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Winnaar wedstrijdpuzzel
Delijs Greg wint voor 25 euro
aan waardebonnen te besteden
bij de handelaars van Slijpe.
Juiste oplossing vorige wedstrijdpuzzel:
voorkeurstem
Bedankt voor de vele inzendingen!
De winnaar word telkens via loting aangeduid

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

De redactie
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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Kunstig Slijpe 2018
Op 21 okt nam Kunstig Slijpe
voor de zevende maal deel aan
buren bij kunstenaars wat niet
zo evident is voor een klein dorp
als Slijpe.
Dit mede dankzij Dorp In Zicht Slijpe.
Zes mensen waren bereid om er hun
kunnen te tonen.
Walter Opstaele acrylverf, Yvette
Rerren Mariguill olieverf, Greet
Soete Kalligrafie ,Stefanie Branteghem
werken met plotter, Francine Opstaele

gebakken klei en Ives Regent met
koffertrein. Ook de tafelversiering
van Ria Dhoedt in herfstkleuren was
prachtig.
Iedereen was welkom en Slijpenaars
kregen zo ook de gelegenheid om
mensen die een band hebben met
Slijpe zo nog eens terug te zien.
In zaal Ter Zelte was het in een
gezellig kader dankzij de medewerkers van Dorp in Zicht gezellig
keuvelen en nagenieten met een
drankje erbij.

Volgend jaar zouden we het eens over een andere boeg gooien !
We zoeken mensen die in het bezit zijn van een verzameling wat dan ook
om die tentoon te stellen en die hun verzameling ook willen tentoonstellen,
later meer.
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Kapsalon HAIRINFINITY
De laatste tijd merken we een positieve tendens op in ons dorpje.
Jonge mensen die het initiatief aandurven om een eigen zaak op te
starten. Altijd een risico maar met zicht op voldoening als het een
succesnummer wordt! Onlangs opende een nieuw kapsalon haar
deuren in de Spermaliestraat. Hoog tijd om een kijkje te nemen.
We kregen een warm en hartelijk
ontvangst van Chiara Rys. Chiara is
geboren op 22-10-1998 en is afkomstig van Zandvoorde. Haar ouders zijn
Kristel en Ives Rys en ze heeft nog een
broer Yoshi. Chiara lijkt ons een merkwaardige en intrigerende voornaam.
Chiara verklaarde ons dat het van het
Italiaanse Kiara afkomstig is.
Chiara volgde de opleiding haartooi in
het Sint-Jozefsinstituut te Oostende.
In het vijfde jaar maakte ze de
overstap van schoonheidszorg naar
haartooi. Praktijk en ervaring kun je
nooit genoeg hebben. Daarom volgt
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Chiara een dagopleiding in “Coach
Roeselare”. Ze bekwaamt er zich
verder in het haarsnijden.
De laatste tijd merkt Chiara dat er al
meer mensen over de vloer komen en
dit zowel van dames als heren. Voor
mensen die minder mobiel zijn, maakt
ze graag een uitzondering en komt bij
hen thuis. Chiara werkt nog tijdelijk
bij hairservice Murielle in Oudenburg.
Hier ontwikkelt ze zich verder in het
zelfstandig leren werken. Haar motto
is: “Het beste dat je leert, neem je
mee!” Haar hoofddoel is om met de
tijd fulltime haar kapsalon te runnen.

Kapster worden, zit zeker niet in de familie.
Al vanaf haar kinderjaren droomde ze ervan
om kapster te worden. Ze experimenteerde
met haar eigen haar en knipte er geregeld
een stukje van waardoor haar moeder Kristel
zich soms de haren uit het hoofd rukte!
We vragen Chiara of de technieken in het
haar snijden veel zijn veranderd zijn tegenover vroeger. Maar dit blijkt niet het geval te
zijn. Ook nu vragen de dames geregeld om
een “ pliekje.” Het schijnt het hoofdhaar te
stimuleren en hierdoor haaruitval tegen te
gaan. Zou het daarom zijn dat zoveel mannen
met een kale knikker rondlopen? Hygiëne
speelt een grote rol in een kapsalon. Als je
haar kleurt, heb je te maken met chemische
stoffen. Daarom zal het wellicht verplicht
worden om een afzuigsysteem te plaatsen
vooral als voorzorgsmaatregel wanneer er
kleuren worden gemengd.
Wat betreft hobby’s is paardrijden de grote
passie van Chiara. Ze leert de paarden op
voor deelname aan jumpings. Eerst leert ze
de dressuur en daarna de techniek van het
springen over hindernissen op de buitenpiste. Het zijn één voor één stampaarden
waarvan er al aan de Olympische Spelen
hebben deelgenomen. Voorzichtigheid is
echter geboden daar de paarden in het begin
van hun opleiding soms onhandelbaar zijn.
Chiara woont graag in Slijpe omdat het
dorpje rust uitstraalt. Maar te rustig moet
het nu ook niet zijn. Er mogen wel wat meer
activiteiten en festiviteiten voor jonge mensen worden georganiseerd.

Open op maandag en woensdag
van 8.30 tot 18 u. op afspraak
Donderdag op afspraak ook bij u thuis.
Zaterdag na 16.30 u. op afspraak.
Zondag :
gesloten wegens plezier maken met de
vrienden Hairinfinity bij Chiara.
Spermaliestraat 281 - Slijpe
tel. 0493 79 53 32

We bedanken Chiara voor de vlotte babbel en
wensen haar nog veel geluk in de toekomst!
Walter en Eric Opstaele
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Gezinsbond Slijpe
Op vrijdag 9 november was er
terug de jaarlijkse bowlingavond
georganiseerd door de gezinsbond Slijpe.

Ook nu weer hebben we
met iedereen genoten van
de bowling en ook van
de aangeboden drankjes.
Soms was ik verwonderd
door het, verborgen talent
van enkele medespelers.
Er word blijkbaar veel
geoefend door sommige
spelers zonder namen
te noemen. Nadien
nog genoten van de
afterbowling.
Merci gezinsbond en tot
volgend jaar.
Roland
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Tempelierszoektocht 2018
Aan de tempelierzoektocht kon men dit jaar deelnemen van eind
maart tot begin september en had als titel 't Witgatje van Stuvetjes'.
De opbrengst ging naar de twee basisscholen van ons dorp.
Er werden maar liefst 672 deelnemingsformulieren verkocht. Voor de
gemakkelijke zoektocht kwamen er
302 formulieren ingevuld terug,
waarvan 75 correct ingevuld.
De 1 ste plaats was voor een dame uit
Overmere en op de 7 de plaats kwam
de eerste Middelkerkenaar Marc
Verest. Voor de moeilijke editie
werden er 252 formulieren binnengebracht waarvan 10 met een foutloos
parcours. Ook hier een vrouw uit
Hooglede op de 1 ste plaats en
als eerste Middelkerkenaar Eddy
Vanhoutte op plaats 133.
En nu wachten op de editie 2019
waarbij het grootste deel zich zou
afspelen in de dorpskern van
Leffinge.
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De langste nacht Midlife Templers
Op 27 oktober 2018 vanaf 20u werd door The Midlife Templars
"De Langste Nacht" georganiseerd. In het verleden bestond
deze Langste Nacht-fuif al en dit telkens op de dag waarop we
overschakelen op het winteruur (en dus een uurtje langer mogen
slapen of feesten, aan u de keuze).
The Midlife Templars werd begin
dit jaar opgericht door mensen van
middelbare leeftijd die vonden dat er
meer activiteiten mochten komen voor
deze doelgroep. Het is helemaal niet
de bedoeling om in het vaarwater van
Dorp-In-Zicht, BGJG, KVLV of andere
verenigingen te komen, maar een
aanvulling erop te zijn.
Als eerste activiteit was er een kennismakingsbarbecue, gevolgd door deze
fuif. We mochten op deze fuif tussen
de 150 en 200 mensen uit Slijpe en
omstreken verwelkomen en we mogen
dan ook spreken van een groot succes
voor deze eerste editie.
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Op de fuif werd de muziek verzorgd
door DJ Lars Nissens (vriendje van
Laura Neyrinck), gevolgd door een live
optreden van de Mac Heli's (die wat
problemen hadden met de akoestiek
in de zaal) en DJ Greg Delys. Op korte
termijn wordt de organisatie van de
fuif geëvalueerd om de zwakke punten
weg te werken en om van de volgende
editie op 26 oktober 2019 een nog
groter succes te maken. Al doende
leert men. We hopen natuurlijk dat
iedereen ook volgend jaar opnieuw op
de afspraak is.

Foto Luc cassiman

Foto Luc cassiman

Binnenkort staan nog een tempelierkaarting
en in het voorjaar een busreis naar het
heuvelland (Piconstreek) op het programma.
Data's en concrete afspraken hierrond
volgen binnenkort op de facebookpagina van
"The Midlife Templars".
Ondertussen hopen we op een korte winter
want vanaf het voorjaar en als het weer het
toelaat is het de bedoeling om volop gebruik
te maken van de petanque en de mooie
barbecue ernaast.

Hebt u zelf een idee of wil u lid worden van
The Midlife Templars, neem gerust contact
op met Alain Neyrinck of Bjorn Vrielynck via
de facefookpagina.
Alain Neyrinck, Franky Annys
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Bij Chris en Shirly
Deze keer zijn we te gast bij Chris Douterluinghe
en Shirly Ingelbrecht aan de Slijpe brug.

Twee druk bezette sportieve mensen
waar we de afspraak een paar weken
op voorhand moesten vastleggen.
Beiden houden van poezen zodat er
een paar van deze beestjes daar hun
thuis gevonden hebben. We worden
uitgenodigd plaats te nemen in de
veranda, gelegen achteraan het huis,
om te ontsnappen aan het eventuele
drukke straatverkeer. Ze zijn langs de
Vaartdijk komen wonen in 2001 toen
er op enige afstand van elkaar twee
huizen te koop stonden. De nabijheid
van de zee trok hen aan.
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Bezige bij
Chris is afkomstig van Kortrijk.
En zoals het toen heel gewoon was,
begon ze op jonge leeftijd te werken
bij de 'Soierie Belge' in Heule.
Een fabriek met allemaal jonge meisjes waar zijden 'plastrons' gemaakt
werden. Ze trouwden en bleef thuis
om voor de opvoeding van haar drie
kinderen te zorgen. Later kwamen
de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Toen ging ze terug werken in
de keuken van de Sint-Niklaaskliniek,
intussen afgebroken, te Kortrijk. En
misschien ligt daar de basis voor haar
goede fijne kookkunst nu. Ze bleef er

werken tot aan de normale pensioenleeftijd
van 58 jaar in die branche. Eens met pensioen wist ze vlug haar tijd in te vullen en werd
een sportieve bezige bij. Ze volgde ondermeer cursus Spaans met als resultaat een
reis naar de Spaanse zon. Doet tweemaal per
week aan stijldansen bij Isara in Nieuwpoort,
die af en toe ook een publiek optreden geven.
Gaat ook kaarten (manillen) in dezelfde stad.
En alsof dit nog niet voldoende is gaat ze ook
graag wandelen. Auto rijden is verleden tijd
nu ze beroep kan doen op de belbus. En te
voet terug keren van Middelkerke naar Slijpe
brug is voor haar geen probleem.
Shirly werkt bij de post. Vroeger was dit
in Brussel, Gent, Oostende en Ieper
en de laatste vier jaar is het Diksmuide
geworden. Ze is er verantwoordelijk voor
het hoofdpostkantoor wat inhoud dat er
ook toezicht moet gehouden worden over
meerdere bijkantoren.

Zingen deed ze in het vroegere Islandia koor
van Westende-Lombardsijde. Ook het Rode
Kruis kan op haar beroep doen. En nu het
koor niet meer bestaat kan ze zich volledig
toeleggen als vrijwilligster bij het Rode Kruis.
Ook nog vermelden dat beiden het dorpskrantje dat u nu leest bezorgen aan de bewoners in de omgeving van de Slijpebrug.
Bedankt Chris en Shirly voor jullie warme
ontvangst, voor de koffie en voor het
aangeboden huisbiertje 'Duvel'.
Verslaggevers
Roland Vanhove en Roland Rousseeuw

Duikersbloed
Ook zij is sportief en sociaal aangelegd. Haar
lievelingssport was jaren lang het duiken.
Bijna in alle vijvers, plassen, meren, steengroeven werd er gedoken. Ook de Oosterschelde had voor haar geen geheimen meer.
Het liefst dook ze tot op een diepte van 7 tot
8 meter omdat er daar, door de lichtinval
nog iets te zien is; dieper is het alleen maar
donker. Maar door rugpijn heeft ze dit afgebouwd. Je moet er mee rekening houden dat
je toch heel wat gewicht meedraagt.
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Activiteitenkalender
Alle activiteiten staan open voor alle inwoners
Zaterdag 5 januari vanaf 19.30 uur op de speelplaats van de school t' Slijpertje
Slijpe toast
Nieuwjaarsreceptie voor alle Slijpenaars met muziek door Stefano
Organisatie: Dorp in Zicht
Vrijdag 18 januari
Lampionnentocht met aansluitend spaghettifestijn en bingo
Ten voordele van de kinderen van de Vrije Basisschool Slijpe
In de maand februari
Winterwandeling
Organisatie: Gezinsbond
Dinsdag 5 februari om 13.30 uur in de refter van de gemeenteschool
Crew met de kids: dieren boetseren
Organisatie: KVLV
Zaterdag 9 februari om 20 uur in Hof ter Molen in Leke
Jaarlijks feestmaal, inschrijving verplicht
Franky Annys: franky.annys@telenet.be of 0486 39 42 60
Geert Van Eessen 0476 79 91 02
Dinsdag 26 februari om 19 uur in de refter van de gemeenteschool
Kookles met soep is hot
Organisatie: KVLV
Donderdag 28 februari om 14 uur in zaal Scora
Thema krachtoefening
Hoe bewegen door de dag heen, een must om deze oefenles te volgen
Organisatie: Samana Spermalie met Okra Schore
Zondag 3 maart om 10.30 uur en tot 12.30 uur in Ter Zelte
Vijfde landbouwpraatcafé 'Een jaar op het veld'
Gratis inkom
In samenwerking met Kusterfgoed en Centrum Agrarische Geschiedenis
Organisatie: Dorp in Zicht
Woensdag 20 maart om 13.30 uur in zaal Scora
Kookles: bakken
Organisatie: KVLV
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THUISWEDSTRIJDEN VAN SK SPERMALIE – MIDDELKERKE
2 de provinciale A
12/01

om 19 uur

SKS – Rumbeke

27/01

om 15 uur

SKS – de ruiter Roeselare

02/03

om 19 uur

SKS – Veldegem

16/02

om 19 uur

SKS – Bredene

23/03

om 19 uur

SKS – Lichtervelde

07/04

om 15 uur

SKS – Eernegem

De bijzondere reserven
04/01

om 20 uur

SKS – Veldegem

12/01

om 15 uur

SKS – Moerkerke

18/01

om 20 uur

SKS – Koekelare

01/02

om 20 uur

SKS – Ruddervoorde

15/02

om 20 uur

SKS – jong Male

16/03

om 15 uur

SKS – Beernem

05/04

om 20 uur

SKS – Snaaskerke

Het Landbouwpraatcafé
De vijfde editie van het landbouwpraatcafé bestaat dit jaar uit een traject
van twee delen: het mondeling geschiedenistraject en het traject op het
veld zelf. Het gesprek is dus een voorbereiding en zoeken naar ideeën en
medewerking voor het tweede gedeelte 'het werken op een stuk veld'.
In de eerste fase gaan we grasland verbouwen en in de tweede fase
zullen we tarwe verbouwen. We streven er naar om te werken zoals in
de jaren 1950-1960. We doen opnieuw een oproep om foto's en filmpjes
te bezorgen uit die tijd.
Contactpersoon: franky.annys@telenet.be of 0486 39 42 60
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Lang leve Leo…

Poppies, oorlogsgedichten, tientallen versies van The Last Post,
herinneringen, oude foto’s… Wie de laatste vier jaren in onze
contreien rondtrok, kon er niet naast kijken: de herdenking aan
Wereldoorlog I was alomtegenwoordig.
Je mag dat zonder verpinken terecht
vinden. De impact van dat conflict is
tot op vandaag nog altijd voelbaar.
Niet alleen in de geschiedenislessen,
maar ook in de actualiteit. Want wie
de huidige mondiale politiek en maatschappelijke verschijnselen van nader
bekijkt, stoot helaas op gelijkaardige
volksbewegingen en ideologische
strekkingen die toen ook golden. Gelukkig hebben we de wetenschap van
de geschiedenis om één en ander te
kunnen voorspellen en aan te pakken.
Aan de huidige wereldleiders om dat
dan ook maar te doen.
Hier in Slijpe hebben we gelukkig Leo.
Leo Yperman liet ons de afgelopen
maanden voelen hoe onnodig waan14

zinnig een oorlog is. Hoeveel schade
je er mee aanricht. Niet alleen op
landschappen en gebouwen, maar ook
op mensen en het ‘mens’ – zijn.
En Leo was zo vrij om zijn verhaal
te delen met ons. Zijn nauwgezette
dagboek leverde een indrukwekkende
inkijk in het oorlogsleven van toen.

Dat resulteerde in een tentoonstelling en een
beklijvend theaterstuk, bijgewoond door tal
van Slijpenaars.

beklijvend. Midden in - de voor Leo heilige –
Sint-Niklaaskerk dompelde Volta het talrijke
publiek in een aparte wereld en waar droom
en realiteit werden verweven. Het gezelschap
koos bewust voor deze gewaagde aanpak.
Zeker niet om te choqueren, maar vooral om
de complexe personages en situaties perfect
te kunnen herbeleven. Oorlog is conflict.
Ieder personage worstelde ook met een conflict: met zichzelf, met een andere persoon
of met een situatie. Op cruciale ogenblikken
werden die conflicten teruggeflitst naar situaties waar Leo Yperman mee geconfronteerd
werd: verbazing, woede, de dood, het geloof
en de hoop op beterschap.

Een droom aan flarden
Welke nefaste gevolgen een oorlog heeft
voor een gemeenschap en leven leerde je
vooral in de tentoonstelling ‘Een droom aan
flarden’. De familie Yperman en Jo Broucke
maakten een heldere rode draad en zorgden
voor een fascinerend beeld van Slijpe en
Leo’s dramatische levenswandel. Heel wat
mensen bezochten de tentoonstelling en uit
de talrijke reacties in het aantekeningenboek
bleek dat ze enorm gesmaakt werd.

Momentum
Leo’s dagboek leerde ons ook hoe je je als
mens met al je kracht en energie staande
probeert te houden.
Die kracht en energie was ook de aanleiding
voor ‘Momentum’. De acteurs van Volta Projects namen de uitdaging voorgelegd door de
Middelkerkse cultuurdienst met volle handen
aan en zetten hun tanden in het oorlogsleven
van Leo. Het resultaat was op zijn minst

Dankzij Leo Yperman en zijn dagboek konden
we de geschifte oorlogsrealiteit heel tastbaar
uitbeelden, tonen en delen.
Bedankt aan iedereen die dit project heeft
mogelijk gemaakt:
De familie Yperman, eerwaarde heer
Bart Langrange, het bestuur en
de medewerkers van de Kerkfabriek Slijpe
met in het bijzonder Jo Broucke en
Jean-Paul Mares, de heemkundige kring
Graningate, de gemeente Middelkerke,
cultuurcentrum De Leest in Izegem, alle
vrijwilligers van Volta Projects en natuurlijk
het talrijke publiek!
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Het Polderhutje zijn bewoners
en zijn verleden
Voor het 35ste dorpskrantje
trek ik over de middag naar de
Rattevallebrug bij Bart en Nancy
Mortier-Gryson in de
Rattevallestraat 34. Zij hebben
twee dochters Jill en Auke
die tien en achttien jaar oud
zijn. Het gezin woont er sinds
2010. Over het ver verleden van
de woning/boerderij weet het
koppel weinig. Ze kochten het
huis in ruwbouw van de familie
Gekiere die er zelf maar een jaar
heeft gewoond. Het vroegere
huisje/boerderij noemde het
Polderhutje.
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Maar enig opzoekwerk bij de buren
leert me dat het vroeger inderdaad een
kleine boerderij was. Het adres voor
de gemeentefusie was Molenstraat 58.
De Laatste boer en boerin van dienst
waren Vandekerckhove Staf of Gustaaf
en Vanoverschelde Clara. Zij hadden
vijf kinderen Georges, Andre, Martha,
Marcella en Marleen. Maar Clara was

de tweede vrouw van Gustaaf. Voordien was
hij getrouwd met de zus van Clara zij hadden
twee kinderen Marcel en Roger. Vermoedelijk
woonde en boerde Clara er de laatste jaren
alleen. Staf was blijkbaar een actief persoon
en het Polderhuisje was op die manier druk
bevolkt. De ruwbouw werd door Bart en
Nancy verder afgewerkt en het resultaat mag
gezien worden. Vanuit de living, die op het
eerste verdiep gelegen is, heb je een prachtig
uitzicht over het landelijkgebied van ons
mooi polderdorp Slijpe.

Hobby
Het nieuw samengesteld gezin leerde elkaar
kennen door hun vroegere hobby paardrijden. Maar hiervoor is er nu geen tijd meer
want een nieuwe hobby van Bart is uit zijn
voegen gebarsten. “In 2013 ben ik samen
met mijn vriend Alexander Verlinde beginnen
bierbrouwen “vertelt Bart me. “Drie jaar lang
hebben we volop geëxperimenteerd in onze
garage. Het eerste brouwsel van 20 liter was
er in 2014, het was wel degelijk bier, maar
de kwaliteit was niet meteen wat we hadden verwacht. Vele zondagen werd er nog
gesleuteld tot we zelf 100% tevreden waren,
het blond biertje Jus De Mer was geboren.
In 2015 kochten we een oude brouwerij in

de Westendelaan 142a te Middelkerke. We
hebben het volledige gebouw gerenoveerd.
Momenteel wordt er niet alleen Jus De
Mer gebrouwen, je kan er ook terecht voor
een brouwerijbezoek of om de feestzaal te
huren. Ondertussen is mijn vriend Alexander
fulltime brouwer, en doet Nancy de administratie”. En preus lik veertig vertelt Bart
me dat hun bier Jus De Mer onlangs erkend
is als West Vlaams streekproduct. Het bier
kreeg de erkenning omdat het ambachtelijk
geproduceerd wordt, omdat het van echte
West-Vlaamse grondstoffen gemaakt wordt.
Meer info op www.jusdemer.be.

Werk Verenigingsleven
Bart is een telg van de familie Mortier die al
meer dan honderd jaar op hete kolen zit. Zijn
overgrootvader Medard had een kolenhandel
in de Spermaliestraat 9 in Middelkerke. De
familie is later verhuisd naar Oostendelaan
8 maar ook dit was al vlug te klein. Via de
Biezenstraat zijn ze uiteindelijk beland in het
shoppingcenter Rietstraat 56. Na het vele
werk van grootvader Henry en vader Marcel
is er van kolen ondertussen al lang geen
sprake meer. De zaak is uitgegroeid tot een
speciaalzaak van kachels en haarden. Bart en
Nancy werken er samen met een team van
acht specialisten aan de verkoop en installatie van allerlei soorten kachels en haarden.
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Het werk roept

Nancy daarentegen is afkomstig uit Leke
en werkte een tijdje in de sportdienst van
Middelkerke. Naast haar werk in de zaak, is
Nancy nog actief in de ouderraad van
de Zandloper zeg maar de gemeenteschool
van Middelkerke. “We organiseren veel
activiteiten, o.a. een bingoavond waarvan de
opbrengst ten goede komt aan ons Sinterklaasfeest, de paashaas en onlangs kochten
we Ipads voor de leerlingen.”
Bart is jarenlang voorzitter van Unizo
Middelkerke geweest. “Onlangs ben ik
dit gestopt nu ben ik er bestuurslid. We
willen uitbreiden en zijn op zoek naar nieuwe
bestuursleden en leden. Maar zoals elke
vereniging is het ook bij ons niet makkelijk
om mensen te vinden die zich hiervoor
willen inzetten. Namens Unizo zit ik ook in
de GECORO de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening.
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Ik geniet nog even van het prachtig uitzicht,
en praat nog wat na over de toekomst van de
kachels en haarden nu er strengere regels
komen. Is er eindelijk nog toekomst in die
sector? “Franky de mensen spreken me hier
dagelijks over aan. Er wordt veel verteld
zonder onderzocht te zijn. De kachels worden
steeds milieuvriendelijker en stoten niet
zoveel fijn stof uit als wat in de media komt.
De mensen zullen in de toekomst ook niet
zonder de gezellige warmte van hun kachel
kunnen. Hoewel de kans klein is dat ik een
opvolger heb denk ik dat er zeker nog toekomst is in de sector. Maar het werk roept,
straks gaat de winkel terug open.”
Ik dank het koppel voor de gastvrijheid en
tijdens het naar huis rijden beslis ik ga
vanavond “de stove” aansteken want ja dit
kan toch zo gezellig zijn.
Voor verslag Franky Annys.
Met dank aan Nancy, Bart en de buren Lena
en Albert.

Jonge ondernemers uit Slijpe
Laatste perceel
Het lokaal bedrijventerrein De Kalkaert
in Middelkerke is officieel uitverkocht.
Met de ondertekening van de akte
mag Kristof Syryn, afkomstig uit
Veurne en momenteel woonachtig te
Slijpe, zich trotse eigenaar noemen
van het laatste perceel grond op het
bijna 6 hectare groot bedrijventerrein.

EMTS steeldesign klaar voor
een volgende stap
“Wij ontwikkelen het verfijnde maatwerk in staal voor binnen en buiten.
Zo maken wij vooral stalen deuren
en opritpoorten, maar ook trappen,
leuningen, balustrades, legplanken
voor dressings of kantoorruimtes,…,
steeds van ontwerp tot creatie, plaatsing en indienststelling.
Elk aspect wordt in eigen atelier
behandeld. Zo creëren we dé eyecatchers voor het interieur op maat
volgens de wensen van de klant.
We werken zowel voor particuliere
klanten, als in opdracht van (interieur)
architecten en renovatiebedrijven.”,
zegt zaakvoerder Kristof Syryn.

Verhuizen noodzakelijk
“Door constante groei zien we onze
omzet op zeer korte tijd verdubbeld.
Het huidig atelier in de kelder en de
carport van ons woonhuis barst letterlijk uit haar voegen waardoor we liefst
‘morgen’ al onze intrek zouden willen
nemen in onze nieuwe werkplaats met
toonzaal zodat wij onze mogelijkheden
verder kunnen uitbreiden en ontwikkelen”, lacht Kristof. Hij hoopt voor het
einde van het jaar te kunnen verhuizen
naar de nieuwe vestiging.
EMTS
Monnikenstraat 6B
8433 Slijpe (Middelkerke)
BE 0887.453.097
gsm 0486 95 81 94
kristof.syryn@emts.be
www.emts.be
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Wedstrijdpuzzel
Win voor 25 euro aan cadeaubonnen, te besteden bij de lokale handelaars.
(enkel voor mensen woonachtig in Slijpe)
Stuur vóór 1 februari het juiste antwoord
samen met je naam en adres per mail naar
dorpinzicht.slijpe@gmail.com
of op een briefje bij Roland en Hilda Vanhove, Klompaertstraat 1.
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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
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Petanque
Een aantal Slijpenaars komen
regelmatig samen om een spelletje te
spelen en dit gaat natuurlijk meestal
gepaard met een natje en een droogje.
In de wintermaanden leggen we
eerder een kaartje of spelen we biljart,
vogelpik, gezelschapsspelletjes.....,
in de zomer trekken we naar buiten
voor een spelletje viking KUBB of
petanque. In het verleden werd steeds
in iemands tuin gespeeld of op een
grasveldje, maar dit is natuurlijk niet
hetzelfde gezien petanque normaal op
fijne dolomietgrind wordt gespeeld.
Tussen pot en pint met de werkgroep
Dorp inZicht werd een gezamenlijk
initiatief genomen om de vraag tot
aanleg van een petanquebaan aan het
gemeentebestuur te richten.
Met de nabijheid van het voetbalveld
en het speelplein, werd het grasveld
naast het voetbalveld voorgesteld
als locatie. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal
picknicktafels te voorzien alsook een

vuilnisbak. Gezien het er meestal
gezellig aan toe gaat en dergelijke
bijeenkomsten vaak uitlopen beginnen
de magen vaak te knorren waardoor
(naar analogie met Schore) het idee
ontstond om aan het gemeentebestuur voor te stellen om ook een
gemetselde dorps-bbq te voorzien.
De voorbije zomer werd de bbq
effectief geplaatst en we mogen
gerust stellen dat het een pronkstuk
is geworden. De laatste weken werd
deze al een paar keer grondig getest
en goedgekeurd.
Het plein en de bbq zijn voor iedereen
toegankelijk. Er wordt wel gevraagd
om respect te hebben voor het materiaal en om alles netjes achter te laten
zodat ook de volgende gebruikers
optimaal kunnen genieten.
Het materiaal van de BBQ (aslade en
rooster) zit achter slot om te vermijden dat het verdwijnt.
Volgende mensen beschikken over een
sleutel : familie Vernaillen-Devlieger,
familie Loosbergh-Terriere en familie
Crombez-Neyrinck.
Voor verslag Alain en Franky.
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Een lieve groet, een klein gebaar
Mooie wensen voor het nieuwe jaar
Met veel gezondheid en geluk
Kan het nieuwe jaar niet meer stuk!

Dit zijn de wensen van de medewerkers van Dorp in Zicht
voor al onze lezers voor 2019!
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Zaterdagavond 5 januari 2019

Slijpe toast

op het nieuwe jaar!

vanaf 19.30 u.
op de speelplaats
van gemeenteschool
’t Slijpertje

DJ STEFANO

om

20 u.

Een gezellig samenzijn met warme chocolademelk,
choco-amaretto, Tempeliersbier, de Braven Apostel,
hapjes, glühwein, jenever... en braadworsten.
s
Iedereen i om!
elk
van harte w

Verantwoordelijk uitgever: Dorp inZicht Slijpe
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