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Winnaar wedstrijdpuzzel Aperitiefconcert 

Vragen of opmerkingen?

De redactie

Geert Debeuckelaere wint voor 25 euro 
aan waardebonnen, te besteden bij
de handelaars van Slijpe.

Juiste oplossing vorige wedstrijdpuzzel:
BARBECUESTEL
Bedankt voor de vele inzendingen!  
De winnaar wordt telkens via loting aangeduid.

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

Van links naar rechts,
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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Aperitiefconcert 

Deze keer ben ik te gast op een 
boerderij zonder naam en in 
een straat waar enkel plaatselijk 
verkeer passeert. Misschien wel 
op het rustigste plekje van Slijpe. 
Maar toch is het hier een drukke 
bedoening met de bewoners Daniël Jonckheere en Ginette Persyn 
die heel wat te vertellen hebben over het leven op de boerderij en  
hun hobby’s

 

Het verleden.
“De boerderij in de Wateringstraat 3” 
hebben we overgenomen van mijn 
ouders. We hebben dan nog een tijdje 
samengewoond”, vertelt Ginette me. 
“Mijn moeder was Urbanie Ameloot.  
Zij is tweemaal getrouwd geweest. De 
eerst keer met Maurice Depoorter en 
dan met mijn vader Michel Persyn. 
Toen wij de boerderij overnamen, was 
dit hier een doodlopende weg, je kon 
enkel verder met paard en kar. Nu 
passeert hier uitzonderlijk al eens een 
auto, maar in de zomer zijn de fietsers 
niet te tellen. Zoals op elke boerderij 
vroeger waren er ook hier alle soorten 
teelten en dieren (varkens, kippen, 
melkkoeien en vleesvee).  We verkoch-
ten ook producten thuis zoals aardap-
pelen, boter, … Toen mijn schoonva-
der in Slijpe woonde, verkocht hij onze 
producten ook aan de Slijpenaars. 
Mijn ouders waren de laatste boeren 
in Slijpe die dorsten met de machine 
van Dekeyser die aan de Slijpebrug 

woonde. Daarna is de dorsmachine 
niet meer gebruikt.” 

“Zelf ben ik afkomstig uit de Zwarte-
weg in Mannekensvere. Mijn ouders 
waren Luvinus Jonckheere en Maria 
Sissau die daar een boerderij hadden”, 
vult Daniel aan. “Na mijn schooltijd 
ging ik werken bij boeren in de streek 
en bij aannemer De Waele uit Ichte-
gem. Eerst als arbeider en vanaf mijn 
achttiende als chauffeur. In 1974 zijn 
we getrouwd en ben ik hier komen 
inwonen. In 1990 hebben we beslist 
om een nieuwe loods te bouwen een 
eindje verder in de straat. Zowel de 
dieren als het materiaal zijn daar ge-

Namen van boerderijen in Slijpe 
en hun inwoners
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huisvest. Er was toen ook nog een varkens-
stal, maar vanaf eind jaren negentig waren 
de varkensprijzen in vrije val en hebben we 
deze tak afgestoten. Nu is er nog enkel vlees-
vee van het witblauwe ras. 

Op de akkers worden tarwe en gerst geteeld, 
maar ook maïs en gras als diervoeder. Vroe-
ger was er ook melkvee van het roodbont 
ras. En dan denken we meteen aan 25 maart, 
de jaarlijkse stierenkeuring, een feestdag 
waar jullie al veel aandacht aan besteden 
in het boekje. Ooit heb ik de tweede prijs 
gewonnen op de stierkeuring. We zijn een 
beetje blijven plakken achteraf om nog iets 
te drinken zeker! Zoals vele boeren uit Slijpe 
moesten we toen midden in de nacht de 
koeien melken van de avond voordien. Maar 
ook al was het hard werken en moesten we 
veel uit ons bed om koeien te kalven, we 
zouden direct opnieuw boeren. Het is een 
schone stiel: we waren ons eigen baas en er 
is veel afwisseling. Maar of we het vandaag 
nog zouden aandurven, weten we nog niet 
meteen. Het is nu een erg onzekere periode 
en de papierberg en controles zou ik niet 
meer zien zitten.”

Was er een taakverdeling op de 
boerderij?
“De varkens verzorgen en boter karnen 

nam Ginette voor haar rekening terwijl ik de 
koeien verzorgde. Ik hou ook van machines 
en werk er graag aan. Soms hielp ik ook bij 
de buurman, Willy Vandenbroucke, die loon-
werker was.  Toen die er mee stopte, kocht ik 
één van zijn pikdorsers en zo ben ik in bijbe-
roep begonnen als loonwerker. Didier, onze 
zoon, die een paar jaar geleden de boerderij 
overnam, doet dit nu verder. Bij collega’s 
gaan we pikdorsen en stro persen. Ik rij nog 
altijd met mijn oude Claas pikdorser 

en Didier met een moderne New Holland. 
Hoewel ik nog elke dag graag help op de 
boerderij proberen we het nu toch wat 
rustiger aan te doen. Didier moet beetje bij 
beetje alleen de klus trachten te klaren. Zo 
moet hij sinds vorig jaar ‘s nachts opstaan 
als de koeien moeten kalven.” 

Zijn er hobby’s?
“We rijden allebei graag met de fiets, ik 
traag”, zegt Ginette. “En ik rap”, vult Daniel 
aan. “Koersen deed ik al van jongs af aan en 
doe het nog altijd graag”. En onderstaande 
zie ik nog niet veel Slijpenaars na doen op 
hun 65ste proficiat “Dit jaar heb ik nog de 
Mont Ventoux opgereden en vorig jaar heb 
ik mijn droom waargemaakt, met een groep 
naar de Tourmalet gefietst. We zijn vertrok-
ken in Gistel. De route was vooraf uitgestip-
peld en er was ook een volgwagen mee zodat 
we niets te kort zouden komen. Waar het nog 

enigszins vlak was reden we tot 170 km per 
dag. Het was 1350 km rijden en de rit duurde 
10 dagen. Ginette en mijn dochter Sofie zijn 
uiteindelijk achter gekomen tot in Lourdes. 
Het moest eigenlijk een verrassing zijn voor 
mij, maar iets verzwijgen voor elkaar, daar 
zijn we niet het ideale koppel voor. Samen 
zijn we dan te voet naar de grot van Berna-
dette gaan kijken.” “Maar Daniel heeft nog 
een hobby hoor”, zegt Ginette “Toneel spe-
len.” “Je moet dat niet zeggen”, onderbreekt 
Daniël zijn vrouw. “Maar Franky, dat is niet 
in één of ander gezelschap.” Sust Daniel 
me.” maar gewoon eens op familiefeestjes. 
Soms kom ik al eens opdagen als zwarte 
Lola of Ingeborg of samen met mijn broer als 
Gaston en Leo. Toen mijn vrouw 50 jaar was, 
kwam ik verkleed met een pop die Sarah 
moest voorstellen op mijn fiets afgestormd”. 
Een leuke bende is dat hier enkel jammer 
dat ik al deze foto’s niet mag publiceren. 
“Mijn hobby’s zijn minder spectaculair”, zegt 
Ginette” ik hou het bij bakken en koken en 
zoals ik al zei fietsen op mijn tempo”. 

De toekomst. 
“Sinds ons pensioen zijn we begonnen met 
het huis en stallen te renoveren,

huis  we doen alles zoveel mogelijk zelf. Aan 
verhuizen denken we niet, want we wonen 
hier graag. Samen zijn we ook vaak te vinden 
in onze moestuin, want we kweken zowat alle 
groenten zelf. Een andere bezigheid van ons 
beiden is het verzogen van onze neerhofdie-
ren zoals pauwen, fazanten, verschillende 
soorten eenden, kippen en konijnen, maar 

het allergrootste plezier hebben we aan de 
drie kinderen Kris, Sofie en Didier. 

Ondertussen zijn er ook al 4 kleinkinderen 
die toch zo graag bij oma en opa komen en 
soms al een beetje helpen op de boerderij 
met opa en oma of nonkel Didier. Binnen een 
aantal jaren zien we hier misschien wel de 
vijfde generatie op deze boerderij starten. In 
het verenigingsleven zijn we niet actief. Het 
is voor ons nog te vroeg maar éénmaal de 
verbouwingen achter de rug zijn, denken we 
er toch aan om naar de Bond voor Gepensio-
neerden in Slijpe te gaan voor het kaarten. “
Bij het afsluiten van mijn artikel komt Daniël 
zijn vriend Roger Declerck binnen. Op die 
manier raken we aan de praat over een an-
dere hobby van de boezemvrienden, namelijk 
de politiek.  “Ik leef mee met de politiek en 
heb ze altijd gevolgd. De verkiezingsuitsla-
gen van de laatste 40 jaar heb ik allemaal be-
waard”, zegt Daniël. “ Dat de interesse in de 
politiek groot is wist ik al langer, want Daniël 
en zijn vriend Roger zijn meestal present op 
de gemeenteraad. Wat we daarna nog alle-
maal hebben verteld over dit onderwerp bij al 
het lekkers dat Ginette ons heeft aangeboden 
is niet meteen geschikt voor dit boekje  .

Voor verslag Franky Annys
Met dank aan Ginette, Daniël en Ronny 
Dekeyser voor de Foto.
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Vrijdag 11 november - in refter gemeenteschool om 13.30 uur
Kookles ‘feest’
Organisatie KVLV Greet Soete of Lieve Vermander

Dinsdag 15 november - in voetbalkantine om 19.30 uur
Haakcafé
Organisatie KVLV

Zondag 20 november op de kinderboerderij Lettenhof 
Vaartdijk Noord 65 b aan de Rattevallebrug
Landbouwpraatcafé
Praten over smeden in het verleden. Met demonstraties siersmeden en hoefbeslag van het 
Belgische trekpaard

Dinsdag 13 december - in voetbalkantine om 13.30 uur
Bloemschikken met Jan Pauwels 
Organisatie Samana An Vanhercke

Woensdag 14 december - in voetbalkantine om 13.30 uur
Eenvoudig bloemschikken
Organisatie KVLV

Zaterdag 17 december 
deelname van Samana aan de kerstmarkt in Mannekensvere

Donderdag 22 december 
Kerstmarkt  - in de school ’t Slijpertje

Zaterdag 24 december - in de kerk om 18 uur
Kerstviering opgeluisterd door het Sint-Niklaaskoor
Met opvoering van het kerstverhaal en eucharistie

Activiteitenkalender
Alle activiteiten staan open voor alle inwoners

DAVIDSFONDS LEFFINGE – SLIJPE
Vanaf nu zullen we in de rubriek ‘activi-
teitenkalender’ de vele georganiseerde 
activiteiten van deze vereniging moeten 
missen. Deze plaatselijke afdeling van 
het Davidsfonds is gestopt met haar 

activiteiten. NIET omwille van te weinig 
leden of activiteiten te hebben, MAAR 
omwille van het uitblijven van nieuwe 
jongere bestuursleden. Bedankt voor 
onze goede samenwerking gedurende 
de voorbije jaren.

SAMANA HET VROEGERE  
ZIEKENZORG.
Vraagt jaarlijks uw aandacht om op de 
tweede zondag van oktober even stil te 
staan bij de dag van de chronisch zie-
ken. Wij zouden graag willen dat in dit 

weekend iedereen even aandacht heeft 
voor de chronisch zieken in zijn omge-
ving. Daarom zullen op zaterdag onze 
chronisch zieken uitgenodigd worden 
op een ontmoeting om er een gezellige 
namiddag van te maken.

Nieuws uit dorp en vereniging

WIE HERINNERT ZICH NOG DE KAV 
SLIJPE? 

In het artikel verschenen in ons krantje 
van juli stond “Ieder lid kreeg bij het 25 
jarig bestaan van KAV Slijpe een tegeltje 
zoals hierbij afgebeeld”. Helaas ontbrak 
deze foto toen.

THUISWEDSTRIJDEN VAN SK SPERMALIE – 
MIDDELKERKE TELKENS OP ZONDAG.
Spelen in 2 de provinciale. 
Om 15 uur behalve in december en januari om 14.30 uur.

18/09 SKSM – Tielt
02/10 SKSM – De Ruiter Roeselare
16/10 SKSM – Club Blankenberge
30/10 SKSM – Club Roeselare
13/11 SKSM – Oudenburg
04/12 SKSM – Nieuwpoort
08/01 SKSM – Bredene

22/01 SKSM – Heist
05/02 SKSM – Staden
19/02 SKSM – Zedelgem
05/03 SKSM – De Haan
19/03 SKSM – Moorslede
26/03 SKSM – Varsenare
23/04 SKSM – Gistel

8 9



SAMANA OP UITSTAP
Half juni ging Samana Spermalie op uitstap 
naar de chocolaterie Van Nevel in Diksmuide. 
Ze kregen er van Jeroen Ballieu een aange-
name uitleg over het ontstaan van zijn bedrijf 
en over de weg die een cacaoboon aflegt om 

een heerlijke praline te worden. Ze proefden 
van zijn zelfgemaakte pralines en ijs. Dit was 
een geslaagde uitstap.

ZORG VOOR JE  
VEILIGHEID !
Wandelaars en fietsers langs 
Slijpse velden maak dat je 
goed zichtbaar bent !
Er is veel verkeer van land-
bouw en gewone voertuigen 
op Slijpse wegen een fluo 
vest of band kan een groot 
verschil maken en je heel wat 
miserie besparen.
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Durven ondernemen
Onze Vlaamse dorpen worden meer 
en meer slaapdorpen waar de typi-
sche winkeltjes uit het straatbeeld 
verdwijnen. Gelukkig zijn er nog jonge 
mensen die initiatieven durven nemen 
zoals Sarah. Nadat de laatste haarkap-
ster enkele jaren geleden het  dorp 
verliet, nam ze het initiatief om zich te 
engageren als haarkapster aan huis.
Sarah Smulders woont in de mon-
nikenstraat met haar echtgenoot 

Nico Jonckheere en hun twee lieve 
kinderen Aaron ( 5 jaar ) en Rune ( 
1 jaar ). Sarah zag het levenslicht in 
Oostende en Nico is een telg van de 
Luca’s uit Leffinge. Velen van ons 
herinneren zich waarschijnlijk nog dat 
ze hun schoenen gingen kopen in de 
schoenwinkel Luca in Leffinge waar 
grootvader nog op ambachtelijke wijze 
schoenen herstelde.

Bezoekje aan SARAH, onze vliegende 
kapster

Haar kappen zit in de familie
Sarah leerde de stiel van haarkapster aan het 
Stimijo Instituut in Oostende. Het zat wel wat 
in de familie want haar grootmoeder was nog 
haarkapster in Brussel. Sarah werkt halftijds 
als poetsvrouw. Vroeger had ze een klein 
kapsalon in het Westerkwartier maar ging 
meer naar de mensen aan huis om hun haar-
tjes kort te knippen. Hoewel als poetsvrouw 
actief, miste ze vooral het sociale contact 
met de mensen toen ze nog haar kapsalon 
had in Oostende. Vandaar haar beslissing om 
in bijberoep haarkapster aan huis te wor-
den in Slijpe. Goed nieuws voor de oudere, 
minder mobiele mensen maar haar cliënteel 
bestaat ook uit jongere mensen en kinderen. 
Geen speciallekes maar een goed gesneden 
coupe is de motto van Sarah. Sarah weet 
duidelijk wat ze wil en wat haar doel is in 
het leven. Iemand voor de vooruitgang! Ze 
komt het liefst bij gewone, simpele mensen  
zonder franjes en veel poespas. Voor de 
kleine, ronde som van 15 euro is je haar weer 
piekfijn in orde.

Nico volgde bouwkunde aan het V.T.I. te 
Oostende. Na enkele jaren in de bouw te 
hebben gewroet, staat hij nu de mensen ten 
dienste in de Colruyt. Een werk dat zeker niet 
te onderschatten valt. Wist je trouwens dat 

de werknemers maar drie uur de kassa mo-
gen bedienen om overbelasting van de rug 
te voorkomen. Laten we vanaf nu wat meer 
respect en geduld hebben voor deze mensen.

Tweede thuis
Naast Nico en de kinderen zijn haar trouwe 
Golden Retrievers de oogappels van Sarah. 
Niet minder dan acht jaar trainde ze in de 
hondenschool, nabij het Fort Napoleon in 
Oostende, gehoorzaamheid aan de honden. 

Haar oudste hond troonde zich niet minder 
dan driemaal tot clubkampioen. Kan ook 
moeilijk anders met een baasje zo gedreven 
als Sarah! De hondenschool was als een 
tweede thuis voor Sarah waar ze zich 
jarenlang inzette in het bestuur en tot de late 
uurtjes veel plezier beleefde. Ze leerde er 
tevens Nico kennen maar hoe dit gebeurde is 
voor een volgend artikel.
Nico speelde voetbal bij onder andere Lef-
finge en Spermalie maar beleefde het meeste 
plezier als ruiter met zijn Belgische warm-
bloed in meerdere jumpings. Na een rustpe-
riode wil Nico zich opnieuw meer toeleggen 
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Op 15 februari 2016 werd ’t Mere-
laantje in Londerzeel beschermd 
als monument. Deze molen is een 
buitenbeentje binnen de traditie van 
het windmolenbouwen. 

Korenmolen ’t Merelaantje werd in 
1930-1931 gebouwd op het kasteeldo-
mein Ter Waere in Gistel als experi-
menteel schaalmodel. Molenliefhebber 
Alfred Ronse (1876-1962) onderzocht 
de mogelijkheid om windmolens 
in te zetten voor het opwekken van 
elektriciteit. Op basis van dit model op 
halve grootte construeerde Ronse met 
molenbouwer Peel uit Gistel twee jaar 
later De Ronsemolen of De Merelaan, 
de oudste nog ingerichte molen voor 
elektriciteitsopwekking ter wereld.
’t Merelaantje is een kleine staak-
molen op een hoog torenkot. Op 
constructief vlak is dat uitzonderlijk 
en was de molen voor op zijn tijd. 
Tegelijkertijd vormt de molen een 
laatste schakel in een eeuwenlange 
evolutie van de windmolen. Het is één 
van de laatst gebouwde windmolens 

Het Merelaantje (Slijpe)op de ruitersport nu zijn zoontje Aaron de 
microbe te pakken heeft.

Rust, rust, rust en nog eens 
rust
Wat bracht jullie in Slijpe vroegen we ons af.
Volmondig antwoorden ze meermaals : “ 
rust, rust, rust en nog eens rust.” Ze wonen 
nu twee jaar in Slijpe en willen hier nooit 
meer weg. En de klein Aaron, wel die kan in 
deze tijd van het jaar urenlang genieten van 
de pikdorsers op het land.
Sarah en Nico hebben wel nog veel werk met 
hun verbouwingen. Maar daar hebben deze 
twee handige Harry’s geen problemen mee. 
Verbouwen is een hobby zegt Sarah! Monke-
lend gaat Nico hier meer akkoord.
Wat missen jullie in Slijpe is onze laatste 
vraag.

Een pintje graag!
Een volkscafé waar de dorpsbewoners bij 
een natje en een droogje elkaar kunnen 
ontmoeten en sociale contacten maken ant-
woorden ze vastberaden. En met een terrasje 
erbij vult Sarah aan.
We bedanken Sarah en Nico voor hun warme 
ontvangst en wensen hen samen met hun 
kinderen nog een lang leven toe in Slijpe 
waar het vooral rustig leven is!

Tel Sarah 0476 53 26 91

Verslag Walter en Eric  

Werken in Slijpe 
Voor het einde van het jaar worden de 
werken aan de Diksmuidestraat tussen de 
aansluiting op de ringweg en Slijpe-dorp 
afgerond. De rioleringswerken zijn onder-
tussen afgewerkt. Momenteel worden de 
werken voor de bovenbouw en het dubbel-
richtingsfietspad opgestart.

Slijpe zal vanaf de ringweg steeds toegan-
kelijk zijn via de Diksmuidestraat wanneer 
in de toekomst de werken langs de Sper-
maliestraat en de Slijpesteenweg aangevat 
worden.
Meer info: openbarewerken@middelkerke.be
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in het land. Aan de nieuwbouw van molens 
kwam rond 1935 een einde als gevolg van 
de concurrentie van de gemechaniseerde 
meelbedrijven.
De molen werd in 1937 gekocht door Achiel 
Inghelram, landbouwer (° 1891 + 1975), 
gehuwd met Bertha Vereecke uit Leffinge .  
In 1938 liet Alfred Ronse ’t Merelaantje 
overbrengen naar Slijpe (Middelkerke) Tem-
pelhofstraat  7 in de hoop daar een betere 
windvang te hebben voor de molen. Na een 
jaar werken kon de molen draaien tot in 1947 
de bliksem insloeg en de molen gedeelte-
lijk vernietigde. Hij lag stil gedurende tien 
jaar. Zoon Godfried (° Slijpe 1922)en Elisa 
Vermander namen interiem het landbouwbe-
drijf in handen en brachten de molen in 1957 
terug in werking. Het mechanisme draaide 
op een Zweeds roulement. Het ijzerwerk 

werd door de zeelucht aangewreten . Vanaf 
1967 werd mechanisch gemalen.

 In 1973-1974 verhuisde de molen naar zijn 
huidige plaats in Londerzeel.
Een deel van de omgeving rondom de molen 
werd beschermd als ondersteunend dorps-
gezicht. De afbakening van het dorpsgezicht 
heeft de bedoeling eventuele nieuwbouwpro-
jecten rondom de molen te kunnen begelei-
den in functie van de windvang van de mo-
len. Als de omliggende gebouwen voldoende 
laag blijven, heeft het plan van de gemeente 
om de molen opnieuw te doen draaien veel 
kans op slagen. 

Walter Opstaele,
Bron, Maarten Van Dijk, Onroerend erfgoed 
en Tijdschrift  Heemkring Graningrade  nr 5

Het eerste weekend van juli vertrok 
van op parking Ter Zelte een volle bus 
voor een driedaagse naar Sohren. 
Met als chauffeur Middelkerkenaar 
Georges Verleye en als gids André en 
Annie Levecque. Zoals u weet bestaat 
er sedert 1969 een verbroederingsco-
mité tussen Slijpe en Sohren met als 
stichter en bezieler ereburgemeester 
Pol Vermander. Sohren is gelegen 
halfweg tussen Moezel en Rijn in het 
Hunsrückgebergte op zowat 425 km 
van Slijpe.

Het middagmaal op de eerste dag 
was voorzien op het domein Kloster 
Mahern, gelegen aan de boorden van 
de Moezel. Dit was een cisterciënzer 
klooster van 1238 tot 1802. Nadien 
genoten we van een uur lange boot-
tocht vanaf de aanlegsteiger voor 
het domein tot in Trarbach. Daar 
wachtte onze immer kalme buschauf-
feur ons op om ons naar het weingut 
Rosenbaum in Briedel aan de Moezel 
te brengen. We konden er diverse 
wijnen, vooral witte, proeven met een 
deskundige uitleg door wijnboer Gun-
ther en ingeschonken door zijn vrouw. 
Onze gids André speelde hier zoals 

ook later op de reis voor tolk. Velen 
deden er dan ook hun aankoop om er 
verder thuis te kunnen van genieten. 
Rond 20.30 uur bereikten we het hotel 
Schinderhannes waar we door de bur-
gemeester verwelkomd werden. Deze 
goed gevulde dag werd afgesloten met 
een fijn avondmaal.

De tweede dag was een aanbod van 
onze vrienden uit Sohren. Het begon 
met een zeer uitgebreid ontbijtbuffet 
waarna de bus om 8.30 uur vertrok 

SLIJPE op bezoek bij partnergemeente
SOHREN
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richting Rijn tot in Bingen. Daar wachtte ons 
weer een boottocht maar nu auf den schö-
nen Rhein. We vaarden voorbij burchten als 
Rheinstein en burchtruïnes zoals Ehrenfels. 
Na anderhalf uur meerden we aan in het 
toeristische overbekende Rüdesheim.

En om helemaal in de sfeer te komen was het 
middagmaal in de Drosselgasse. Je weet wel 
die hellende straat uitsluitend met eetgele-
genheden en souvenirwinkels. Zelfs als je 
er zat bent kun je niet omvallen, zo smal en 
druk is deze steeg. Na wat vrije tijd bracht 
de bus ons naar het Niederwalddenkmal. 
Het is 38 m hoog, werd ingehuldigd in 1883 
en herinnerd ons aan de Frans – Pruisische 
oorlog. Daar konden we uitwaaien hoog 
boven de stad Rüdesheim en de Rijn. De dag 
werd afgesloten met een zeer verzorgd vlees-
buffet in de mooie Bürgerhalle van Sohren. 
Dit terwijl de plaatselijke Musikverein tot 
klokslag 21 uur het beste van zich zelf gaf. 
Toen werd rechtstreeks op een groot scherm 
de match Duitsland – Italië uitgezonden in 
het kader van de wereldbeker voetbal. Wat 

een ambiance en ook toen na 90 minuten en 
met verlengingen de stand 1 – 1 bleef. De 
penalty’s beslisten uiteindelijk dat Duitsland 
naar de halve finale ging. Het was dan 23.45 
uur en de nacht werd even verstoord door 
toeterende auto’s.

De laatste dag hadden we een vrije voormid-
dag om Sohren eens beter te leren kennen. 
Op de middag werden we getrakteerd op een 
barbecue met alles erop en eraan. Om 14 
uur werd afscheid genomen om uiteindelijk 
een half uur later te kunnen vertrekken. Auf 
Wiedersehen Sohren en we werden uitge-
wuifd door de burgemeester en het plaat-
selijke comité. Na nog een ommetje via een 
uitzichtpunt op de Moezel bereikten we Slijpe 
rond 22 uur.

Bedankt André en Annie voor het vele voor-
bereidende werk aan deze zeer geslaagde 
uitstap. Bedankt voor het aanspreekpunt te 
willen zijn door de vele jaren heen tussen 
Slijpe en Sohren. We hebben gemerkt dat 
Sohren voor jullie een tweede thuis gewor-
den is met vele plaatselijke vrienden.
Volgende afspraak: het landbouwweekend te 
Middelkerke in september 2017. En mis-
schien tot in 2019 ter gelegenheid van het 50 
jarig bestaan van de verbroedering.
Verslag van Roland Rousseeuw

Deze keer zijn we te gast bij een 
echtpaar, beiden 77 jaar jong, op de 
wijk ‘driewegen’. Vijftig jaar geleden 
bouwden ze daar hun huis en kwa-
men er wonen. Opmerkelijk is dat het 
ouderlijk huis van Roger amper een 
100 tal meter verder gelegen is. Het is 
moeilijk hen thuis aan te treffen omdat 
ze zich intens engageren voor andere 
mensen. Het gezin kreeg drie dochters 
waarvan er twee in de buurt wonen 
en één haar stek vond in Nederlands 
Limburg. En zijn reeds grootouders 
van negen kleinkinderen. Roger is zijn 
hele leven lang timmerman geweest. 
Margriet bleef thuis, zoals dit toen 
algemeen was, om te zorgen voor 
het huishouden en de opgroei van 
hun dochters. Hij werkte eerst voor 
een paar private bazen tot in 1976. 
Over dit jaar spreekt hij niet graag. 
Als passagier in de camionette van 
de firma overkwam hem op weg naar 
Oostduinkerke een zwaar ongeval. Zelf 
weet hij er niets meer van. Maar hij 
had geluk in zijn ongeluk dat er op dat 
moment juist een spoedarts voorbij 

kwam. Roger zegt dat de genomen 
beslissing van deze persoon zijn 
leven heeft gered. Daarop volgde een 
revalidatie en ziekteverlof van ander-
half jaar. Nadien heeft hij nog 20 jaar 
als timmerman verder gewerkt bij de 
gemeente en is aan 60 jaar met pensi-
oen gegaan. Een paar jaar terug heeft 
hij ten gevolge van het accident toch 
een nieuwe knie moeten laten steken 
en kocht hij een nieuwe fiets. Weleens 
waar met aangepaste pedalen wat het 
afspringen van de fiets lastig maakt. 
Maar na 37 jaar was hij dol gelukkig 
weer met de fiets te kunnen rijden. En 
nu gaat hij samen met Margriet vaak 
met de fiets een toertje maken waarbij 
20 km voor Roger reeds voldoende is.
 
Hun engagement voor de medemens 
begon in 1979. Toen werd Roger 
gevraagd om te helpen bij Ziekenzorg. 
Men kon hem overtuigen en zo is 
het begonnen. Blijkbaar moet hij het 
werk prima gedaan hebben want drie 
jaar later werd hij als penningmeester 
gevraagd. Na wat aarzelen aanvaardde 
hij ook deze taak. Penningmeester 
van een vereniging was voor hem 
helemaal nieuw. Jaarlijks een zeer 
gedetailleerd kasverslag en balans 
opstellen was niet zo eenvoudig. Alle 
begin is moeilijk maar Roger is nog 
33 jaar lang, tot zijn 75, penningmees-
ter geweest van Ziekenzorg en CM. 
Daarbij kwam dat Roger zo veel taken 
werd toegeschoven dat ook Margriet 
moest helpen om alles op tijd rond te 
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krijgen. We denken aan het jaarlijks kerst-
feest waarbij ze het idee van de ‘kerstboom-
pluk’ lanceerden. Een gezellige geanimeerde 
namiddag waarbij ieder aanwezige, 60 à 70 
personen, naar huis ging met een verschil-
lend geschenkje. Dit was dan het hele jaar 
door uitkijken naar haalbare cadeautjes in 
een passende doos gestoken en met een 
kleurrijk papiertje er omheen. Nu zijn beiden 
nog bestuurslid van Ziekenzorg met straks 
de nieuwe naam Samana.
In 1992 werd de Minder Mobiele Centrale in 
de regio Middelkerke opgericht. Roger was 
er bij vanaf het begin en ook daarvan was 
hij jaren lang penningmeester. Tien jaar lang 
was de boekhouding in Gent gecentraliseerd. 
Nu noemt dit C M obiel. Deze vzw werkt met 
vrijwilligers die instaan voor het vervoer van 
mensen die door hun leeftijd of beperking 
geen gebruik kunnen maken van het open-
baar vervoer of eigen wagen en slechts over 
een beperkt inkomen beschikken. Een welge-
komen oplossing voor vervoer naar kliniek, 
familie enzovoort. Roger is in deze organisa-
tie nog altijd vrijwillige chauffeur van dienst. 
Zelf zegt hij dat je het vooral moet doen als 
je graag contact hebt met mensen en ze 
graag helpt en de vergoeding (30 eurocent 
per km) is er dan graag bijgenomen. Vorig 
jaar had hij 9.380 km voor 358 interventies. 
We moeten Roger bewonderen dat hij zijn 
opdrachten uitvoert zonder gebruik te maken 
van een gps. Het is reeds zijn derde wagen, 
steeds van het merk Honda, sedert hij voor 
C M obiel rijdt. Normaal gebeuren er tijdens 
het weekend geen interventies. Ze zijn met 
twaalf chauffeurs voor Middelkerke en een 
topjaar was 2014 met 111.382 km voor 3.673 
interventies. Om lid te zijn betaalt men 10 
euro per jaar, een koppel 15 euro. En per in-
terventie betaalt men als lid nog 35 eurocent 
per km plus 50 eurocent administratiekost 

per opdracht. Een opdracht moet ten laatste 
twee werkdagen op voorhand aangevraagd 
worden bij de coördinator van de regio. De 
kilometers beginnen te tellen wanneer de 
chauffeur thuis vertrekt en lopen tot hij terug 
thuis is en dit normaal via de kortste weg. 
Bij iedere rit wordt er een dubbele kwitan-
tie ingevuld (1 exemplaar voor het lid en 1 
exemplaar voor de chauffeur) waarbij de 
chauffeur maandelijks 5 eurocent per gere-
den kilometer plus 50 eurocent per opdracht 
moet doorstorten aan de penningmeester. 
De chauffeur kan dus zijn vergoeding (30 
eurocent) onmiddellijk op zak steken.
We bedanken Roger en Margriet dat we ook 
bij hen mochten langs gaan om te luisteren 
naar hun verhaal.
Verslaggevers: Roland Vanhove en Roland 
Rousseeuw
Tot slot wil Roger in naam van C M obiel 
nog een oproep doen aan alle Slijpenaars 
omdat er voor Slijpe nog geen plaatselijke 
chauffeur is. Beschik je over een wagen, 
ben je telefonisch bereikbaar en heb je nog 
een stukje vrije tijd wordt dan vrijwilliger bij 
C M obiel. Als chauffeur geniet je tijdens je 
vervoeropdracht van een verzekering en een 
vergoeding. Belangstelling? Neem contact 
met regio Middelkerke 059 30 01 69 zaal 
Ten Bunderen Kerkstraat 41 ter attentie van 
Georges Savic.

Pret en verzet voor kinderen in Slijpe

Woordzoeker

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

Kun je de volgende sudoku puzzels oplossen?

adamsappel     bil hersenen lip pink vinger  
alvleesklier   buik knie nagel rug wang
anus         darm kuit nier spier zenuw
arm            elleboog luchtpijp oog tand  
baarmoeder     hand lever oor tong 
been           hart long oorlel voet
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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 november 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.

nep
kint 1

fevr 10

lebed 6

pierpa 8

fagriet 9 5

lootdop
iervferlo
serenbote 4 3

csledrehin 11 7

OPLOSSING 1 U 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Foto Slijpe

22 23



Foto Slijpe

“het leven  
zoals het 

was”

 

                     
Praten over smeden in het verleden.

Met demonstratie siersmeden en hoefbeslag van het Belgisch trekpaard.

Zondag 20 november 2016  
van 10.30 tot 12 u. - Kinderboerderij Lettenhof

Vaartdijk-Noord 65B, 8433 Slijpe 

Een lekker streekbiertje zorgt voor de sfeer!

Gratis toegang vanaf 10 u.
Dorp inZicht ism gemeentebestuur Middelkerke en heemkring Graningate. 

Landbouwpraatcafé 
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