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Van de redactie
Hier ligt hij dan: de eerste echte editie van onze nieuwe dorpskrant. En zoals alle
kersverse ouders, kondigen wij de geboorte van “LeffIngeZicht” met gepaste trots
aan. Niet dat het bloed, zweet en tranen heeft gekost; daarvoor is het
enthousiasme van de redactie te groot.
Voor alle duidelijkheid: LeffIngeZicht is niet de spreekbuis van Dorp InZicht, al is
de redactie en het initiatief wel ontstaan uit deze werkgroep. Net zo min is het de
spreekbuis van het gemeentebestuur. Verwacht van ons dan ook geen politieke of
filosofische stellingname.
Wel proberen wij u elk kwartaal nieuws uit ons dorp te brengen, gesprekken met
markante Leffingenaars, verenigingen in de kijker te plaatsen, informatie over
Leffinge nu, en vroeger, … Kortom: een Zicht op Leffinge via meer of minder
bekende Gezichten.
En geloof ons: we hebben nog heel wat inspiratie voor onze volgende edities!
Maar, alles kan ongetwijfeld beter; ook LeffIngeZicht. Daarom zijn wij razend
benieuwd naar uw indrukken, uw voorstellen en kritische bemerkingen.
U doet ons dus een groot plezier door ons te mailen, aan te spreken, te telefoneren
of desnoods uw gele briefkaart te versturen. Bovendien is er in onze redactie nog
altijd plaats voor enthousiaste medewerkers: om te schrijven, foto’s te maken,
verslag uit te brengen, … Kom op: ook wij zijn geen geschoolde journalisten.
Plus est en vous!
Tot slot willen wij graag iedereen bedanken die zijn of haar medewerking verleende
tot het welslagen van dit eerste nummer: de gastschrijvers, geïnterviewden,
de collega’s van Slijpe die ons op weg zetten met hun ervaringen, …
Een bijzonder woord van dank ook aan het gemeentebestuur dat instaat voor het
drukwerk en de verdeling van deze nieuwe dorpskrant.
Wij wensen u veel plezier bij de lectuur van Leffingezicht, jaargang 1, nummer 1.

De redactie,
Geert Aneca, Sigrid Dedeckere, Luc Despodt, Ingrid Lava, Diederik Van Rillaer
en Sonja Vanmaele die ons als nieuwe participatieambtenaar begeleidt.
E-mailadres: leffingezicht@gmail.com

Bedankt Robert en José
Het kwam onverwacht: Na bijna 20 jaar de drijvende kracht te zijn van de Dorpsraad besloten
Robert Spegelaere en José Vandecasteele hiermee te stoppen om meer te kunnen genieten van
hun pensioen.
De Dorpsraad werd door de jaren heen een begrip voor velen.
Het was een luisterend oor en vaak de spreekbuis voor vele dorpsbewoners. Soms kritisch en
dan weer positief.
Wie herinnert zich de gedurfde actie niet, in de pers en op T.V. van de Dorpsraad onder initiatief
van Robert en José die ertoe leidde dat de werkzaamheden aan de kerk in een stroomversnelling kwamen en deze na jaren van “in de stellingen staan” werd afgewerkt en terug open
gesteld.
Met hun boekje De Leffingenoare werd dorpsgeschiedenis geschreven.
Daarnaast richtte de tandem Spegelaere – Vandecasteele elk jaar opnieuw de kerstmarkt in die
doorging in de zaal De Zwerver:
Gezellige kerststandjes en een pannenkoek of drankje bij folkmuziek.
Met de redactieploeg van dit nieuwe dorpskrantje en de inzet van verschillende gemotiveerde
medewerkers binnen de actiegroep Dorp InZicht willen wij hun jarenlange werking verder
zetten in het belang van alle Leffingenaars.
Bedankt José dat jij zo vele jaren De Leffingenoare hebt ontwikkeld zodat deze elk kwartaal in
de huiskamer kon gelezen worden.
Bedankt Robert, als voorzitter van de Dorpsraad, voor je inzet en enthousiasme. Het was niet
steeds gemakkelijk om gehoor te krijgen
Het ga jullie goed, blijf gezond en actief en stel tevreden vast hoe jullie verhaal door
een andere ploeg maar met dezelfde doelstellingen verder wordt geschreven:
Het belang van de Leffingenaars behartigen en verwoorden.

Van harte bedankt en proficiat voor wat jullie realiseerden.
Dorp InZicht Leffinge

LeffinGEZICHT
Roger Van den Broele vertelt

Roger is in 1935 geboren te Oostende in een gezin met drie kinderen.
De familie woonde in Leffinge toen in 194O zijn moeder gedood werd tijdens
een bombardement.
“Na dit dramatische gebeuren ging ik inwonen bij mijn grootmoeder. Ik leerde voort
en geraakte tewerkgesteld als elektricien. Sinds 1963 woon ik aan de Wilskerkestraat.”
Vele jaren zag Roger zich geroepen om jongeren in nood een warme thuis te
bezorgen.
“Het was geen eenvoudige taak om landlopertjes of kinderen, die door het gerecht
geplaatst waren, te ondersteunen en terug op de goede weg te helpen. Ik heb
gezorgd dat zij werk vonden, financieel veilig kwamen te staan en eventueel een
mooi gezin konden stichten.”
Jarenlang was Roger vrijwilliger in de kerk van Leffinge. Hij hielp bij de
misvieringen en verzorgde er de bloemen.

“Toch zo graag zou ik die oude gebruiken in de kerk weer ingang zien vinden.
Ik hield van de Gregoriaanse liederen die ik samen met koster Willy Debruyne kon laten horen.”
In 1988 was hij ook één van de drijvende krachten bij de oprichting van de
Onze-Lieve-Vrouw Processie in Leffinge.
“We moesten werkelijk overal aankloppen om vrijwilligers te ronselen. Kledij moest gehuurd
worden of we kregen die in bruikleen. Maar de processie kreeg vorm en kon het eerste jaar al
uitrukken met die vele heiligen, allemaal uitgebeeld door mensen van Leffinge en omgeving.”
Nu heeft hij de fakkel al een paar jaar doorgegeven maar hij blijft kritisch in de gaten houden of
alles verloopt zoals het zou moeten.
Tegenwoordig leeft hij zich uit als grote dierenvriend. Schapen, eenden, ganzen, kippen, katten
zijn hem allemaal even lief.
“Het is mijn grootste plezier in de lente al die jonge dieren bij mijn huis te zien rondhuppelen en
vooral, wanneer ik van ergens thuiskomt, door hen begroet te worden.”
Wie Roger eens in zijn element wil zien moet naar de bibliotheek Trefpunt komen. Je vindt hem
er wel bij zijn dagelijkse doorbladeren van de kranten.

Reporter
Ingrid Lava

Leffingse in Vlaamse Velden
Wie de afgelopen weken op zondagavond de TV-reeks ‘In Vlaamse Velden’ volgde,
zal misschien een bekend gezicht hebben herkend. Tussen al die grote namen,
was er immers ook een opmerkelijke rol voor onze dorpsgenote Eliza Stuyck.
Ze gaf er met bravoure gestalte aan Anna, een meisje van plezier dat het leven van
de soldaten achter de frontlinie moest opvrolijken.
Eliza is studente aan de UGent, waar ze kunstgeschiedenis studeert. We hadden een
gesprek met haar.

Hoe raakt een meisje uit Leffinge in dergelijke prestigieuze reeks?
Ik ben al van jongs af aan bezig met woord en theater. Ik volgde een opleiding
woord aan het Conservatorium van Oostende. Maar ik wilde ook eens iets anders
proberen en heb, toen ik 13 jaar was, auditie gedaan voor een langspeelfilm.
Ik kreeg de rol niet maar raakte zo wel in hun castingsbestand. Het bleef 3 jaar
stil; tot ik plots telefoon kreeg met de vraag of ik op casting wilde komen voor een
hoofdrol in een nieuwe oorlogsreeks op één. Een lange castingsperiode volgde
waar ik net naast de hoofdrol greep. Gelukkig bood de regisseur me deze rol aan
en voilà!

Hoe verliepen de opnames? Hoe vaak moest je scenes overdoen?
De opnames verliepen fantastisch. Jan Matthys, de regisseur, is de liefste mens op
deze wereld en de crew was perfect op elkaar ingespeeld. Deze combinatie zorgde
voor vuurwerk op de set. Ik had maar één repetitie gehad voor mijn rol dus mijn
eerste draaidag was enorm spannend. Maar eenmaal die eerste actie viel was het
gewoon verstand op nul en gaan! Er is een scene waar we met enkelen aan tafel
zaten voor Guillaume zijn verjaardag. Die scene hebben we heel veel moeten doen!
We werkten met 5 acteurs, die elk een close-up moesten krijgen, die moesten een
paar keer opnieuw gedaan worden, een shot van het geheel,...
Zo loopt de teller op natuurlijk. Gelukkig was het appelsap dat we dronken en geen
champagne ☺.

Was je niet onder de indruk van de topacteurs rond je?
Toen ik nog auditie deed voor de rol van Marie was er een casting met ‘de ouders’
van de reeks. Ik vond het een hele eer om daar met Barbara Sarafian te mogen
spelen. Ook van Jurgen Delnaet, die de rol van Colle speelt, was ik stiekem een

grote fan. Wietse Tanghe (Guillaume) was nog niet op tv gekomen met Quiz me Quick tijdens
mijn opnames dus ik wist niet met wat een goede acteur ik stond te spelen, misschien gelukkig
maar, ik voelde mij daar echt een groentje. Maar alle acteurs waren enorm behulpzaam.

Je had geen evidente rol, en er kwamen ook nogal expliciete scenes in.
Schrok dat je niet af?
Ik heb er eigenlijk niet zo lang over nagedacht. Ik vertrouwde Jan volledig op dat vlak.
Tijdens de opnames zelf was het een knop omdraaien en niet teveel nadenken. Ook nu is het
een beetje slikken om mezelf zo te zien. Die beelden waren opgenomen toen ik net 17 was en
nu ben ik bijna 19, ik was bijna vergeten hoe ze eruit zagen. Maar ik heb er zeker geen spijt van.

Smaakt deze ervaring naar meer?
Ja! Ik besef dat ik nog veel moet leren en dat leren doe je het best door het gewoon te doen!
Sinds mijn audities voor In Vlaamse Velden wordt ik steeds vaker gebeld voor castings en
hopelijk zit er ergens een rol voor mij er tussen! Ik hoop het want In Vlaamse Velden en die
hele periode op de set was een droom die uit kwam voor mij.

Succes!

Gezondheid!
Pollenseizoen = hooikoortsseizoen
Voor sommigen onder ons een vrij vervelend jaarlijks terugkerend fenomeen:
veelvuldig niezen, waterige neusloop, verstopte neus, jeuk ter hoogte van de neus
of jeukende, tranende en rode ogen gedurende het pollenseizoen. De symptomen
houden aan zolang je aan de allergenen (stoffen waaraan je overgevoelig bent)
wordt blootgesteld. We spreken van hooikoorts of seizoensgebonden allergische
rhinitis (ontsteking van de neusslijmvliezen).
Hooikoorts wordt uitgelokt door pollen (stuifmeel) afkomstig van bomen, grassen of planten. Het is dus seizoensgebonden (zie pollenkalender). Hitte en droogte
bevorderen de stuifmeelproductie, terwijl wind de verspreiding in de hand werkt.
Tabaksrook of luchtvervuiling kunnen de symptomen verergeren.

Tips
Beperk de blootstelling aan het allergeen:
• Grasmaaien laat je best door iemand anders doen.
Door regelmatig te maaien vermindert het stuifmeel wel.
• Draag een zonnebril, vooral bij veel wind.
• Droog het wasgoed niet buiten (waar de pollen in het wasgoed waaien)
maar zo veel mogelijk in een wasdroger.
• Haal geen bloeiende bloemen of takken in huis.
• Hou de vensters dicht, ook tijdens de nacht. Het verluchten gebeurt best
in de voormiddag of tijdens of na een regenbui.
• Rijd in de wagen met ramen toe.
• Vermijd zoveel mogelijk buitenactiviteiten, vooral tussen 5 en 10u.
‘s morgens, wanneer de pollenconcentratie het hoogst is.
• Vermijd bossen en weilanden, ga liever niet kamperen of picknicken
in de vrije natuur.
• Trek na een wandeling of het buitensporten andere kleren aan.
Neem een douche en was de kleren telkens.
• Plan de vakantie: zeelucht en berglucht boven de 1500m zijn pollenvrij.

Behandeling van hooikoorts met geneesmiddelen
Het basisprincipe is en blijft preventie: vermijd het allergeen!
Bij een eerste aanval van hooikoorts neem je best contact op met je arts (of apotheker) voor
advies over allergiemedicatie. Er zijn geneesmiddelen die de symptomen kunnen verzachten.
Afhankelijk van de symptomen kan oraal of lokaal ter hoogte van neus of ogen een geneesmiddel worden toegediend.
• Wanneer de neus verstopt is, kan een
ontzwellend middel (oraal of neuspreparaat)
helpen.
• Antihistaminica (anti-allergische
geneesmiddelen zowel oraal of lokaal)
blokkeren de werking van histamine
(de stof verantwoordelijk voor de allergische
reactie). Tijdens het hooikoortsseizoen
neem je de medicatie elke dag.
• Er bestaan ook geneesmiddelen
(o.a. corticosteroïden) die je dagelijks,
tot 3 weken voor het begin van het
pollenseizoen, moet toedienen via de neus.
Zij werken preventief en voorkomen de erge
symptomen van hooikoorts en zijn enkel te
verkrijgen op voorschrift van de dokter.
• Soms wordt een immunotherapie opgestart.
Een immunotherapie houdt in dat je het
afweersysteem minder gevoelig maakt door
de stof waarvoor u allergisch bent,
bv. graspollen, in toenemende hoeveelheden
toe te dienen zodat het immuunsysteem daarop
gaat reageren.

POLLENKALENDER : voor info over de soort
en de concentratie stuifmeel
pollenfoon : 0900 100 73 of www.airallergy.be

Klaas Debruyne, apotheker, www.apotheekdebruyne.be
Bronnen : Wetenschappelijke Dienst APB, CWOA, juni 2004 - maart 2009 – Geneesmiddelenwijzer 39 KAVA D/2003/3286/05 – Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid – Pharmaplanet : dossier allergie, maart 2012 copyright 2006-2014 – www.gezondheid.be; mijnapothekersadvies.eu | een project van
Farmatools CVBA

LeffinGEZICHT
Leffingenaar Norbert Dedeckere werd
Belgisch en Wereldkampioen veldrijden
Norbert was veldrijder van 1966 tot 1982 en koerste een indrukwekkend palmares
bijeen. Hij behaalde ruim 200 overwinningen en honderden podiumplaatsen.
Hij werd wereldkampioen, Belgisch kampioen en kreeg de Gouden medaille voor
Sportverdienste.
Norbert werd geboren op 23/11/1948. Hij groeide op in Stene maar woont al meer
dan 30 jaar in Leffinge. Norbert stamt uit een echte wielerfamilie. “Mijn vader en
oudere broers Kamiel en Robert koersten al en Charles Vanhoutte - dé publiekslieveling in het veldrijden in die tijd - woonde op nog geen 300 meter van mijn ouderlijk huis. Op een dag ging ik mee trainen met Charles en ik ben blijven meegaan....”
In 1967 won hij zijn eerste wedstrijd, een cross thuis in Stene. De grote triomf
kwam 5 jaar later, op het wereldkampioenschap van 1972 in Praag. “42 jaar
geleden al en ik herinner me alles nog haarscherp. Wereldkampioen worden dat
vergeet je niet. Ik kreeg dat jaar ook de trofee van Sportverdienste van de Stad
Oostende, helaas is die eer me in Middelkerke nog niet te beurt gevallen.”
2 jaar later werd hij Belgisch kampioen in Beernem. “Eén van de mooiste
overwinningen uit mijn loopbaan” zegt hij zelf. Een wedstrijd met veel commotie
omdat ik er mijn grootste rivaal Robert Vermeire klopte die in Beernem een
thuiswedstrijd reed.”
Absolute top dus bij de liefhebbers, maar prof zou hij nooit worden. “Het waren
andere tijden. Ik combineerde het veldrijden altijd met een fulltime job. Ik werkte
als fietsenhersteller en ging later als mecanicien bij de Zeemacht aan de slag. Om
in die tijd enkel en alleen van de cross te leven, moest je Eric De Vlaeminck heten.”
Na al die jaren wordt hij nog regelmatig aangesproken. “De oudere generatie herinnert het zich allemaal wel nog. En als oud-wereldkampioen word ik ook regelmatig
uitgenodigd naar andere crossen.”
Norbert is na al die jaren nog altijd in de ban van het veldrijden. Hij is jeugdbegeleider bij KVC De Zeemeeuw en parcoursbouwer voor de Superprestigewedstrijd
in Middelkerke. En als de gezondheid het toelaat springt hij ook nog regelmatig
zelf op de fiets.

Norbert Dedeckere

Uit in Leffinge
Woensdag 2 april
Start jogging - gemeenteschool om 19.30u.
Info: Grafidruk joggingteam - Marnixthieren@hotmail.com - 059 30 40 04
Vrijdag 4 april
Instuif! Vanaf 21u. (vanaf 3de middelbaar) - Leffingeleurenplein
Info: Chiro Leffinge - Katrien@chiroleffinge.be - 0487 413 588
Zondag 6 april
Chiro! Hupla! Vriendjesnamiddag - Leffingeleurenplein
Info: Chiro Leffinge - katrien@chiroleffinge.be - 0487 413 588
Donderdag 10 april
film ‘Saving Mr. Banks’ in Kinepolis Oostende - Kerk Leffinge om 14u.
info: KGB Leffinge - godelieve.desender@telenet.be - 0494 172 308
Donderdag 17 april
Witte Donderdag viering - Zaal Centrum om 10.30u.
info: KGB Leffinge - godelieve.desender@telenet.be - 0494 172 308
Zondag 20 april
Paaseierenraap - Malpertuus – Vaartdijk Zuid 27
info: VZW HDC-Revival ism Chiro Leffinge
Maandag 21 april
Paaseierenraap - Kaaifortsweg 2 om 10.30u.
Info: Gezinsbond - marleen.decat@telenet.be - 059 27 93 92
Donderdag 24 april
bezoek Zeepreventorium De Haan - vertrek Kerk om 13u.
Davidsfonds Leffinge - erna.dedeyne@skynet.be - 059 30 17 57
Zaterdag 26 april
Opendeurdag met voorstelling “de droomfabriek” - gemeenteschool Bonte Pier
Info: gemeenteschool Bonte Pier - gemschoollef@middelkerke.be - 059 30 29 41

Zondag 27 april
Schoolfeest vanaf 11.30u. - VBS Sint-Jozef
info: vrijebasisschool Sint-Jozef - vrijebasisschool.leffinge@telenet.be - 059 30 06 17
Donderdag 1 mei
bezoek aan frambozenkwekerij Devlieghere - vertrek Kerk om 13.45u.
info: KGB Leffinge - godelieve.desender@telenet.be - 0494 172 308
Donderdag 8 mei
Film Kinepolis Oostende “Witse”- vertrek kerk om 14u.
info: KGB Leffinge - godelieve.desender@telenet.be - 0494 172 308
Donderdag 8 mei
bezoek filmmuseum Roeselaere - vertrek Kerk om 13.30u.
info: Davidsfonds Leffinge - erna.dedeyne@skynet.be - 059 30 17 57
Vrijdag 9 mei
Instuif! Vanaf 21u (vanaf 3de middelbaar) - Leffingeleurenplein
Info: Chiro Leffinge - Katrien@chiroleffinge.be - 0487 413 588
Zaterdag 10 mei
Ouder- en streekbieravond - zaal De Zwerver om 20u.
Info: Chiro Leffinge - Katrien@chiroleffinge.be - 0487 413 588
Zondag 11 mei
Moederdag-ontbijtmanden - Thuislevering tussen 8 en 8.30u.
Info: Gezinsbond - marleen.decat@telenet.be - 059 27 93 92
Dinsdag 20 mei
erfgoedwandeling Guido Gezellekwartier Brugge
info: Davidsfonds Leffinge - erna.dedeyne@skynet.be - 059 30 17 57
Donderdag 15 mei
Crea-namiddag - Zaal Centrum om 13.30u.
info: CM Ziekenzorg Leffinge - Vandenbroucke Denise - 059 27 77 95
Dinsdag 20 mei
Bloedinzameling - Centrum “De Zwerver” van 17 tot 19.30u.
info: Rode Kruis - bloed@rodekruis.be - 09 33 18 234

Zaterdag 24 mei
Schoolfeest - gemeenteschool Bonte Pier
Info: gemeenteschool Bonte Pier - gemschoollef@middelkerke.be - 059 30 29 41
Zaterdag 31 mei
Tentoonstelling OPEN KERKEN - Kerk Leffinge tussen 14 en 18u.
Info: Heemkring Graningate en Kerkfabriek - jmbarra@skynet.be - 0497 380 617
Zondag 1 juni
Tentoonstelling OPEN KERKEN - Kerk Leffinge tussen 14 en 18u.
Info: Heemkring Graningate en Kerkfabriek - jmbarra@skynet.be - 0497 380 617
Donderdag 19 juni
Infonamiddag “Van Worteltaart Tot Oorlogskonijn”
Zaal Centrum om 13.30u.
info: CM Ziekenzorg Leffnge - Vandecasteel José - 059 30 07 43
Vrijdag 27 juni
Instuif! Einde Examen! vanaf 21u. (vanaf 3de middelbaar) – Leffingeleurenplein
Info: Chiro Lefinge – Katrien@chiroleffinge.be – 0487 413 588
Maand juni
Fototentoonstelling Open Kerken
info: werkgroep processie - Ingrid.lava@telenet.be

Wij vieren feest!
Eerste communicanten 8 juni

H. Vormsel 18 mei

Lode Claeys
Fien Goemaere
Herlinde Graulus
Machteld Graulus
Matisse Heughebaert
Thijs Michiels
Tiele proot
Ilysha Sleuyter
Zorina T’Jonck
Dante Vancassel
Flore Duforet
Sienna Geuvels
Lacey Gyselinck
Nicolas Harteel
Erin Hendrycks
Ryan Heyrick
Mares Amber
Brecht Mares
Nio Van Huffel

Kobe Beerlandt
Tine Claeys
Noor De Beuckelaere
Evie Debruyne
Evy Dejaegher
Falke Duprez
Thomas Fiems
Bram Keereman
Yorben Knockaert
Astrid Mesuere
Clémence Van Den Broucke
Gustave Vandenheede
Kayla Vandewalle
Lore Van Massenhove
Belligh Maarten
Heyrick Tommy
Vandenabeele Arno

“Ik word groot feest” 4 mei Branding
Amélie Anthierens
Caithlin Brissinck
Mathis Cares
Warre De Buck
Briek D’Haeseleer
Leontien Muylaert
Luca Vazquez Guttierrez

Lentefeest
Jens Filippusson

Het woordje van de wijkinspecteur
Na het besluit van de Dorpsraad om
“De Leffingenoare” te stoppen was het even
onduidelijk of ik als wijkinspecteur mijn woordje
zou kunnen blijven plaatsen.
Dankzij Dorp InZicht en vooral de beslissing van
het gemeentebestuur van Middelkerke om te
investeren in een vervolg op “De Leffingenoare”
kan ik u als dorpsbewoner in de toekomst blijven
informeren over nieuwe wetgevingen,
Luc Despodt - 0498 90 58 59
veiligheidstips en dies meer...

Wat met kleine tekortkomingen, problemen aan
het openbaar domein?
Binnen de werkgroep Dorp InZicht stelde zich de vraag of het hun taak is om
kleine tekortkomingen binnen het dorp te melden.
We denken hierbij aan putten in het wegdek, omgewaaide of aangereden
straatborden, gevaarlijke verkeerssituaties, verdwenen wegmarkeringen,
verplaatste of vernielde straatspiegels, defecte (verkeers)lichten, aanplantingen
die moeten gesnoeid worden, sluikstortingen, wateroverlast of geurhinder en
dergelijke...

De werkgroep Dorp InZicht is van oordeel dat
dergelijke ‘kleine’ problemen kunnen gemeld worden
via de signaalkaart die af en toe in de Sirene verschijnt of via de website van Middelkerke:
www.middelkerke.be (rechterkolom - snel naar:
meldingen en klachten).
Anderzijds, gezien ik ook deel uitmaak van de
werkgroep, stelde ik voor dat iedere burger die
dergelijke zaken wil melden dit ook kan door mij
als wijkinspecteur rechtstreeks in te lichten.
Ik kan dan als wijkagent de nodige stappen zetten om
aan het probleem te verhelpen.
Let wel, ik ben regelmatig aanwezig in het dorp maar kan niet alles vaststellen.
Een verstopte riool die voor wateroverlast zorgt kan u ergeren terwijl ik er niet op let of er geen
weet van heb. Daarom: Wilt u dat aan bepaalde tekortkomingen in uw straat of buurt wordt
verholpen: meld het me gerust, ik zet dan de nodige stappen om de bevoegde diensten hiervan
in te lichten in de hoop en veronderstelling dat dit zo snel mogelijk in orde zal worden gebracht.
U kunt mij hiervoor altijd bereiken via mijn dienst GSM nummer: 0498 90 58 59
of via het e-mailadres politiecommissaris@middelkerke.be t.a.v. Despodt Luc.
Ik ben tevreden dat ik in de toekomst dit “Woordje van de wijkinspecteur” zal kunnen
blijven schrijven.
In de dorpsenquête kwam duidelijk naar voor dat u dit weet te appreciëren.
Daarom dank aan het gemeentebestuur dat dit verder kan worden gezet!

Met vriendelijke groeten en een fijn voorjaar gewenst,
Luc Despodt

MOMENTEN uit de ‘GROOTE OORLOG’
(1914/1)

LEFFINGE, januari – maart 1914
Naar aanleiding van de herdenking 100 jaar ‘Groote Oorlog’ brengen wij in korte
afleveringen fragmentarisch wat er in Leffinge gebeurde honderd jaar geleden.
Na een inleidende start vernemen wij de nieuwtjes van januari/februari/maart 1914.
Na de vorige eeuwwisseling ontsluit het polderdorp Leffinge en richt zich naar de
nieuwe tijden. De aanleg van het tramverkeer in 1907 maakt de verbinding met
de ‘grootstad’ Oostende mogelijk. Op zondagnamiddag staat gegarandeerd een
fietsuitstap op het programma. De auto en het vliegtuig doen volop hun intrede.
Nieuwpoort, Gistel en Oostende, als ontluikende badplaats, openen veel Leffingse
ogen. In 1902 plaatst men de eerste telefoon in het gemeentehuis van het dorp,
door alle inwoners te gebruiken. Kort daarop opent het eerste hotel – restaurant
‘Mon Rêve’ haar deuren, een tweede fanfare wordt opgericht en in 1912 rijdt de
eerste autocamion van brouwerij De Croone door het dorp. Dokter Pruvost laat zich
niet onbetuigd en doet zijn ziekenronde in een nieuwe automobiel. Daarenboven
telt ons dorp een notaris en een veearts, evenals pastoor Delaere en onderpastoor
De Jude behoren zij tot de notabelen van het dorp. Vergeten we daarbij niet de
gemeentesecretaris Van Damme en de gemeenteontvanger Emiel Vannerum.

Roger Muylleplein

En denken we ook aan de plaatselijke onderwijzers van de gemeentelijke jongensschool
en de zusters van de meisjesschool, die hemel en aarde verzetten om de plaatselijke jeugd
in goede banen te leiden.
Het plaatselijke gemeentebestuur bestaat uit burgemeester Désiré De Ruytter,
de schepenen Boerjan en Pruvost en zes gemeenteraadsleden (allen landbouwers
en één werkmanherbergier).
Het leven in het dorp gaat zijn gewone gang. In Oostende maakt men zich op om vele
duizenden toeristen te verwelkomen. Er zijn wel geruchten over een nakende oorlog,
maar alles is zo ver weg. De mensen gaan uit werken, het leven kabbelt voort.
Op 8 januari 1914 komt de Leffingse gemeenteraad bijeen en meldt de burgemeester dat
dokter Pruvost opnieuw zal instaan voor het medische schooltoezicht bij de kinderen in beide
scholen. Gemeentelijke opdrachten in 1914 voor metselwerk wordt toevertrouwd aan Henri
Strubbe en timmerwerk aan August Decroos. De volgende gemeenteraad gaat door op 4 maart.
De aanstelling van een derde onderwijzer (op suggestie van de hoofdinspecteur) wordt
overwogen. Voor de bouw van een derde klaslokaal wordt architect Carbon uit Oostende
aangeschreven om een studie op te maken. Fincioen en Deblauwe krijgen de opdracht
de ‘boerenwegen’ te herstellen, m.a.w. de putten te vullen met as. Als laatste punt op
de agenda wordt Charles Poyblant aangesteld als hulpveldwachter voor 1914.
Geen grote beslissingen dienen genomen te worden, het toenmalig administratieve molentje
van de gemeente draait rustig verder, er is nog geen vuiltje aan de lucht.

Jean Marie Barra
heemkring Graningate

Vereniging in de kijker

In april 1981 stichtten een aantal fanatieke heemkundigen de heemkring Graningate
ter promotie van het rijke, historische verleden van de negen deelgemeenten van
Middelkerke.
In een driemaandelijks tijdschrift worden geschiedkundige bijdragen gepubliceerd
over alle deelgemeenten. Er verschenen al 132 nummers.
Naast de publicatie van het tijdschrift geeft Graningate regelmatig ook boeken uit.
Zo verscheen in 2012 het eerste deel over het onderwijs in Leffinge.
Daarnaast verzorgt de vereniging tentoonstellingen, voordrachten, begeleiding van
plaatselijke wandelingen en geeft ze advies aan het gemeentebestuur betreffende
heemkundige onderwerpen. Graningate ondersteunt ook de Erfgoeddag en de Open
Monumenten Dag.

Meer informatie vind je op www.graningate.be of Facebook.
Contactpersoon
Jean Marie Barra
Secretaris heemkring Graningate
Fleriskotstraat 67a
8432 Leffinge
Tel. 059 30 34 72 of GSM 0497 38 06 17
jmbarra@skynet.be

Sportclub in de kijker
Grafidruk Jogging Team
Onze geschiedenis gaat terug naar het najaar van 1989 toen er in Leffinge een
infoavond was over het joggen of lopen. Gastspreker was de ons aller bekende
onderwijzer en ultraloper Eduard Vyvey, meervoudig 100km- en marathonloper.
We waren met een mooi groepje, en er werden plannen gemaakt om het volgende
jaar te starten met een joggingteam.
Het groepje bestond uit mensen die volledig leek waren in de loopsport.
We begonnen van nul, en moesten in het begin één minuut lopen en één minuut
stappen, en dat gedurende een kwartier, drie dagen per week. Alles gebeurde
onder deskundig advies van Wardje.
Na een 10 tal weken liepen we al 3km aan een stuk, en enkelen onder ons liepen
dat jaar al de eerste wedstrijden van de jammerlijk weggevallen marathon van
Leffinge,(dit was een marathon in één week: op zaterdag 16km, de woensdag
10 km en de volgende zaterdag nog eens 16 km. Die wedstrijden vonden plaats
in de straten van ons dorp, met heel wat deelnemers. 25 jaar later wordt er nog
over gesproken).
Na enkele jaren heeft Eduard Vyvey de opleidingen overgelaten aan Marnix Thieren,
die dat nog altijd doet op de zelfde wijze als Eduard. En elk jaar, bij de overgang
van winter- naar zomeruur, wordt er terug gestart met het nieuwe seizoen.
Zo gaan we dit jaar voor 25ste keer van start met ons joggingteam en dit op
woensdag 2 april 2014.
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 19.30u. verzamelen we aan
de gemeenteschool.
Beginnerscursus gedurende een 10-tal weken, waarna je met de groep mee kan
lopen of alleen. Je loopt toch al een 5km aan een stuk. De starters beginnen samen
met de gevorderden, ook om 19.30u.

Kostprijs: de eerste vier maal gratis. Daarna € 10 = lidgeld + verzekering.
Info: Marnix Thieren - 059 30 40 04 - marnixthieren@hotmail.com

Dorp inZicht Leffinge blijft actief
De eerste verwezenlijking en het begin van Dorp inZicht was het uitvoeren van
een enquête onder alle inwoners van Leffinge. Het was een gigantisch succes.
De mensen achter het project zagen zich dan ook – en met veel plezier – verplicht
om er een vervolg aan te breien, namelijk uit te zoeken hoe kan voldaan worden
aan de verzuchtingen en noden van de Leffingenaars. Dit is geen gemakkelijke
taak omdat in vele gevallen voor de oplossing ervan een evenwicht moet
gezocht worden tussen de eisen van de vragende partij en die van de partij die
verondersteld wordt te zorgen voor de middelen.

Om dat te bereiken heeft Dorp inZicht Leffinge als uitgangspunt voor het bereiken
van haar doelstellingen gekozen voor het verzorgen van een goede communicatie
met het gemeentebestuur.

Leffinge
ik hield niet van je
toen nog niet
niet die eerste keer
maar mijn voetstappen bleven
aan je straatstenen hangen
als achtergelaten zaden
die het dorp tot een
bloemenweide omtoverden
je hartslag kroop onder mijn huid
en spon er de draad die me
uit het doolhof terugvoerde
naar jou
in jouw rust woon ik
en klaag kalm
telkens ik jou verlaat

gwen deprez

Leffinge
vroeger

Leffinge
nu

