbouwd terwijl we
beiden aan het werk waren. Dus vrije
avonden en momenten in het weekend
spendeerden we hieraan. We hebben het
ontwerp eerst grondig uitgedacht en met
Karel als handige harry en zijn kennis van
elektronica ging het bouwen relatief vlot. Al
bij al zijn we een jaar bezig geweest om hem
helemaal in orde te krijgen.
Hoe lang zijn jullie al op reis en waar zijn
jullie zoal geweest?
We zijn oorspronkelijk vertrokken in
september 2017 voor een reis van

4 maanden naar Kroatië. Uiteindelijk zijn
we doorgereisd tot in het noorden van
Griekenland en daarna door de bergen
teruggekeerd naar België.
Toen het einde van onze reis naderde
hadden we er nog lang niet genoeg van.
De levensstijl, het avontuur, we wilden meer.
We hebben daarna beslist om een ‘house-sit’
te doen in Ierland, om de wintermaanden
door te komen.
Een wat, zeg je?
Karel: Bij een house-sit ga je eigenlijk tijdelijk
in iemand anders’ huis wonen als de vaste
bewoners bijvoorbeeld op reis zijn. Je doet
de afgesproken taakjes om het huis te
onderhouden en zorgt voor de huisdieren.
In ruil mag je gratis in hun huis wonen.
Zo woonden wij 3 maanden in een mooie
cottage en zorgden we voor de 5 honden.
In het weekend zorgde de eigenaar zelf voor
zijn honden waardoor we vrij waren om
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Ierland met onze bus te gaan verkennen.
Super ervaring!
Onze house-sit heeft 3 maanden geduurd en
daarna zijn we nog in Ierland gebleven om
aan een project voor een vriend te werken.
We verbouwden er een oude schuur tot een
klein appartement. Dit heeft 4 maanden
geduurd en toen sliepen we ook opnieuw
elke dag in onze bus.
Daarna reisden we voor anderhalve maand
door Schotland en zo terug naar huis.
Nu bevinden we ons in Italië waar Jolien een
stage loopt in een architectenkantoor. Bij
ons staat niets vast, alle plannen kunnen van
vandaag op morgen volledig wijzigen.
‘Koken kost geld’. Hebben jullie vooraf een
flinke spaarpot aangelegd, of werken jullie
onderweg?
Jolien: We hebben flink gespaard voor
we vertrokken en daar leven we nu
van. Gelukkig is dit ook een goedkope,
alternatieve manier van wonen. Maar
inderdaad, dit is iets dat niet eeuwig kan
blijven doorgaan. Toch is dit een manier
van wonen en leven die we nog niet willen
opgeven. Ik ben nu aan het werk in Italië om
onze spaarpot opnieuw wat aan te dikken.
Zijn er benarde situaties geweest?
Toen we in december terugkeerden van
onze Balkantrip verbleven we constant in
vriestemperaturen. Zonder verwarming maar
met veel kleren en een dikke dons konden we
echt genieten van het sneeuwlandschap. Tot
op een bepaald moment we ‘s morgens onze
deur niet meer open kregen. Door vocht in
het mechanisme was het slot vastgevroren
en zaten we dus opgesloten in onze eigen
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auto. Na de mislukte poging om de auto
op te warmen door iets te koken zijn we
uiteindelijk door het kleine raampje in de
scheidingswand naar voor geklommen en zo
uit onze auto geraakt. Daarna durfden we
onze bus niet meer op slot doen ’s nachts.
Hoe lang willen jullie dit verder doen?
We hebben er nog steeds zin in en hebben
nog een heleboel landen waar we naartoe
willen reizen. Er is nog geen nieuw plan na
Italië, maar ook nog geen plan om ermee te
stoppen.
Tips voor wie het er ook op wil wagen?
Er gewoon aan beginnen. Voor velen lijkt
dit een onhaalbare droom maar dat is het
helemaal niet. Met een krap budget kun je
op deze manier lang rondreizen. En leven
met weinig luxe went snel als dat je eigen
keuze is.
Wijze woorden! Heel veel succes en
reisvreugde nog!

Je kunt Karel en Jolien en hun verhalen en
foto’s ook volgen op hun uiterst leuke sites:
https://www.instagram.com/
ourfirst_home_/
https://ourfirsthome-vanlife.com

Onze jonge dorpsgenoten vieren feest
Eerste Communie: 26 mei
Eerste Communie: 26 mei

Jules Muylaert

Jeffe Barra

Vince Theeten

Adriaan Biesemans

Lize Vanhove

Estéban Pauwels

Lowie Darras
Malin Declein
Jersey Declerck
Kyari de Vos
Sander Gaerdelen
Emma Goosse
Lukas Haghebaert
Julie Quatannens
Ella-June Rommelaere
Lina Smagge
Jasper Syryn
Lieze Tratsaert
Lora Vandekerckhove
Olivia Van Thuynen
Noah Vylders
Ilyona Wagemans
Ian Willems

Vormsel : 19 mei
Mathis Caris
Lode Claeys
Dahn De Ruytter
Flore Duforet
Sienna Geuvels
Fien Goemaere
Herlinde Graulus
Machteld Graulus
Matisse Heughebaert
Nathal Lefevre
Thijs Michiels
Auke Moernaut
Ilysha Sleuyter
Zorina T’Jonck
Dante Vancassel

Lentefeest 1ste leerjaar

Alexander Verstegen

Niels Campe

Lentefeest 6de leerjaar

Cyriel Cannaert
Emely De Block
Stan Delaere
Noor Dubron
Gitte Laleman
Tyler Mongaré
Jef Muylaert

Amélie Anthierens
Caithlin Brissinck
Warre De Buck
Briek D’Haeseleer
Senne Lescroart
Leontine Muylaert
Vàzquez Allemeersch Luca
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Uit in Leffinge
Alle hierna vermelde activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.

Elke 1e en 3e zondag van de maand
Markt van de Makers – Groenhagemolen – van 9 tot 12 u.
Info: mariaboydens@gmail.com

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

Elke 1ste en 3de vrijdag van de maand YOGA voor Senioren
Zaal Centrum 14.30 u.
Info KGB Leffinge godelieve.desender@telenet.be - 0494 17 23 08

Vanaf 1 april elke dinsdagnamiddag
Fietsnamiddag (ongeveer 30km) – vertrek Kerk Leffinge om 13u45
Info KGB Leffinge godelieve.desender@telenet.be
0494 172308

Vanaf 1 april elke maandagavond
Fietstocht (ongeveer 70 km)
met de Swaenefietsers – 18u15
Info: www.swaenefietsers.be of
geert.dhondt10@gmail.com

Dinsdag 9 en 16 april 2019
Creatief met zelfhardende klei met Martine Doolaeghe – 19u
Info: KVLV duronfrancine@hotmail.com

Zondag 7 april en 19 mei 2019
De zoeten orgel – open zondagen vrij voor het publiek
Info: eddy.goderis1@telenet.be

Maandag 1 april 2019
Kookles “Italiaanse favorieten” met Ria Colaert – zaal ’t Centrum –
19u30
Info: KVLV duronfrancine@hotmail.com
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Woensdag 3 april 2019
Volksdansen – zaal ’t Centrum – 20u
Info: KVLV duronfrancine@hotmail.com

Woensdag 10 april 2019
Bloemschikken Paasstukje maken
Zaal ’t Centrum – 19u30 – vooraf inschrijven
Info: de Gezinsbond
Marleen Decat – 059 27 93 92

Donderdag 11 april 2019
Seniorenfilmnamiddag Kinepolis Oostende:
The Wife – vertrek Kerk Leffinge 14u
Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be - 0494 172308

Donderdag 18 april 2019
KGB Paasfeest met warme maaltijd en optreden Stoffel – zaal Centrum Leffinge 11u
Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be - 0494 172308

Zondag 21 april 2019
Plantgoedmarkt
Info: De WIek
Info: mariaboydens@gmail.com

Maandag 22 april 2019
Paaseierenraap – hoeve
Witvoet 10u30 vooraf
inschrijven
Info: de Gezinsbond
Marleen Decat – 059 27 93 92

Donderdag 25 april 2019
Daguitstap naar het Zuivelmuseum
in Blankenberge en het Zwin
Vertrek Kerk Leffinge 8u

Donderdag 25 april 2019
Fietstocht met bezoek aan een veearts
vertrek Kerk Leffinge 13u30
Info: KVLV duronfrancine@hotmail.com

Zaterdag 27 april 2019
Ouder- en streekbieravond
in zaal De Zwerver – 20u
Info: katrien@chiroleffinge.be

Woensdag 1 mei 2019
Toneel Blind getrouwd van Het Prethuis
Zaal De Zwerver Leffinge – 18u
Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be - 0494 172308

Zondag 5 mei 2019
Groenhage Leeft!
Info: bart.verdonck10@gmail.com
Van 10 tut 18u

Zondag 5 mei 2019
Schoolfeest Vrije Basisschool Leffinge
Kinderrommelmarkt vanaf 10u – barbecue
– doorlopend bar, koffie en gebak, spel voor
groot en klein.
Info: info@stjolef.be

Woensdag 8 mei 2019
Alles over de smartphone
Bib Middelkerke – 14u
Info: KVLV duronfrancine@hotmail.com

Donderdag 9 mei 2019
Seniorenfilmnamiddag Kinepolis Oostende:
Stan & Ollie – vertrek Kerk Leffinge 14u
Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be - 0494 172308

Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be - 0494 172308
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Zondag 12 mei 2019
Ontbijtmanden moederdag, tussen
8u en 8u30 thuisbezorgd – vooraf
inschrijven

Donderdag 13 juni 2019
Seniorenfilmnamiddag Kinepolis
Oostende – vertrek Kerk Leffinge 14u

Info: de Gezinsbond
Marleen Decat – 059 27 93 92

Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be
0494 172308

Dinsdag 14 mei 2019
Bloed geven – De Zwerver
16u30 tot 19u30

Zondag 16 juni 2019
Ontbijtwandeling samen met
Landelijke Gilde

Info: info@middelkerke.rodekruis.be

Info: KVLV duronfrancine@hotmail.com

Vrijdag 21 juni 2019
Schoolfeest gemeenteschool
Donderdag 23 mei 2019
Volksspelennamiddag

Info: debontepier@middelkerke.be

Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be
0494 172308

Zondag 26 mei 2019
Bezoek bij imkers Marc en Marleen
Struye – 15u – vooraf inschrijven
Info: de Gezinsbond – Marleen Decat
059 27 93 92

Dinsdag 28 mei 2019
Mis vruchten der aarde – 20u
Info: KVLV duronfrancine@hotmail.com

Donderdag 27 juni 2019
Dagreis de Vlaspit + Hageland
Info: KVLV duronfrancine@hotmail.com

Donderdag 6 juni 2019
KGB Zomerfeest met optreden
zaal Centrum Leffinge – 14u
Info KGB Leffinge
godelieve.desender@telenet.be
0494 172308
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Alle Leffingse verenigingen wordt gevraagd om hun activiteiten die voor iedereen toegankelijk
zijn vóór 15 mei 2019 door te mailen naar leffingezicht@gmail.com.

Even achterom kijken
5 jaar geleden
In juni 2014 kwam Dunekeun Goudblond op de
markt. Dunekeun is het eerste bier ter wereld dat
zijn bijzondere smaak ontleent aan gedroogde
rozenbottels van Duinroos. Een écht kustbier dus!
Dunekeun kreeg zijn leuke naam toen de brouwer
(Bart Verdonck) bij het plukken rozenbottels in de
duinen van Middelkerke plots een klein duinkonijntje
(dunekeuntje) tussen zijn benen zag wegschieten
om naar zijn holletje te vluchten.
Foto + bron: www.kustbrouwerij.be
10 jaar geleden
In juni 2009 opende in Leffinge het eerste
schoonheidssalon zijn deuren: Joke.
20 jaar geleden
Op 2 april 1999 opende het
Schippershuis zijn deuren met Rik
Despodt en Hadewijch Geldhof
achter de bar. Het volkscafé was het
bruisend middelpunt van Leffinge
tot in januari 2008 de toenmalige
uitbater, Stijn Moerman, door een
smartelijk ongeval het leven liet en het gebouw later werd afgebroken om plaats
te maken voor appartementen.
515 jaar geleden
1504. Dat is het jaartal van de eerste vermelding van herberg en brouwerij De
Croone in Leffinge, op de hoek van de Groenhagestraat en Dorpsstraat. Deze
brouwerij was in één of andere vorm en onder verschillende brouwersgeslachten
actief tot 1992. Sinds 1933 als bierhandel Boutens Bron: erfgoedblog.
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De tragiek van kunstenaar Roland Hosten
Wie bij Roland en zijn echtgenote
Andrea Aspeslagh thuis komt ziet het
onmiddellijk: hier woont een artistieke
man. Schilderijen en kunstwerkjes
sieren de woonst.
Hij viert binnenkort zijn 80ste
verjaardag, een reden voor een
boeiend gesprek over teken– en
schilderkunst en een actief leven maar
ook over hoe zijn gezondheid hem
steeds meer parten speelt.
Roland, een artistiek talent
Geboren in Middelkerke in 1939
volgde hij er les in de gemeenteschool
en onder impuls van meester Meseure
en meester Cools ontwikkelde hij al
vroeg zijn artistieke begaafdheid.
Amper 14 schilderde hij zijn eerste
werk: De Boerenkrijg. Zijn liefde
voor het tekenen en schilderen was
geboren, ondanks tegenkantingen van
zijn vader die liever zag dat hij ging
werken in plaats van een penseel in de
hand te houden.
Roland had het niet altijd makkelijk
thuis. Vanaf een jaar of elf zorgde hij
mee voor zijn zieke moeder. Hij deed
dit 40 jaar lang met een groot hart.
In de vakschool te Oostende koos
hij, in de lijn van de verwachtingen,
de richting bouwkundig tekenaar en
18

Roland met 1e schilderij “De Boerenkrijg,”
geschilderd als 14-jarige.

om zijn talent verder te ontwikkelen
volgde hij drie jaar de zondagsschool
om schildertechniek aan te leren,
onder het goedkeurend oog van
meester Desseyn en de directeur.
Na de schooljaren hielp hij bij de bouw
van vaders woning.
Voor hij zijn verplichte legerdienst
deed was hij kort werkzaam bij een
architect, waar hij zijn tekentalent
verder ontwikkelde.
Begin februari 1959: achttien
maanden ‘troep’, eerst in het kamp
Lombardsijde en daarna in Weiden –
Duitsland.

Na de militaire dienst kwam de liefde in zijn
leven en hij huwde met Andrea in 1962. Het
koppel werd verrijkt met drie kinderen: Luc,
Peggy en Els.
Na een korte carrière bij architect Jan Tange
vond Roland een job bij de firma Clicteur uit
Oostende waar hij bureelwerk, tekenwerk,
het lastenboek en aanbestedingen deed. Het
was een aangename maar stresserende job
en hij kende er 20 actieve jaren tot het bedrijf
door alcoholmisbruik en wanbeleid ‘op de
fles’ ging.
De werknemers en medewerkers
realiseerden wel vele grote staatswerken.
Leffinge 1000: een artistiek keerpunt.
Naar aanleiding van Leffinge 1000 (jaar)
in 1988 tekende Roland in opdracht van de
werkgroep enkele dorpsgezichten om dit
gebeuren in een mooi ‘jasje’ te steken en zo
ontdekte kunstkring Mercurius de klasse
van “Hosten R” wat resulteerde in jarenlange
samenwerking en vriendschappen.
Tentoonstellingen en artiestenforen in
Leffinge, in het Casino en in de gebouwen
van het O.C.M.W. van Middelkerke, in
Vresse, met als absoluut hoogtepunt
de deelname en eerste plaats op de
internationale tentoonstelling “Prix Groupe
Creer Epernay” vloeiden hieruit voort.
Hij ontwierp op vraag van verenigingen of
vrienden ook werkjes of tekeningen die als

geschenkjes of illustraties dienden.
Vele dorpelingen en geïnteresseerden
konden zo genieten van al het moois dat hij
schilderde en tekende.
Een sukkelende gezondheid kelderde zijn
actieve loopbaan
Bij de firma Leenhouts kwam het talent van
Roland echt aan bod. Hij deed er heel wat
belangrijk bureel- en tekenwerk. Twee jonge
ingenieurs konden hem met al zijn ervaring
goed appreciëren en hij kreeg er vele kansen.
In een tijd waar gebouwen nog niet werden
ontworpen met de computer, tekende hij
onder meer de residentie Astridpark in
Brugge en de Tara in Wilskerke.
Botontkalking, een chronische ziekte,
verplichtte Roland echter tot zijn grote spijt
om te stoppen met werken.
Dit had ook een invloed op zijn artistieke
leven. Hij kon niet lang meer recht staan,
niet lang meer zitten en het portret van zijn
kleindochter kon hij jammer genoeg niet
afwerken. De osteoporose heeft zijn rug en
beenderen zo verzwakt dat het soms nog
moeilijk leefbaar is.
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Zelfs fietsen, naast schilderen zijn
tweede grote hobby, lukt bijna niet
meer.
Voor Roland die als wielertoerist
zeven keer Luik – Bastenaken – Luik
reed is het nu een beproeving om
naar zijn dochter in Oostduinkerke te
fietsen en daarna met de auto terug te
moeten keren.
Het is een kwelling voor hem dat hij
niets meer kan.
Helpen thuis, zelf schoenveters
dichtknopen, een papiertje oprapen,
lang in de auto zitten, op reis gaan,
een sociaal leven met vrienden,
relaxen in de zetel: het is ondenkbaar.

Hij vertelde honderduit over zijn
loopbaan en artistieke bezigheden en
zijn fietstochten, zijn gezin en (klein)
kinderen, Mercurius en de prijzen die
hij won, de vele mooie momenten
die hij beleefde. We konden enkele
fotoboeken inkijken en het is duidelijk:
Roland had een gevuld leven.
We danken hem voor zijn
enthousiasme en tijd en duimen dat
zijn gezondheid stabiel mag blijven
zodat hij nog vele mooie momenten
kan beleven en af en toe nog echt kan
genieten. Het ga je goed!
Proficiat met je 80ste verjaardag
binnenkort.

Dit te beseffen als je zoveel jaren
artistiek actief bent geweest, je eigen
huis hebt gebouwd, gewerkt en
gewroet … is zwaar voor hem.
Toch heeft hij af en toe nog eens een
goeie dag, zodat hij eens zijn kinderen
en kleinkinderen kan bezoeken in
plaats van in bed te moeten rusten of
rechtopstaand TV te kijken. Ze zijn de
trotse opa en oma van Lieselotte en
Hannelore.
De levenslust is hij gelukkig nog niet
kwijt, dat werd duidelijk tijdens het
bezoek.
Getekend n.a.v. Leffinge 1000.
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Het mysterieus beeldje aan de kerk:
raadsel opgelost!
Sinds een paar maanden staat er een
mysterieus beeldje aan de kerk. In ons vorig
nummer deden we een oproep omdat we
graag wilden weten van wie het was en waar
het vandaan kwam.
Ondertussen kregen we antwoord via Rik
Despodt. Het beeldje is gemaakt door de
kunstenaar-beeldhouwer Stefaan Ponette.
Normaal werkt Stefaan in harde steen zoals
graniet, arduin of marmer, maar dit beeldje
is gemaakt uit klei. Het stond oorspronkelijk
in het boerderijtje te Ronse waar Stefaan tot
de zomer van 2018 woonde. Stefaan had zijn
neef Winnie gevraagd hem te helpen bij zijn
verhuis naar een kleiner rijtjeshuis te Ronse
waar amper plaats was voor al die beelden.
Winnie nam het bewuste beeld mee.
Het was vrijdag 8 september 2018 en ’s
avonds zou Leffingeleuren van start gaan.
Met Frank Vaneessen was afgesproken dat
hij het beeldje clandestien aan de kerk zou
zetten als een soort van ‘street art’ tijdens
het festival. Ook zijn oom Stefaan was hier
niet van op de hoogte. Toevallig passeert
daar op dat ogenblik Rik Despodt die Winnie
helpt met het plaatsen van het beeldje.
Als twee volwassen kwajongens die ze zijn,
spreken ze af aan niemand iets te zeggen
en gewoon reacties af te wachten. Na het
festival zou Rik het beeldje weer weghalen
en bij hem in de tuin plaatsen, maar dan zou
niemand het nog te zien krijgen. Dat vond
Rik jammer, hij wou het beeldje delen met de

Leffingenaars en dus is het blijven staan. Rik
was het bijna vergeten tot hij onze oproep
las in Leffingezicht.
Heel wat werken van Stefaan Ponette kregen
met de jaren een vast plaatsje toegewezen in
bv. Ronse, Kortrijk, Halle, enz.. Nu kan ook
Leffinge met een ‘Ponetje’ pronken.
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Ruth Swildens en Filippus Einarsson:
twee bijzondere buitenlanders in Leffinge.

Al bijna dertig jaar wonen Ruth
Swildens en Filippus Einarsson in
Leffinge. Zij is geboren in Gouda
en opgegroeid in Amsterdam; hij is
geboren in Reykjavik en opgegroeid in
Akureyri een stadje in het noorden van
IJsland.
Wij van LeffingeZicht waren
nieuwsgierig waarom dit buitengewoon
buitenlands koppel uitgerekend in
Leffinge kwam wonen.
“Het is gewoon zo gegroeid,” antwoordt
Ruth me spontaan. “We werkten allebei
op de luchthaven van Oostende. We
zagen elkaar in het restaurant-brasserie
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Icarus, we raakten aan de praat en van
het een kwam het ander.”
Filippus werkte toen als piloot bij
Cargolux terwijl Ruth voor een
Egyptische maatschappij werkte
waarvan de vrachtvliegtuigen
regelmatig de luchthaven van Oostende
aandeden. Het was de tijd dat de
oudere toestellen er nog mochten
landen en de fuel nog goedkoop was.
Filippus woonde toentertijd in
Oostende, maar samen met Ruth is
hij in ons dorp komen wonen: eerst in
de Leffingestraat (nabij de vroegere
feestzaal Bloemendaal) en later in de

Papegaaistraat 48 waar ze nu nog steeds
wonen. Ze waren meteen verliefd op het
huisje omdat het een uitzicht bood (en nog
steeds biedt) op de luchthaven. Vanuit haar
woonkamer kon Ruth haar man zien opstijgen
en landen.
Ruth en Filippus hebben drie zonen: Tom
(°1995), Sam (°1998) en Jens (°2002).
In tegenstelling tot wat je zou verwachten
hebben die zonen niet dezelfde familienaam
als hun vader (Einarsson) maar heten ze –
volgens de IJslandse traditie: Filippusson =
zoon van Filippus. Het heeft heel wat voeten
in de aarde gehad vooraleer de mensen op
het stadhuis te Oostende daarmee akkoord
konden gaan. Maar Filippus heeft voet
bij stuk gehouden. (nvdr: indien Ruth en
Filippus een dochter hadden gekregen zou
zij nu de familienaam Filippusdóttir dragen
= dochter van Filippus). In IJsland is de
voornaam belangrijk: in telefoonboeken en alle
andere persoonslijsten wordt men er op zijn
voornaam gerangschikt. Filippus had het in
het begin bij ons dan ook moeilijk om iemand
terug te vinden in de telefoongids. In het begin
vond hij hier ook niets lekker. In IJsland at hij
alleen verse vis, vers schapenvlees en dronk
hij verse melk. Niet van die gepasteuriseerde
melk uit kartons! In IJsland hadden ze alleen
de basisgroenten: aardappelen, wortelen of
in de zomer komkommer en tomaat; bijna
alles moest worden ingevlogen en was
bijgevolg duur. Varkensvlees aten ze alleen
met Kerstmis en als je taart wilde bakken voor

het feest moest je aanschuiven voor bloem en
eieren omdat die beperkt waren. Hier was er
overvloed, maar ondertussen heeft Filippus
zich al goed aangepast aan onze gevarieerde
Belgische keuken.
Toen jaren terug de Egyptische
vliegmaatschappij waarvoor Ruth werkte
failliet ging is Ruth in de horeca terecht
gekomen: eerst in restaurant-brasserie Icarus,
daarna als receptioniste in Hotel Ter Streep en
later in brasserie Charles Lindberg.
Met drie opgroeiende kinderen, een job en
haar man vaak voor lange tijd van huis, was
het voor Ruth niet altijd even gemakkelijk.
Ruth stond er vaak alleen voor. ‘Leffinge is
een leuk dorp”, zegt ze, “het leeft; er is een
bakker, een slager, op dinsdag een viskar
aan de kerk maar het grote minpunt is dat
er geen of toch onvoldoende bussen zijn.”
Steeds weer moest ze haar kinderen van hot
naar her brengen. Om vaker thuis en bij zijn
gezin te zijn is Filippus dan ook een zestal
jaar geleden gestopt met vliegen. Hij kon
aan de slag als onderhoudsman bij Pepsico
te Zeebrugge maar keert nu terug naar de
luchthaven te Oostende waar hij als technieker
zal werken in het nieuwe North Sea Aviation
Center – een business terminal voor privé- en
zakenvluchten. En ook Ruth werkt nu weer aan
de luchthaven: in Runway 26=08 - het nieuwe
restaurant langs de start- en landingsbaan.
En zo zitten ze beiden weer waar alles jaren
geleden begon.
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Het woordje van de wijkinspecteur
De verkeersborden, kent u hun betekenis?
In het verkeersvademecum waarover ik als politie-inspecteur
beschik beslaan alle verkeersborden samen 14 bladzijden. U
zult dus wel begrijpen dat het onmogelijk is om dit in detail
weer te geven. Daarom beperk ik me graag tot een korte
samenvatting en voeg ik er enkele voorbeelden van verkeersborden bij (zie tabellen).

De eerste verkeersborden zijn de
A borden of de gevaarsborden of
“pas op”- borden. Ze zijn rood en
driehoekig, met de punt omhoog (zie
gele tabel –gevaarsbord: opgesteld in
het fietspad ‘Oude trambedding’ aan
het kruispunt met de Cleyemeereweg
– rijbaanversmalling: Fleriskotstraat aan
de rijbaanversmalling en aankondiging
verkeerslichten: opgesteld aan de
Leffingebrug)
Het tweede genre zijn de B borden –
voorrangsborden. Ze hebben geen vaste
kleur of vorm, maar regelen duidelijk “wie
voorrang heeft”.
Zie vb. gele tabel: voorrangsweg geldt tot
er een bord is dat zegt dat de voorrang
stopt: vb. opgesteld aan de Leffingestraat
– voorrangsweg geldt enkel voor het
volgend kruispunt: te vinden aan de
Zevekotestraat – Voorrang verlenen:
Groenhagestraat / Dorpsstraat, en Stop:
Ieperleedstraat / Dorpsstraat – u moet
volledig stilstaan.
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In de witte tabel ziet u ook het bord B17 Sint-Andrieskruis. Dit bord duidt specifiek
aan dat u aan een (gevaarlijk) kruispunt
komt met voorrang voor rechts, vb.
Patrijsstraat, nabij het kruispunt met de
Kopstraat.
De nieuwste voorrangsborden zijn
de borden B22 en B23 (witte tabel).
Krachtens deze verkeersborden mogen
fietsers de driekleurige verkeerslichten
voorbijrijden om rechts af te slaan
of rechtdoor te rijden, wanneer het
verkeerslicht op rood of oranjegeel staat,
op voorwaarde dat zij hierbij voorrang
verlenen aan de andere weggebruikers
die zich verplaatsen op de openbare weg
of op de rijbaan. In Leffinge staat nog
geen dergelijk bord.
De derde soort zijn de C borden –
verbodsborden of “je mag hier niet”borden. Al deze borden zijn rond van
vorm en hebben een rode rand.

verkeersbord

Nummer
A45 en A47

Betekenis
Gevaarsborden A45 en A47: overweg
met enkel en met dubbel spoor.

B22 en B23
Voorrangs
borden:

Fietsers mogen rood licht voorbij
rijden om rechtsaf te slaan of om
rechtdoor te rijden mits voorrang te
verlenen aan de andere weggebruikers.

C3 met
onderbord
M2

Verboden in beide rijrichtingen voor
iedere bestuurder “uitgezonderd
fietsers”
(voorbeeld: fietspad oude trambedding)

E1

Verboden te parkeren: hier mag men
laden en lossen of personen laten in- of
uitstappen

E3

Verboden stil te staan en te parkeren:
hier mag men niet staan

E9b

Parking uitsluitend voor
personenauto’s, auto’s voor dubbel
gebruik en minibussen. (dus NIET voor
een lichte vrachtwagen)

F4a en F4b

Begin en einde van een zone met een
snelheidsbeperking van 30 km/uur
Vanaf het kerkplein tot aan het Roger
Muyllaertplein.

B17

Sint-Andrieskruis: kondigt een
gevaarlijk kruispunt aan met voorrang
aan rechts.

Gele tabel: Je mag hier niet sneller dan 50 km/
uur rijden: voorbeeld: Leffingestraat nabij het
kruispunt Cleyemeereweg -Verboden in beide
rijrichtingen voor iedere bestuurder, vb. ingang
fietspad Oude trambedding met onderbord
‘uitgezonderd fietsers’ en verboden toegang voor
voetgangers (geen in Leffinge)
Het vierde type borden zijn de D borden gebodsborden of “Je moet hier“– borden.
Ze zijn rond van vorm en blauw van kleur:

Verplicht rondgaand verkeer: rotonde kruispunt
Fleriskotstraat / Kalkaartstraat – verplicht
te rijden in de richting door de witte pijl
aangeduid: opgesteld aan de vluchtheuvels
in de Fleriskotstraat en verplichte weg voor
voetgangers: niet aanwezig in Leffinge.
De vijfde categorie zijn de E borden met
betrekking tot het stilstaan en parkeren. Ze
zijn rond met een rode rand en blauw erbinnen
(zie Kopstraat kant oost) of rechthoekig met
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een witte letter P erin: vb.: zie witte tabel
bord E9b – in de Dorpsstraat tussen
Noordmolenlaan en het kerkhof.
Het zesde genre borden zijn de F borden
of aanwijzingsborden of “kijk hier is”borden”.
We zien in de gele tabel onder meer het
verkeersbord begin van een woonerf
(niet in ons dorp) en oversteekplaats
voor voetgangers: vindt u aan elke
oversteekplaats in het dorp.
Raar maar waar: Zone 30 borden F4a en
F4b– zie witte tabel- vallen hier ook onder
en niet onder de zonale borden. Voor
Leffinge: de zone vanaf het dorpsplein tot
aan het Roger Muyllaertplein
Deze verkeersborden kunnen aangevuld
worden met onderborden: bv. enkel voor
fietsen en bromfietsen of M borden (zie
witte tabel onderbord M2: opgesteld aan
de ingang oude trambedding) en er zijn
de onderborden voor tunnelbeperking
gevaarlijke goederen of voor beperking
draagwijdte verkeersborden. (niet
aanwezig in Leffinge)
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De laatste soort verkeersborden zijn
de borden met een zonale geldigheid.
Wanneer u dit bord ziet dan geldt dit
voor de hele zone tot u een bord ziet dat
aangeeft dat u deze zone verlaat.
U zult begrijpen dat het onmogelijk is dit
in detail te bespreken, daarom verwijs
ik graag voor alle info naar de URL- link
https://wegcode.be/wetteksten/secties/
kb/wegcode/265-hs2 ook via google:
“gratis rijbewijs online – verkeersborden”
vindt u alle info.
Tot slot wil ik ook nog vermelden dat
bij een kruispunt met voorrang voor
rechts de bestuurder (ook fietser) die van
rechts komt absolute voorrang heeft,
ook al heeft deze bestuurder gestopt.
Een fijne lente en ik duim voor een leuke
paasvakantie voor de schoolgaande jeugd
en allen die ervan kunnen genieten.
Luc Despodt – wijkinspecteur
0498 90 58 59
luc.despodt@police.belgium.eu

Een goede start: Steph’s Vesparenting
Een Vesparit aan de kust vanaf nu een absolute must...
Een aantal jaar geleden kochten wij 2 Vespa’s om in onze vrije tijd de kustregio
op een leuke manier te verkennen. Dit werd een super toffe ervaring, die we nu
met anderen willen delen. Daarom startten we in 2019 onze eigen Vesparenting
om jullie een onvergetelijke ervaring aan te bieden met een 50 CC Vespa.
Dwars doorheen de Polders en de Belgische Kust!

NIEUW IN MIDDELKERKE
vanaf MAART 2019
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GroenhageLeeft

Groenhagestraat - zondag 5 mei 2019
Programma
8u - 12u: Markt van de makers XL met o.a. Middelkerkse asperges, dagverse garnalen,
ruim aanbod groenten en fruit, vleesdelicatessen, huisgemaakte specialiteiten, verse
aardbeien, .....
9u - 18u: Springkasteel voor de kleinsten
10u: Kleine fanfare door de straat van de Groenhagewijk en de Dorpstraat
11u: Ludieke officiële opening van de Kermis met overhandiging van de sleutels van de
Groenhage aan de Kermisburgemeester
11u - 17u: Opendeur in de maalderij met maaldemonstratie en rondleiding
11u30 - 13u30: Aperitiefconcert met LX-ier (folk en traditionals)
12u - 14u: BBQ met schelle van de zeuge en braadworsten, vegetarische schotel
12u - 14u: Hoevepicknick (enkel op reservatie: ‘t Groenselpoortje 0477 77 01 39)
14u: Volkstoneel van een burgemeester die van ’t gemak houdt…… anno 1895
14u30 - 16u30: Volksspelen voor iedereen: Leffings kampioenschap bierbakstapelen,
valiezekoers, eierkoers, zaklopen, appeltje knap, …
14u - 17u: Doorlopend oude filmpjes in de garage van de maalderij
14u - 17u: Bakken van ovenkoeken in de bakoven
16u30: Volkstoneel: herhaling
18u: Begrafenis van het hammebeen

GRATIS
PENDELBUS

info: www.dewiekleffinge.be
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tussen Tastoe in Westende,
Middelkerke en Leffinge.
fietsparking voorzien

