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Allez Kidz

kindercoach & studiebegeleiding
Loopt uw kind tegen problemen aan bij
de sociaal-emotionele ontwikkeling of
bij het leren?
Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg.

www.allezkidz.be

.be
info@allezkidz.be

050/68 94 15 – 0477/13 15 98
Lies Vanloo, Blankenbergse Dijk Zuid 8A, Zuienkerke

BE0555.713.394

De Nieuwe Blauwe Toren
Eet- en praatcafé

Wij verwelkomen u graag voor een gezellig pintje aan de toog
maar ook voor een lekkere hap.
Tijdens de zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons terras terwijl de kleintjes hun
hartje ophalen op het vernieuwde speelplein.

Kristof en Annelien De Craemer - Demon
Blankenbergse steenweg 2, 8377 Zuienkerke
050/70.87.40 - blauwetoren.zuienkerke@telenet.be
www.denieuweblauwetoren.be
• Gesloten op dinsdag •
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voorwoordje
Beste Lezers,

Dit jaar zijn er herstellingswerken voorzien aan
verschillende landbouwwegen. De betrokken bewoners
zullen tijdig worden verwittigd.

De lente-uitgave van ons Zuienkerks tijdschrift
Poldermaga-ZIEN valt vandaag in jullie brievenbus.
Door een uitzonderlijk milde winterperiode herstelt de
natuur zich erg snel. Meteen is dan ook de periode
aangebroken waar iedereen zo naar verlangde. Tijd voor
het lenteklaar maken van de tuin en wat te klussen in en
rondom de woning.
Ook op het openbaar domein doet onze technische dienst
er alles aan om die mooi en ordelijk te maken.

Binnenkort vindt ook de officiële opening van het nieuw
fietspad van de Brugse Steenweg tot aan Zuienkerke
dorp plaats.
Er werd een bouwvergunning afgeleverd aan het Rode
Kruis voor het bouwen van een zorghotel op het domein
Polderwind.

Achteraan in dit boekje vind je de activiteitenkalender
en u zult zien, er is opnieuw heel wat te doen in onze
gemeente.
Het hoogtepunt van dit voorjaar is natuurlijk de passage
van de Tweedaagse voettocht van Vlaanderen. Let op,
dit jaar gaat dit evenement door op zaterdag 2 mei. Het
gemeentebestuur richt opnieuw een rommelmarkt in en
zorgt ook weer voor animatie in de dorpskern. Iedereen
welkom!

In Nieuwmunster is men volop bezig met de opmaak van
een Masterplan, wat heel belangrijk is voor de toekomst
van dit dorp.

Ons driemaandelijks informatieboekje kreeg dit jaar
een nieuw voorblad en meteen ook een nieuwe naam,
de winnaar van deze wedstrijden vind je verder in dit
Poldermaga-ZIEN .

Bekijk dus zeker eens onze gemeentelijke website op
http://www.zuienkerke.be

Verder wens ik nog wat nieuwtjes mee te geven over onze
gemeente.

Alvast veel leesgenot!

Tenslotte kan ik met trots melden dat sinds 1 april onze
website, in samenspraak met de nieuwe redactieraad en
met onze webmaster, werd aangepast. Dit om de website
nog gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. Dit
met dank aan Baudewyn Meerseman.

Namens de redactieraad,
Ook deze zomer wordt er opnieuw een bloeiende
gemeentelijke speelpleinwerking georganiseerd in
Meetkerke.

Wim Cools
Schepen van informatie
Gemeente Zuienkerke
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Om als vrijwilliger mee te werken moet je niet katholiek
zijn: je moet de religieuze en filosofische beschouwing
van anderen respecteren.
De eerste drie pijlers proberen armoede te lenigen.
Maar in ‘t jolletje proberen wij om –op langere termijnarmoede te voorkomen.
Het Jolletje werkt op twee sporen: Huiswerkbegeleiding
en taalontmoeting voor anderstalige ouders.
Wij doen aan huiswerkbegeleiding bij kinderen uit het
lager onderwijs en proberen hen op die manier toch
minimum aan een getuigschrift van dat lager onderwijs
te helpen.
Vóór elke vakantieperiode proberen wij die kinderen ook
iets speciaals aan te bieden: een speciaal vieruurtje, een
quiz, een uitstap, een fotozoektocht,….. Want voor veel
kinderen staat er op het vakantiemenu niets speciaals:
zij kunnen na de vakantie niet vertellen over reizen, over
sportkampen en andere leuke dingen die zij beleefden!
We zijn dan ook het gemeentebestuur en de stuurgroep
van Roefel heel dankbaar dat de kinderen dit jaar voor het
eerst kunnen deelnemen aan Roefel hier in Zuienkerke.

Prijsuitreiking
Ontwerp nieuwe kaft
en nieuwe naam
Op de persconferentie van de gemeente werden de prijzen
uitgereikt aan de winnaar van de wedstrijd.
De wedstrijd ging er om een nieuw voorblad en jawel ook
een nieuwe naam voor ons infokrantje te ontwerpen of te
bedenken.
Proficiat Jeanine Samijn ! Zij werd winnaar en ontving 150
euro voor het bedenken van de nieuwe voorpagina.
Tevens mocht zij ook 50 euro ontvangen voor haar idee
van een nieuwe naam.
Ik mag de leden van de redactieraad en onze drukker
zeker niet vergeten te bedanken want die mensen vulden
de inzending aan om uiteindelijk tot een mooi ontwerp te
komen.
Zoals jullie zien is het ontwerp jong, kleurrijk en zeer
vernieuwend.
Voortaan heet ons infokrantje POLDERmagaZIEN .
Eigenlijk zijn we wel wat fier !
Mogen we jullie dan ook nog veel leesgenot toewensen.
Namens de volledige redactieraad,

Wie begeleidt de kinderen?
We beschikken over een team van een 25-tal volwassenen.
Dit zijn meestal gepensioneerden. En ook meestal
vrouwen, al kunnen we ook op verschillende mannen
rekenen en dat is zeker positief voor de kinderen (en soms
ook om een klusje te klaren!). En je moet natuurlijk niet op
pensioen zijn om als vrijwilliger te werken!
Om bij ons als vrijwilliger te werken moet je geen diploma
hebben. Je moet kunnen omgaan met en een hart hebben
voor kinderen. Daarnaast zijn discretie en religieuze en
filosofische neutraliteit prioriteiten van ons Jolletje!
Wie de stap zet zal wel zien dat het even wennen is! Dus
niet opgeven na de eerste keer. Ik kan jullie verzekeren dat
voldoening volgt na een tijdje.

Wim Cools, Schepen van informatie
Lieselore Verstringe
Ann Michiels
Eva Verburgh
Noel Delaere

Na deze prijsuitreiking vroeg Jeanine Samijn even het
woord en het volledig bedrag werd weggeschonken voor
een goed doel.
Dit bedrag werd over gemaakt aan Het Jolletje uit
Blankenberge.
Wat deze vereniging doet konden we horen in het woordje
van Jeanine :
Het Jolletje is een afdeling van Sint-Vincentius vereniging
van Blankenberge. Sint-Vincentius is een internationale
katholieke vereniging die armoede bestrijdt.

Wie belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk kan
contact opnemen met
Jeannine Samijn
Blankenbergse Steenweg 23
8377 Zuienkerke
0474 65 56 85
Jeannine.johan@telenet.be
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OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 6 mei, 3 juni en 1 juli is er zowel op de dienst burgerzaken, de financiële dienst, de dienst stedenbouw
en ruimtelijke ordening en de politie dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 1 mei, donderdag 14 mei, vrijdag 15 mei en maandag 25 mei.
OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag t.e.m. zaterdag : 09.00 – 12.15 uur
IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor gebruik
maken van deze automaat.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

GEMEENTERAAD
Zitting van 23 december 2014
1.	Vaststellen belastingen en retributies voor het 		
dienstjaar 2015.
De gemeenteraad stelt volgende belastingen en
retributies voor het dienstjaar 2015 vast:
AARD BELASTINGEN
Opcentiemen onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Belasting ophalen huisvuil

AANSLAGVOET
1.800
7%
alleenstaande
€ 20,00
gezin/tweede verblijf
€ 40,00
handelszaak
€ 40,00
woning in vakantiepark
€ 40,00
kampeerplaats
€ 10,00
€ 15/strekkende meter palende aan de straat of minimum
€ 125/perceel
€ 15/strekkende meter palende aan de straat
of minimum € 125/perceel.
cat. A
€ 250,00
cat. B
€ 620,00
€ 40,00 /kamer
€ 650,00/tweede verblijf
€ 40,00/kampeerplaats
Volledig gebouw of woonhuis
€ 1.100,00
Individuele kamer of studentenkamer
€ 100,00
Elke overig gebouw of woning
€ 400,00

Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen
verkaveling
Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd
voor wonen
Dansgelegenheden
Te huur stellen van kamers
Tweede verblijven
Kampeerterreinen
Leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen
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Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en
feestdagen
Retributie op ophalen van snoeiafval
Retributie op ophalen van grof huisvuil
Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

€ 75,00
€ 15,00/ophaalbeurt
€ 25,00/ophaalbeurt
€ 5 per ophaalbeurt voor container 240 liter
€ 7 per ophaalbeurt voor container 360 liter
€ 25,00 voor het eerste kwartier en
€ 10,00 per bijkomend kwartier
€ 0,05/bladzijde vanaf 20 kopieën
A4-formaat zwart-wit
€ 25,00/aanvraag

Retributie gebruik hakselaar
Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
Retributie voor het verstrekken van
schriftelijke vastgoedinformatie
Retributie deelname activiteiten in het kader van de
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de
sport- en jeugddienst

Speelpleinwerking:
Dagactiviteit: € 2,00 tot € 7,00 per dag
Daguitstappen: € 1,00 tot € 20,00 per dag
Meerdaagse activiteit : € 5,00 tot € 75
Activiteiten georganiseerd door sportdienst
en jeugddienst :
Dagactiviteit: € 1,00 tot € 30,00
Meerdaagse activiteit: € 2,50 tot € 75

2. Financiën: vaststellen gemeentelijke dotatie 		
2015 Politiezone Blankenberge-Zuienkerke.

5. Kennisname besluit van de Provinciegouverneur
houdende de goedkeuring van de jaarrekening 		
over het financieel boekjaar 2013 van de gemeente
Zuienkerke.

De gemeenteraad keurt, op basis van het
financieringsprotocol, goedgekeurd in de gemeenteraad
d.d. 27/12/2012, de dotatie van de gemeente Zuienkerke
aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het
dienstjaar 2015 goed.

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de
Gouverneur d.d. 08/12/2014 houdende de definitieve
vaststelling van de begrotingsrekening, balans- en
resultatenrekening over het dienstjaar 2013.

3. OCMW:
- aanpassing meerjarenplan 1
De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan
1/2014-2019 goed.
- budgetwijziging nr. 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging
nummer 1 van het dienstjaar 2014.
- aanpassing meerjarenplan 2
De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan
2/2014-2019 goed.
- budget 2015
De gemeenteraad neemt akte van het budget voor het
dienstjaar 2015.

Zitting van 29 januari 2015
1.	Brandweer :
- Retributie van de door de brandweerdienst verrichte
niet-wettelijke opdrachten.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de

4. 	Gemeente:
- aanpassing meerjarenplan 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het
aangepast meerjarenplan 1/2014-2019 in het kader van
de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), bestaande uit de
wettelijke rapporten en de toelichting.
- budget 2015
De gemeenteraad stelt het budget voor het dienstjaar
2015, bestaande uit de beleidsnota en de financiële
nota, vast.
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opheffing vanaf 1 januari 2015 van het gemeentelijk
retributiereglement op de door de brandweerdienst
verrichte niet-wettelijke opdrachten, goedgekeurd op
23/12/2013.
- Vestigen gemeentelijke retributie op de opdrachten
van brandpreventie door de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het
gemeentelijke retributiereglement op de opdrachten
van brandpreventie door de Hulpverleningszone WestVlaanderen 1.

2.	Uitvoeren van gevelschilderwerken 			
aan de pastorie te Zuienkerke
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het
bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen voor het
uitvoeren van gevelschilderwerken aan de pastorie te
Zuienkerke.

Onderhoud en herstellingen
alle merken.
Verkoop van nieuwe
en tweedehands wagens.

3. Aanvullend reglement op het wegverkeer 		
in de Weimanstraat.

Import US-cars en parts.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het
aanvullend reglement op het wegverkeer n.a.v. het
plaatsen van twee verkeersplateaus in de Weimanstraat.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.
Elke werkdag open van 9 tot 18 uur
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INFORMATIE
Veiligheid aan overwegen
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ZITDAG INVULLEN BELASTINGBRIEVEN

Kapsalon Greco

De belastingdienst zal op maandag 15 juni tussen 9 en
12 uur en tussen 13:30 en 16:30 uur in het gemeentehuis
van Zuienkerke IN DE VERGADERZAAL BOVEN een
zitdag houden voor het invullen van de aangiften in de
personenbelasting aanslagjaar 2015
(inkomstenjaar
2014).
Stip de datum alvast aan in uw agenda!

De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 - 8377 Zuienkerke
T 050 41 84 14
Gesloten op zon-, maan- en dinsdag

ADRES CONTROLE BRUGGE 6
Controle Brugge 6, bevoegd voor de personenbelasting
van de gemeente Zuienkerke is gehuisvest in de G. VinckeDujardinstraat 4 te 8000 Brugge.

BTW nr. 0672.111.515

Gratis abonnement De Lijn
Vanaf dit jaar krijgt iedereen die ouder is dan 65 jaar niet
langer een gratis abonnement van De Lijn.

Gouden Gids
Beste inwoner,

Wie echter recht heeft op een tegemoetkoming voor
personen met een handicap (inkomensvervangende
tegemoetkoming,
integratietegemoetkoming
of
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) behoudt het
recht op een gratis abonnement.

Als milieubewuste gemeente kiezen
wij samen met
Truvo Belgium, de uitgever van de pap
ieren versies
van goudengids.be en wittegids.
be, voor een
gezamenlijke verdeling van de telefoo
nboeken. Dit
werkt de optimalisatie van de distribu
tie van onze
gidsen in de hand.

De DG Personen met een handicap stuurt de gegevens
van deze rechthebbenden via de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid door naar De Lijn. Het is dus niet nodig
hiervoor een attest te vragen.

Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonne
es de gidsen
thuis willen blijven ont vangen. Om
te voorkomen
dat onze boeken ook bedeeld wor
den aan nietgebruikers, bieden wij de mogelijkhe
id om zich uit
te schrijven via een link onderaan
de startpagina
van onze website:
ww w.goudengids.be

Heb je een tegemoetkoming en krijg je toch geen gratis
abonnement? Meld dit dan aan De Lijn en vraag hen
contact met de DG Personen met een handicap op te
nemen via ons contactformulier.
Dit formulier vind je terug op de website :
http://minsoc.fb.emailing.belgium.be .

COMPUTERPROBLEMEN HERSTELLINGEN
HARDWARE SOFTWARE

Personen die zich uitschrijven vóó
r 10/05/2015,
met vermelding van hun adres en tele
foonnummer,
zullen bij de volgende bedeling gee
n exemplaar
meer ont vangen. Met uitschrijvin
gen die ons
bereiken na bovenvermelde datum,
zal pas volgend
jaar rekening gehouden kunnen wor
den.
Bovendien stelt Truvo Belgium
ook e-books
voor, de elektronische versies van
goudengids.
be en wittegids.be. De integrale
gidsen werden
gedigitaliseerd voor optimaal
gebruiksgemak
en om de milieuimpact te verk
leinen. Ontdek
de elektronische gidsen nu via dez
e link: ww w.
goudengids.be/ebook.

WEBSITES

PCW Solutions.

Har telijke dank
medewerking.

Wesley Canneyt

Nu ook in Zuienkerke!

voor

uw

milieuvriendelijke

Uw burgemeester en leden van het

T 0474 84 13 54
wesley@pcw-solutions.be
www.pcw-solutions.be
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schepencollege

Wilt u als eigenaar ALTIJD ZEKERHEID hebben
over uw huurinkomsten?

Kids –ID
Binnenkort met uw kinderen op reis
naar het buitenland?
Vraag tijdig de kids-ID aan bij uw gemeente!
De Procedure duurt gemiddeld 3 weken!
Waarom een kids-ID?
- goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen onder de
12 jaar
- geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen
- telefoon cascadesysteem “hallo-ouders” waardoor
een verloren kind sneller weer in contact kan worden
gebracht met zijn familie

Samenwerken met Sovekans, het grootste sociaal
verhuurkantoor van Noord-West-Vlaanderen, kan voor
u interessant zijn. Sovekans huurt, in opdracht van de
Vlaamse overheid, panden aan private eigenaars om
ze dan onder te verhuren aan sociale huurders. Wij
zijn werkzaam in de regio Brugge, Beernem, Damme,
Oostkamp, Zedelgem, Blankenberge, Wenduine en ook
ZUIENKERKE.

Hoe aanvragen?
Aanvragen bij de gemeente door de ouders of de personen
met het ouderlijk gezag (in bijzijn van het kind + pasfoto).
Minstens 3 weken voor het vertrek naar het buitenland.

Waarom uw privé-woning via Sovekans verhuren?
Het sociaal verhuurkantoor Sovekans neemt het grootste
deel van de taken op zich zodat u minder zorgen hebt:
U geniet van een verlaagd tarief onroerende voorheffing
van 1.6% i.p.v. 2.5%
• U bent zeker van een stipte betaling van de huurprijs,
ook als de woning niet verhuurd is of als de bewoners
niet betalen.
• Toezicht op het onderhoud van de woning. Sovekans
geeft ze in dezelfde staat terug aan de verhuurder op
het einde van de overeenkomst, rekening houdend met
de normale slijtage.
• Onze woonbegeleiders gaan regelmatig op huisbezoek.
• Sovekans werkt samen met een externe klusjesdienst
om herstellingen uit te voeren.
• Het sociaal verhuurkantoor zorgt indien nodig ook voor
de minder aangename contacten met de huurders zoals
opvolging van wanbetaling of uithuiszetting.
• U hoeft zich niets aan te trekken van allerhande
administratie (zoals opmaak van huurcontracten,
plaatsbeschrijving…). Sovekans doet dit voor u.
• U kan genieten van diverse renovatiepremies voor
het renoveren van uw woning als u deze verhuurt aan
Sovekans.
• Dit alles is bovendien gratis!

Geldigheidsduur? 3 jaar.
Aanvraagprocedure
leveringstermijn
normale procedure 3 weken (gemiddeld)
Meer info? Bij de dienst Burgerzaken
gemeentebestuur, tel. 050/43.20.50.

Daartegenover staat dat Sovekans uw woning inhuurt aan
een normale maar billijke huurprijs en de woning conform
moet zijn aan de Vlaamse woonnormen. Er wordt door ons
voor uw woning een conformiteitsattest aangevraagd dat
10 jaar geldig blijft.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u vrijblijvend een
afspraak vastleggen.
Aarzel niet ons te contacteren op het telefoonnummer
050/34 87 00 of info@sovekans.be
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prijs
6,10 euro
in

het

Stationsstraat 33 • 8420 De Haan • 059/23.33.23
de.haan@immo-belgium.be
Franchommelaan 72 • 8370 Blankenberge • 050/42.70.80
blankenberge@immo-belgium.be

MEER DAN 35 JAAR ERVARING
IN IMMOBILIëN
Wij zijn steeds op zoek naar huizen, villa’s, fermettes, appartementen
en bouwgronden Te Koop en Te Huur.
Daar onze kantoren zich in toeristisch drukke badplaatsen bevinden hebben wij veel vraag,
niet alleen van toeristen, maar ook van de plaatselijke bevolking,
naar verschillende types van eigendommen.
Wij bieden U:
• de jarenlange ervaring van een dynamisch team •
• meer dan 2000 referentieverkopen •
• een up-to-date kennis van de vastgoedmarkt •
• samenstelling van een volledig verkoopsdossier
(inbegrepen alle wettelijke keuringen) •
• een druk bezochte website (www.immo-belgium.be) •
• wekelijks publicitieit in de regionale pers •
• begeleiding, zowel van koper als verkoper, tot bij de notaris •
Hebt U een eigendom dat U wenst te verkopen?
Aarzel dan niet en geef ons vandaag nog een seintje.
Zoals reeds eerder gezegd komen wij volledig vrijblijvend ter plaatse.
Als u beslist de verkoop van uw eigendom aan ons toe te vertrouwen verzekeren wij u ook:
• dat U slechts commissieloon betaalt als het eigendom daadwerkelijk wordt verkocht.
• dat er, naast het commissieloon, geen bijkomende kosten verschuldigd zijn.
• U betaalt het commissieloon slechts bij het verlijden der notariële akte.
• Wij houden het commissieloon niet af van het voorschot!
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OPENBARE WERKEN &
TECHNISCHE DIENST
Stop géén scherpe of gevaarlijke
voorwerpen in de vuilniszak
In de voorbije weken werd
IVBO tot drie maal toe
geconfronteerd met een
arbeidsongeval ten gevolge
van een scherp voorwerp in
een restafvalzak. Dit zorgde
voor een pijnlijk letsel met
arbeidsongeschiktheid als
gevolg.
Dergelijke
ongevallen
kunnen voorkomen worden
door géén scherpe of
gevaarlijke voorwerpen in de restafvalzak te stoppen.
Enkele richtlijnen met oog voor de veiligheid van onze
ophalers:
• Glas hoort thuis in de glasbol (vlak glas op het
containerpark)
• Verklein of verpak kleine scherven van glas en aardewerk,
satéstokjes, (scheer)messen, mosselschelpen … zodat
ze niet meer door de zak kunnen prikken.
• Bind de zak dicht met de daarvoor voorziene flappen,
en niet met tape of plakband; zakken die volgepropt en
dicht gekleefd zijn, vormen een moeilijk hanteerbaar
gewicht voor de ophalers.
• Injectienaalden moeten in een naaldbox worden
bewaard; de volle naaldbox moet bij het KGA op het
containerpark. Een naaldcontainer is te koop bij de
apotheek.
• Maak je huisvuilzak niet te zwaar: 15 kg per zak is
het maximum om geen te zware fysieke belasting te
vormen voor de ophalers.
De ophaler draagt zorg voor uw afval, dagelijks haalt hij
800 à 1.000 zakken op, dat verdient respect.
Bij vaststelling van aanwezigheid van scherpe voorwerpen
in de vuilniszak wordt dit gemeld aan de politie. De
veiligheid van onze afvalophalers gaat boven alles.
Vriendelijke groet,

• 24 OP 24 / binnen- en buitenland
• Invalidenvervoer / taxibons
• Mini bus 9 personen

Maïté Ramault
IVBO

taxigeorges@telenet.be
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senioren
Seniorennamiddag
Dinsdag 12 mei 2015
Afspraak in de Notelaar om 13u15 voor koffie en gebak.
Daarna brengen we een bezoek aan de beschutte
werkplaats Arcotec in Brugge.
Vanaf 17u30 kan iedereen aansluiten voor aperitief,
warme maaltijd en dessert.
Tussenin kan genoten worden van een animatieprogramma
gebracht door Nico Blontrock en Hedwig Dacquin.
Info: Eva Verburgh – 050 43 20 50
of senioren@zuienkerke.be

bvba Schrijnwerkerij Wybo
Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88
GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59
wybo.kurt@belgacom.net
www.wybo-kurt.be
BTW BE 0824.090.521
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Om de inzameling vlot te laten verlopen, willen wij graag
attenderen op de voorwaarden die aan de landbouwfolieactie verbonden zijn :
- de folie moet bezemschoon zijn, geen kluitenaarde,
stenen etc.
- de folie dient aangeleverd te worden in bundels (± 50 kg
of minder)
- netten, autobanden, hard kunststof e.d. worden niet
meegenomen

LANDBOUW
& MILIEU
LANDBOUWFOLIE
Ook dit jaar biedt de gemeente Zuienkerke aan de
landbouwers de mogelijkheid de landbouwfolies binnen
te brengen.
Dit kan op woensdagnamiddag op het terrein van de
Technische Dienst, Nieuwe Steenweg 39a van 12.30 uur
tot 16 uur op de hiernavolgende data:
|
|
|
|

Onder landbouwfolie verstaan wij de volgende soort
landbouwfolie :
kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken en
kalvermelkzakken

Woensdag 27 mei
Woensdag 3 juni
Woensdag 10 juni
Woensdag 17 juni

STRETCHFOLIE (VAN BALEN) MOET AFZONDERLIJK
AANGELEVERD WORDEN OM IN EEN ANDERE
CONTAINER TE DEPONEREN.
Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden
geweigerd.
Voor verdere inlichtingen, kunt u steeds terecht bij de
milieudienst, tel. 050/41.75.77.

Vooraleer de folies af te leveren, dient u zich eerst aan te
melden bij de verantwoordelijke van de Technische Dienst
Patrick Van den Fonteyne, die u dan een afgifteformulier
bezorgt.

Jacques Demeyere,
Schepen van Landbouw

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege
T. 050 54 48 12
F. 050 55 03 06
kantoor.demare@gmail.com

Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)
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CULTUUR
Voorjaarsconcert te Nieuwmunster
Voor de vierde maal op rij organiseert de Kerkraad samen
met de Parochieraad en de KVLV van Nieuwmunster
en met de steun van de Cultuurraad van de gemeente
Zuienkerke een lente- / voorjaarsconcert.
Tot driemaal toe was het vocaal ensemble “Via Vocis”
o.l.v. Thomas Lucas Vanlede te gast in de stemmige
Bartholomeuskerk. Het sfeervolle winterconcert van
december 2014 bleef lang nagalmen in ons muzikaal hart.

Kaarten: 10 euro (kinderen < 12 j. 5 euro)
Contact: mark.makelberge@telenet.be of 0471 26 69 26

Voor 2015 werkt dirigent Thomas Lucas Vanlede aan
een koorwerk met een grotere orkestrale bezetting die
ons nederig kerkje helaas niet kan herbergen. Maar niet
getreurd: voor 2016 staan ze reeds geboekt met een
nieuw repertoire dat door alle trouwe concertgangers zal
gesmaakt worden !

Na het concert wordt u een glas aangeboden in de sfeer
van de late avondzon.
Mark Makelberge.

Anderzijds is het niet slecht de horizonten te verleggen en
de blik te verruimen door te grasduinen in het grote aanbod
van ensembles, op zoek naar kwaliteitsvolle muzikanten
en een hoogstaand muzikaal programma dat past binnen
de contouren van de landelijkheid van Nieuwmunster,
dat lonkt over de grenzen van de continenten en dat het
publiek weet te boeien en te vervoeren.

Whizzz Bang !
een muzikale theatervoorstelling
spel en zang: Leen Persijn
In Whizzz Bang speelt Leen Persijn de kleindochter van
de jonge, levenslustige Angèle die zich tijdens WO 1 niet
wilde beperken tot het breien van warme kleding voor
de soldaten. Met de onstuimigheid van de jeugd wilde
Angèle daadwerkelijk de “actie beleven” en iets betekenen
voor de jonge soldaten. Als verpleeghulp en later de
verpleegster die de bijnaam “Sister Angel” krijgt, wordt
ze ondergedompeld in de misère van de oorlog, maar ook
in hartstocht, mededogen, verliefdheid en moed.

Op zondag 10 mei 2015 is het Jedutun Kwartet te gast in
de vroeg-romaanse kerk van Nieuwmunster.
Muzikanten Karla Lieve Savat (fluit), Veerle Devos (viool),
Isabelle Buyck (altviool) en Chantal Suys (cello) vormen
de vaste professionele kern van het Jedutun Ensemble (4
à 16 musici). Voor het namiddagconcert (16:30 u) kiezen
zij muziek die ontstond in de schaduw van de Groote
Oorlog met pacifisten als Frank Bridge (1879 – 1941) en
Isaac Albéniz (1860 – 1909). Na het eerste romantisch
deel afgewisseld met impressionistische werken is hun
keuze gebaseerd op volksmuziek uit het zuidelijk halfrond
(Argentinië, Bolivia, Mexico) waarbij mysteriositeit,
vrolijkheid en vooral passie de toon zetten.

Vrijdag 29 mei - 20u30 - de Notelaar. Kaarten kosten 2
euro per stuk, 1 drankje na de voorstelling inbegrepen.
Dit is een activiteit in het kader van de herdenking van
WOI.

NIEUW!

(H)Ier is te doen!

De concerten in Nieuwmunster krijgen meer en meer de
status van ‘niet te missen’. Uiteraard zijn het programma
en de uitvoerders hier niet vreemd aan maar ook de
kleinschalighied en de klankkwaliteit dragen hiertoe bij.
Een reden dus om snel uw toegangskaart te reserveren
voor alweer een uniek en meeslepend concert !

Zet je activiteit letterlijk in de kijker met deze
opvallende ‘beach flag’ (=wapperende banier, stevige
voet inbegrepen), een initiatief van de cultuurraad. Een
dankbaar hulpmiddel om de locatie of ingang beter te
doen opvallen én ideaal om extra volk te lokken! De vlag
en de mast zelf zitten handig verpakt in een stevige zak,
de voet vul je op met water.
Benieuwd? Reserveer dan snel een vlag voor jouw
activiteit. Naast een waarborg van 50 euro - die je uiteraard
terugkrijgt als je alles ongeschonden terugbrengt rekenen we een kleine uitleenprijs aan.
Voor alle verdere info kan je terecht bij Annie Allemeesch.

De opbrengst van dit concert is ten voordele van het
ontwikkelingsproject “SOS Caiza” in Bolivia.
Praktisch:
Voorjaarsconcert door het Jedutun Kwartet
10 mei 2015 om 16:30 u
St.-Bartholomeuskerk Nieuwmunster
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Polonia – Dansspektakel en uitreiking cultuurprijs 2014
zaterdag 25 april – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 // ticket € 12,50 // jong volk € 8,50

Tentoonstelling voor groot en klein
op Erfgoeddag
‘Die wereld wil ik erven’
zondag 26 april 2015 van 10u30 tot 18u
in de Pottemaecker, Loweg 2 te Meetkerke

Elastic – Momento!
zaterdag 23 mei – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 // ticket € 12,50 // jong volk € 8,50

Je hoeft niet rijk te zijn om iets na te laten. Een kapitaal
aan waarden ligt in ieders bereik. Welke waarden spelen
voor jou een rol en wat wil je voor de toekomst bewaren?
Een groep vrouwen zocht met kunstenaressen en kinderen
naar creatief/artistieke manieren om hun waarden om te
toveren naar beelden.
Als bezoeker, groot en klein, ontdek je hun creaties op
Erfgoeddag. Tijdens je bezoek kan je ook jouw waarden
laten horen, zien…

The C.O.P.S – Tribute to the Police
vrijdag 29 mei – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 12,50 // ticket € 15 // jong volk € 11

Winteracademie

gratis toegang en randanimatie
drank en hapjes aan democratische prijzen
meer informatie en programma op www.h-vv.be/kalender

Luik – Bezoek aan de vurige stede
donderdag 21 mei – vanaf 7.10 u.
opstap station Blankenberge – 7.15 u.
opstap station Brugge – 7.57 u.
prijs € 40

organisatie HVV West-Vlaanderen
i.s.m. Polderhart gemeentelijke basisschool,
vrije leefschool Akkerwinde, Jeugddienst
en gemeente Zuienkerke

Gratis begeleide wandelingen
vertrek steeds aan Dienst voor Toerisme
(tenzij anders vermeld)
Koning Leopold III- plein (tegenover het station) –
duur: 2 uur
gratis – zonder inschrijving
deelname niet in groepsverband

Blankenberge
Aanbod Cultuurcentrum Blankenberge
Cultuuraanbod

Voor het volledig programma, ga naar
cultuur.blankenberge.be, klik door naar Erfgoed

Orquesta Tanguedia – Georgina
zaterdag 18 april – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 12,50 // ticket € 15 // jong volk € 11

• Stadswandeling om 10 u.
22 juni // 29 juni // 13 juli // 27 juli

Han Solo – Bedankt
vrijdag 24 april – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 // ticket € 12,50 // jong volk € 8,50

• Stadswandeling om 15 u.
9 april // 16 april // 25 juni // 2 juli // 9 juli // 23 juli //
30 juli
• Art-nouveauwandeling om 10 u.
12 april // 14 juni // 28 juni // 26 juli
• Maritieme wandeling om 10 u.
vertrek aan podiumboot, hoek Havenstraat &
Franchommelaan
21 juni // 12 juli
• Interbellumwandeling om 10 u.
15 juni
• Interbellumwandeling om 15 u.
16 juli
16

• Havenfeesten met maritieme wandeling om 10.30 u.
vertrek aan de Paravang, kant De Smet de Naeyerlaan
14, 15, 16 mei en 17 mei

1 Het stadsarchief uit de doeken gedaan
Hier wordt de letterlijke betekenis van erven belicht.
Het stadsarchief bestaat uit diverse erfstukken
van verschillende (Blankenbergse) families. In het
cultuurcentrum De Benne kom je alles te weten over het
administratief en documentair stadsarchief.

• Week van de Begraafplaatsen met funerair
erfgoedwandeling om 14 u.
vertrek aan de ingang van de Stedelijke Begraafplaats
Blankenberge
30 en 31 mei

Je staat stil bij de schenkingsprocedure, de selectiecriteria
en de inventarisatie. Naast de stadsarchivaris staan
verschillende vrijwilligers altijd klaar. Bovendien
worden een tiental topstukken uit het stedelijke
kunstpatrimonium bovengehaald en tentoongesteld in
het Belle Epoque Centrum. Ook de schenkingen op zich
kunnen bekeken worden als erfenissen. De schenker
staat immers ook iets af. Neem een kijkje achter de
schermen bij de verschillende procedures én ontdek de
topstukken die anders achter slot en grendel zitten.

• Open Kerkendag om 14 en 16 u.
Sint-Rochuskerk: 6 juni en 7 juni
Sint-Antoniuskerk: 6 juni en 7 juni
Sint-Amanduskerk: 6 juni
• Visite guidée en ville (en français) à 10 h.
11 en 21 julliet
• Begeleide wandeling Zomersculpturen om 10 u.
18 juli

Cultuurcentrum De Benne, eerste & tweede verdiep
Hoogstraat 2
8370 Blankenberge

Erfgoeddag - zondag 26 april – Erf!

doorlopend open van 10 tot 18 u.
2 Unieke erfstukken in de Scuteloods
Maak kennis met de vissersfamilies en hun erfgoed.
Oude foto’s, gebruiksvoorwerpen en erfstukken zetten
de Blankenbergse visserij in de kijker. Uitzonderlijk voor
Erfgoeddag wordt de tentoonstelling aangevuld met
stukken uit de Bayotcollectie uit het stadsarchief.
De Scute vzw
Bevrijdingsplein 15
8370 Blankenberge
doorlopend open van 10 tot 18 u.
doorlopend uiteenzettingen

Flor Soetaert
siersmid
Kerkhofstraat 13
8377 Houtave
0470/047125
flor_soetaert@hotmail.com
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3 Een andere kijk op Lippens & De Bruyne
Het monument Lippens & De Bruyne is één van de
meest omstreden monumenten in Blankenberge.
Generaties lang doen er al allerlei verhalen de ronde over
dit monument.

5 Verscholen in de erfenis
Twee stille getuigen in een groen landschap, waar zich
ooit een volledig uitgebouwd Duits vliegveld uit WOI
bevond. De Kring Officieren Blankenberge heeft één
van die twee bunkers in dit landschap gerestaureerd en
toegankelijk gemaakt voor publiek. Een plek met vele
verhalen, vele getuigenissen.

Charlier Guillaume was beeldhouwer en ontwerper van
het monument Lippens & De Bruyne op de Zeedijk.
Het beeld kaart het controversiële thema van Belgisch
Congo aan en legt de nadruk op de naakte zwarte dame
en de kleine jongen als uitbeelding van de slavernij. Het
monument is een erfenis voor de stad, maar er is weinig
gekend over deze personages. Ontdek het verhaal van
Paul Panda Farnana M’Fumu. Hierover is weinig bekend
maar vertelt een uitzonderlijk verhaal over WOI.

Op het terrein werd heel wat erfgoed, waaronder tal van
WOI militaria opgegraven en teruggevonden uit deze
periode. Tijdens erfgoeddag worden deze geëxposeerd
in deze bunker, aangevuld met heel wat andere
voorwerpen. Maak kennis met extra fotomateriaal,
diverse voorwerpen en documentatie die ook honderd
jaar na datum de herinnering nog doen voortleven.

Het Huisje van Majutte is de uitvalsbasis om het
monument te bezoeken. Het huisje kan bezocht worden
en op verschillende tijdstippen vertrekt er een gids naar
het monument.

Gerestaureerde oorlogsbunker
Brugse Steenweg z/n
8370 Blankenberge
doorlopend open van 10 tot 18 u.

Huisje van Majutte
Breydelstraat 10
8370 Blankenberge

Vanuit Brugge net voor het binnenrijden van Blankenberge,
net voor het rond punt ‘Blankenbergsoises’.

vrij te bezoeken van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.
gidsbeurten om 10, 11, 14, 15 en 16 u.
duur: 1.30 uur

6 De erfenissen van de koe
Een gedicht uit de achttiende eeuw, verschillende
producten en een breed scala aan verzamelobjecten
brengen een gepaste ode aan de koe, een dier waaraan
we veel te danken hebben. Je ontdekt hoe de koe vroeger
werd ingezet en welke erfenis ze ons nalaat. Bovendien
krijg je toelichting over de groei van de museumcollectie
door de jaren heen.

4 Schenkingen als kloppend hart van het Belle Epoque
Centrum
De collectie van het Belle Epoque Centrum bestaat bijna
uitsluitend uit stukken in bruikleen of schenkingen.
Ze wordt dan ook continu aangepast en uitgebreid.
We bekijken de collectiestukken vanuit een ander
perspectief en ontdekken de soms sentimentele,
extravagante maar altijd leuke verhalen die erachter
schuilen en geven tekst en uitleg bij de herkomst en de
schenkingsprocedure.

Zuivelmuseum
Brugsesteenweg 68
8370 Blankenberge
doorlopend open van 11 tot 18 u.
gidsbeurten om 11, 13.30, 15 en 16.30 u.
duur: 1.30 uur

Belle Epoque Centrum
Elisabethstraat 24
8370 Blankenberge

Programma onder voorbehoud. Meer informatie bij
cultuurcentrum Blankenberge – 050 43 20 43

vrij te bezoeken van 10 tot 18 u.
gidsbeurten om 10, 14 en 16 u.
duur: 1 uur
Reservatie voor gidsbeurten gewenst via:
Cultuurcentrum Blankenberge – 050 43 20 43 –
cultuur@blankenberge.be
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The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op e
nadien kunne
U kan zich individueel insc
Op aanvra

Oostendse Steenweg 81
8377 Houtave
tel. 050/689060
GSM 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
stijnvandermeersch@telenet.be

U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,

Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch ge
Ook verzorgen w

BTW/TVA : BE 0892.473.145

THEARTOFCOOKING

Onze private dining room leent zich
Bij ons kunt u ter

Kookworkshops en -demo's
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer,
nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel
U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website.
Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen)

Gastronomie aan huis
U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,… bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken
of om op restaurant te gaan.
Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen.
Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,...

NG

Private dining Room
Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,...
Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen

Tentoonstellingen

van Blankenberge en daarbuiten hun beste beentje
voorzetten. Traditioneel gaan de feesten door tijdens het
Hemelvaartweekend, dit jaar van donderdag 14 mei tot
en met zondag 17 mei.

Tentoonstelling Carnaval Fotogeniek
CC De Benne
van 3 april tot 26 april

De Havenfeesten staan garant voor een uitgebreid en
verscheiden programma. Muziek en maritieme sfeer
vormen de hoofdbrok. Je kan er genieten van allerhande
optredens van vissersfolkloregroepen en muziekgroepen.
Daarnaast is er een markt met vissersambachten,
visbakdemonstraties en degustaties. Te land én op het
water zal er weer heel wat bedrijvigheid zijn.

Tentoonstelling Winteracademie
CC De Benne
van 9 mei tot 21 juni
Beeldige Binnenexpo
CC De Benne
van 4 juli tot 4 oktober

Ter gelegenheid van de speciale jubileum-editie worden
bijna twintig authentieke zeilschepen verwacht in de
haven voor Sail 2015. Blikvanger hierbij is de Très Hombres:
een zeilschip dat wordt ingezet om fairtrade producten
zoals rum, chocolade en koffie te vervoeren over de
oceaan en ze hier aan de man te brengen.

Zomerexpo Roger RaveelXL
CC Casino
van 18 juli tot 27 september

Havenfeesten – 14 mei tot en met 17 mei

Traditioneel worden ook de overleden vissers herdacht
met een bloemenhulde aan het standbeeld ‘De stuurman’,
beter gekend als ‘Sterken Dries’. Dit jaar wordt het een
speciale viering die wordt uitgebouwd tot een attractief
evenement. Tijdens de hele periode zal er ook een
buitententoonstelling plaatsvinden omtrent de historiek
van 65 jaar havenfeesten. Op zondag is er de grote
vissersstoet, die door de havenbuurt trekt.

Blankenberge organiseert sinds de jaren ‘50 in en rond de
Blankenbergse havenbuurt de Havenfeesten. Dit jaar is
het reeds de 65ste editie en dat wordt gevierd!
Dit is opnieuw een initiatief van de Havengebuurtekring
en van het stadsbestuur. De Havenfeesten zijn een
unieke gebeurtenis omdat verschillende verenigingen
19

Zomer in Blankenberge

Verder staan er shantyoptredens op het programma
in het kader van het North Sea Folk & Shanty Festival.
Verschillende shantykoren uit binnen- en buitenland
zullen het beste van zichzelf geven met authentieke
zeemansliederen. Op zaterdagavond zingt elk shantykoor
in de festivaltent, en bundelen ze hun krachten in een
heuse jamsessie.

• Elke woensdag in juli en augustus: Parkies
Gratis optredens van diverse artiesten in het gezellige
Park De Craene – programma vanaf juni beschikbaar
via het cultuurcentrum.
woensdag 8 juli, woensdag 15 juli, woensdag 22 juli ,
woensdag 29 juli, woensdag 5 augustus, woensdag 12
augustus, woensdag 19 augustus telkens om 20 u.

Gedurende de hele Havenfeesten nemen ook plaatselijke
kroegen het initiatief voor het organiseren van
verschillende optredens ‘s avonds. Op de aansluitende
antiek- en brocantemarkt in en rond de haven kun je op
zoek naar verborgen parels.

• Vlaanderen feest met Gene Thomas
Koning Leopold III- plein
zaterdag 11 juli van 20 tot 23.30 u.

Laat je onderdompelen in dit gratis authentieke
evenement vol maritieme sfeer en gezelligheid.
Een uitgebreid programma vind je op cultuur.
blankenberge.be en op de flyers die terug te vinden zijn in
de verschillende stadsdiensten.

• Vlaanderen Feest! met demonstraties van
Blankenbergse Kantclub ‘t Mentebolletje en
Vissersfolkloregroep Ebbe & Vloed
Manitobaplein
zaterdag 11 juli van 14 tot 17 u.
Muzikaal vuurwerk met voorafgaand
vuurwerkspektakel
Zeedijk ter hoogte van rotonde aan de Pier
zaterdag 18 juli vanaf 21.30 u.

Meer weten over de Havenfeesten?
De folder met het volledige programma wordt ruim
verspreid vanaf eind april en vind je onder andere in
Dienst voor Toerisme (Koning Leopold III- plein).
Je kunt het programma ook raadplegen op
www.havenfeesten.be
of http://cultuur.blankenberge.be.

Vuurtorenplein
zaterdag 15 augustus vanaf 21.30 u.
• Vlaanderen Zingt!
vrijdag 7 augustus – 20 u.
Koning Leopold III- plein (gratis)

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - -Kortverblijf
Woonzorgcentrum
52 serviceflats
Crisisopvang
Herstelkuren
- Kortverblijf

Openingsuren balie en tentoonstellingsruimte
CC De Benne

Crisisopvang

vanaf 6 april 2015
maandag tot vrijdag: 10 – 12 u. en 14 – 17 u.
donderdag tot 19.30 u.
zaterdag en zondag: 14 – 18 u. (enkel tentoonstellingsruimte)

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf
Crisisopvang

info en reservatie:
Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 43 20 43
cultuur@blankenberge.be
cultuur.blankenberge.be

Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
T 050 43 30 00 | E info@duneroze.be | W www.duneroze.be

Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
T 050 43 30 00 | E info@duneroze.be | W www.duneroze.be
Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
T 050 43 30 00 | E info@duneroze.be | W www.duneroze.be
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Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

H
COMPUTERWINKEL

10

iPHONE & iPAD HERSTELLING
VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES
NETWERKBEHEER
CAMERABEWAKING
PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT
SERVICECONTRACTEN

BRUGSE STEENWEG 72, 8370 BLANKENBERGE
T 050 41 91 40 ////// INFO@QUESTCOMPUTERS.BE
WWW.QUESTCOMPUTERS.BE
Deze bon is geldig bij aankoop vanaf 100 euro incl. BTW en bij afgifte van deze bon. Niet cumuleerbaar met andere acties
en/of promoties. Maximaal 1 bon per gezin/adres. Geldig tot 30/05/2015.
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ZWEMMARATHON

Onderwijs

Als sportieve school doen we jaarlijks mee aan de
zwemmarathon waarbij 5 gemeentelijke basisscholen
uit de regio deelnemen. Het is de bedoeling dat ze per
school zoveel mogelijk meters zwemmen gedurende 1 uur
en met maximum 12 leerlingen. Ook dit jaar kunnen we
weer ongelooflijk fier zijn op
onze school nl een eervolle
2e plaats met 3625 meter.
Dikke proficiat !! Hierbij onze
zwemkampioenen !

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL

De lente hangt in de lucht...de leuke lentekriebels zijn
voelbaar op school ! De eerste stapjes in de zandtuin zijn
weer een feit. Fijne, leerrijke en ontspannende schoolreizen
staan weer voor de deur. Ook onze tweejaarlijkse
bosklassen en splashklassen zijn in dit voorjaar gepland.
De lente prikkelt ons om buiten te komen , om terrasjes
op te zoeken, de buitenlucht op te snuiven …ook ons
“nieuwe “ schoolfeest kondigt een voorjaarsbarbecue aan.
We kijken er allemaal naar uit en hopen op een succesvol,
gezellig samenzijn.
Toch eventjes terugblikken wat er allemaal te gebeuren
viel tijdens voorbije maanden.

Sportieve activiteiten
in de voorbije maanden
ALLES MET DE BAL & KRONKELIDOE
Foto’s vertellen meer dan woorden !

DE EERSTE WANKELE STAPJES 			
OP DE SCHAATSPISTE …
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Schattige puppy’s op bezoek

ZUIVER WATER

Lente…voorjaar…nieuw leven ! Onze kinderen werden
verrast met een bezoekje van heel wat superschattige
puppy’s. De mama van Jasper en Ruben kwam op bezoek
met deze kleine, pluizige hondjes. Je kunt je indenken
hoeveel aandacht ze kregen van onze kinderen. Dit vinden
ze gewoonweg fantastisch. In de klas werd hen dan ook
aangeleerd hoe zorgzaam we wel moeten zijn voor deze
kleine levende diertjes.

Tijdens thema “Vissen” ontdekten onze kleuters dat zuiver
water ontzettend belangrijk is voor de vissen. Zo leerden
ze ook dat zuiver water niet alleen van levensbelang is
voor de vissen maar ook voor planten, dieren en mensen.
We leerden ook water te zuiveren. Op schooltv keken we
ook naar een grote fabriek waar ze dagelijks liters water
zuiveren!

Kijk! Wij zorgen zelf voor zuiver water !!

LETTERMONSTERFEEST !!
Dit jaar kreeg het eerste leerjaar onverwacht bezoek!! Het
beruchte lettermonster kwam weer alle letters stelen
uit de klas. Gelukkig werd ons monster betrapt door
Geert van de technische dienst. Het monster liet een
brief achter waarop heel wat opdrachten stonden om de
lettertjes terug te vinden. En hoera het is ons gelukt …
alle lettertjes kwamen terug in de klas. De kindjes werden
dan ook beloond met letterkoekjes en medaille . Proficiat !

TUREN NAAR DE HEMEL
leerlingen uit het 3e en 4e lj tuurden verwonderd naar de
sterrenhemel !

BRAVO !!!!
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SCHOOLFEEST….
nieuw concept… nieuw concept…

13u00 starten diverse workshops van djembee spelen,
voorleessessies, relaxatie ,…tot creatief knutselen
met waardevol kosteloos materiaal. Naast deze leuke
workshops zijn er leuke spelletjes waarmee je puntjes
en prijzen kunt verdienen. Wie nog een hongertje heeft,
kan genieten van een lekker ijsje of gebakje of een frietje.
Kortom VAN HARTE WELKOM en GENIET met VOLLE
TEUGEN van dit leuke samenzijn !!

Ja hoor…ons schoolfeest zit dit jaar in een nieuw kleedje …
we kiezen voor een schoolfeest waar gezelligheid troef is
en waar spelplezier voor klein en groot in de focus staat.
Wie wenst kan ’s middags gezellig zijn voetjes onder
de tafel steken en smullen van een heerlijke bbq. Om
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NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.

www.dakwerkenfernandlouagie.be
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een eerste keer dat ze 2 nachten met de Chiro weg van
thuis waren om er samen te gaan spelen, eten en slapen.
De Warande was voor ons een héle grote speeltuin waar
we naar hartenlust konden ravotten in gras, bos en zand.
We waren er zelfs getuige op het huwelijksfeest van de
knappe Louise en charmante Pieter! Ze hebben ons al
laten weten dat alles goed met hen gaat.
Onze Chirowietjes hebben in maart nog maar eens een
recordverkoop van 468 pakjes pannenkoeken gevestigd!
Met ongelofelijk veel dank aan iedereen die met ons mee
smult, want deze actie geeft ons steeds weer een extra
(financiële) stimulans om onze werking draaiende te
houden.

JEUGD
Chiro Zuienkerke
De voorbije 3 maanden zijn zoals gewoonlijk weer voorbij
gevlogen! Naast enkele “normale” Chirozaterdagen
gingen we eind januari ook allemaal samen schaatsen in
het Boudewijnpark te Brugge en hadden we het laatste
weekend van februari ons Klein Bivak in Kortrijk. Voor veel
nieuwe (en vooral kleine) Chirowietjes was dit trouwens
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Het concept van de Techniekacademie werd reeds succesvol
uitgevoerd in 54 gemeenten/steden van West-Vlaanderen.
Ondertussen zijn ze gegroeid tot 61 gemeenten/steden in
West-Vlaanderen, waaronder nu voor de 1e keer in onze
gemeente. Voor meer informatie en foto’s kan u terecht op
de website van het pilootproject www.techniekacademie.
be of op de nationale website www.stem-academie.be
en nu ook ondertussen op onze eigen website in www.
techniekacademie-zuienkerke.be.

Persbericht

Coördinator Rik Hostyn: “We hebben ondertussen 3
bevragingen uitgevoerd: bij de gemeenten/steden waar
reeds een Techniekacademie was zijn ze voor 85% positief
(wat veel is) en zullen allen opnieuw inrichten, de ouders
scoren 9,2/10 positief (meer dan de helft geeft dus een
10/10) en 98% zal zijn dochter/zoon opnieuw inschrijven en
bij de jongeren zelf zijn ze voor 93% positief en willen nog
veel meer dan het bestaande.
Dankzij een jarenlange werking in het onderwijs is ons team
bijzonder ervaren in het opzetten van technologie-gerichte
incentives op regionaal en nationaal vlak. Samenwerking
met de respectievelijke ministers Muyters en Crevits zullen
onze activiteiten een breed draagvlak geven.”

Graag brengen we u op de hoogte van een initiatief dat
reeds in verschillende gemeenten/steden een groot succes
kent en kinderen van 10 tot 12 jaar op een unieke wijze bij
techniek en technologie betrekt. Dit is een nieuw initiatief
in samenspraak met het gemeentebestuur Zuienkerke en
de hogeschool VIVES.
Iedereen weet dat de Vlaamse arbeidsmarkt al jaren met
een structureel tekort aan technische en wetenschappelijke
profielen kampt. Zelfs in crisistijden raken de vacatures
niet ingevuld! Dit is een duidelijk signaal dat er te weinig
jongeren voor een technische loopbaan kiezen.

Bij deze Techniekacademie Zuienkerke zullen er een
aantal technisch gerelateerde bedrijfspartners zijn:
geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden.

De regering heeft via het STEM-actieplan al een eerste
stap gezet om hier iets aan te doen. Maar ook het
plaatselijke college van burgemeester en schepenen kan
inspelen op de trend om techniek bij de jeugd populair te
maken.

Hierbij vermelden we in het speciaal de provincie WestVlaanderen die via het project ‘flankerend onderwijs’
een serieuze financiële steun verleent aan onze WestVlaamse Techniekacademie.
Alsook een woord van dank voor de Hogeschool VIVES die
de organisatie van de Techniekacademie op zich neemt.

De volledige reeks bestaat uit 12 workshops tussen 9
september en 9 december 2015 op woensdagnamiddag
van 13u30 tot 15u30. Vanaf dan gaan we met 20 kinderen
uit Zuienkerke aan de slag rond technische topics. In 12
sessies van 2 uur brengen we jongeren op een creatieve
manier in contact met chemie, hout, metaal, elektriciteit,
kunststof/elektronica, informatica. Deze workshops
gaan door in MMI-instituut, Handzamestraat 19. Er is
begeleiding door professionele techniekmentoren. Ook
een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde
nodigen we alle ouders uit op een diploma-uitreiking.
Meld je nu reeds aan want het aantal plaatsen is beperkt
tot 20 deelnemers, Interesse laten blijken kan via www.
techniekacademie-zuienkerke.be ? inschrijven. De echte
inschrijving kan vanaf 2 september. De deelnameprijs van
deze workshops bedraagt € xx, materiaal en verzekering
inbegrepen.

Voor meer informatie:
Interesse om deel te nemen, laat het weten via
www.techniekclub-zuienkerke.be .
Rik Hostyn
wetenschapscommunicator hogeschool VIVES
Coördinator Techniekacademie West-Vlaanderen rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34 en Sabine Poleyn
Contactpersoon: naam – e-mail - telefoon
Onderstaande zijn de partners die via de stuurgroep de Techniekacademie behartigen.

Schepen Annelies Dewulf: “Zit je dus in het vijfde of zesde
leerjaar in Zuienkerke? Ben je graag creatief bezig? Wil
je mensen helpen en de wereld verbeteren? Kriebelt het
om zelf van alles te maken, maar ontbreekt het je aan
basiskennis? Dan is de Techniekacademie van Zuienkerke
ideaal voor jou! In een gezellige sfeer en in een echt
technologielabo, zal je heel wat opsteken. Je maakt kennis
met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele
gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen
maken.”
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Zaterdag 2 mei 2015

SPORT EN VRIJE TIJD

Op zaterdag 2 mei wordt de regio ten zuidwesten van
Blankenberge aangedaan. Afhankelijk van de gekozen
afstand komt u in de dorpen Wenduine, De Haan,
Vlissegem, Houtave, Meetkerke, Zuienkerke en Uitkerke.

Polderarrangement
Het Polderarrangement “Het Vlakke Land” is een
tocht over de vier deelgemeenten van 43 km met vijf
sneukelhaltes : koffie, aperitief, boterham met hesp/kaas
en groenten, koffie met taart, en een trappist om af te
sluiten. De tocht kan rustig uitgefietst worden tegen een
snelheid van 16 à 17 km/uur, onderweg kom je ook een
aantal rustbanken tegen.

Zondag 3 mei 2015
Op zondag 3 mei wordt de regio ten zuidoosten van
Blankenberge aangedaan.
Afhankelijk van de gekozen afstand komt u in de dorpen
Zeebrugge, Lissewege, Dudzele, Heist en Uitkerke.
± 6km
met groepsstart om 10 uur
± 15km
Animatieparcours
met groepsstart om 10 uur
Sportieve
± 24km
natuurwandeling
met groepsstart om 10 uur
± 42km
Lange afstandswandeling
met groepsstart om 8 uur

Het arrangement gaat door van 1 april tot 30 september
telkens op woensdag; vrijdag, zaterdag en zondag. Dit
arrangement kan besteld worden aan de ongewijzigde
prijs van 15 euro. Ook de minder mobiele mensen kunnen
met de wagen meerijden op een alternatief parcours om
de fietser te volgen.

Radio 2 Familiewandeling

Inschrijven kan tot ten laatste 3 dagen voor de uitstap.
Voor inschrijving en meer informatie kan je terecht
bij Annie Allemeesch en Lieselore Verstringe in het
gemeentehuis. T 050 43 20 50

inschrijvingsprijs :
De inschrijvingsprijs hangt af van de gekozen afstand en
de inschrijvingswijze. Leden van een Belgische wandelclub
en De Bond genieten een korting van €1.00 bij 2 dagen
deelname of €0.50 bij 1 dag.

Jacques Demeyere,
Schepen van Toerisme

Informeer nu reeds bij
www.2daagse.be
info@2daagse.be
Of
VVV Blankenberge
+32-50-41.22.27
toerisme@blankenberge.be

46ste internationale Tweedaagse
van Vlaanderen, BLANKENBERGE.
2 en 3 MEI 2015 worden opnieuw wandelhoogdagen rond
en in Blankenberge.
Naar jaarlijkse gewoonte is de Grote Markt van
Blankenberge de startplaats. Men kan starten tot 15 uur.
De deelnemers kunnen zowel op zaterdag als op zondag
kiezen tussen 4 afstanden nl. 6km, 15km, 24km of 42km.

Oxfam Trailwalker, verdraaid straf!

Deelnemen aan
Oxfam Trailwalker
is een sportieve
uitdaging
van
formaat.
De Oxfam-projecten in Zuid en Noord delen in de prijzen.
Afspraak op 29 en 30 augustus 2015 voor een uitdaging
die zowel je spieren als je verbeelding, je teamspirit en
je solidaire inborst op de proef stelt. Want dat is Oxfam
Trailwalker. Voor de achtste editie verwachten we niet
minder dan 300 teams van vier stappers aan de start van
de 100 kilometer lange tocht door de Hoge Venen.
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Een sportieve uitdaging
100 kilometer wandelen in 30 uur: een uitdaging die mits
de nodige inspanning voor iedereen haalbaar is. Dankzij
onze georganiseerde wandeltrainingen (zie agenda) en
onze online trainingsmodule kun je inschatten of je klaar
bent voor de grote dag. Het grootste deel van de stappers
haalt de finish, jij ook?

www.vierwege.be
Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47
Sluitingsdag: maandag
Open: 11.30 - 14.15 u.
& 17.15 - 23 u.
Vrijdag 23.30 u.
zondag 22 u.

Een solidaire uitdaging
Per team zamel je minimum 1.500 euro in, die onder
andere naar Oxfam-projecten rond de klimaatkwestie
gaan. Dit lijkt misschien veel, maar de meeste teams
halen of overstijgen dit bedrag gemakkelijk.

Teamspirit
Het is met vier dat je dit mooie menselijke avontuur
aangaat, met vier dat je de centen inzamelt, met vier
dat je elkaar aanmoedigt… tot de laatste kilometer. Dit
alles natuurlijk met de onvoorwaardelijke steun van een
enthousiast team supporters. Ook dat is solidariteit.

Teambuildingbuilding

Vélo Baroque: Fietsen door het
muzikale verleden van het
Brugse Ommeland

Bestaat er een betere vorm van teambuilding dan je
collega’s bijeenbrengen voor een zaak waar jullie volledig
achter staan? Ga deze uitdaging aan en versterk jullie
onderlinge band. Je werkgever krijgt bovendien de kans
om zich als sponsor van zijn beste kant te laten zien.

Vélo Baroque is een succesformule van MAfestival
Brugge die oude muziek combineert met een fietstocht
door het Brugse Ommeland. Zeven verrassende concerten
op bekende en minder bekende locaties markeren een lus
van 30 km. Voor de derde editie op 9 augustus 2015 trekt
Vélo Baroque o.a. langs de polders van Zuienkerke en de
prachtige kerk van Meetkerke.

Vélo Baroque is een initiatief van MAfestival Brugge in
samenwerking met Brugge en het Brugse Ommeland.
Tickets zijn beschikbaar vanaf donderdag 2 april via www.
mafestival.be, In&Uit Brugge en 070/22.33.02. Een
dagpas kost € 23 voor volwassenen en € 2 voor kinderen.
Het aantal tickets is beperkt. Het programma van het
MAfestival kan je op de website vinden vanaf 16 maart,
het programma van Vélo Baroque vanaf mei.
Meer info: www.velobaroque.be
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Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de sfeer van
vroegere tijden doen herleven. De schaapscheerder, de
touwdraaier, de wolkammer en de hoefsmid met zijn
veldsmisse zijn weer van de partij. Ook de neerhofdieren
strijken neer in de Kerkstraat Het geheel wordt
opgeluisterd door de muziektonen en de sketches van de
Philiberts met hun draaiorgel.

PRONDELMARKT EN OUDE
AMBACHTENMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 2 MEI 2015.
Op zaterdag 2 mei 2015 zullen de Kerkstraat en
de Nieuwe Steenweg weer bevolkt worden door
wandelaars en marktkramers. Prondelaars kunnen hun
tweedehandswaar aan de man brengen.
Een standplaats kan gratis gereserveerd worden op het
gemeentehuis bij Ann Michiels tel. 050/43.20.50 of per
mail : ann.michiels@zuienkerke.be
Vooraleer de reservatie definitief is , moet er een waarborg
van 10 euro gestort worden op de gemeenterekening
BE83 0012 8702 6615
Deze waarborg wordt u na zaterdag 2 mei 2015 contant
teruggegeven.

Op het kerkplein zal de gemeente een tent opstellen waar
twee plaatselijke verenigingen drank en zoetigheid zullen
verkopen.
Daartegenover wordt een podium opgesteld waar de
muziekband HIDEAWAY het beste van zichzelf geeft .
Ambiance verzekerd!

GROTE ROMMELMARKT TE ZUIENKERKE
Ξ ZATERDAG 2 MEI 2015 Ξ
VAN 7 UUR TOT 17 UUR

STANDPLAATS RESERVEREN IN HET GEMEENTEHUIS
Info : ANN MICHIELS •  tel.  050/43.20.53
ann.michiels@zuienkerke.be
STANDPLAATS IS GRATIS
Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zaterdag 2 mei contant terugbetaald.

The Last Post Association stelt zich tot doel deze ode
eeuwig in stand te houden. Door weer en wind, sneeuw en
zon, blazen brandweerlui uit Ieper aan de Menenpoort elke
dag opnieuw hun vaarwel aan de gesneuvelden. The Menin
Gate Memorial to the Missing, verzamelt de namen van
54.897 gesneuvelden uit de voormalige Commonwealth,
wiens lichamen nooit teruggevonden zijn.

Volg de 30.000ste Last Post ter
herdenking van gesneuvelde soldaten
WOI in de brandweerkazerne De Haan
Op 9 juli 2015 wordt de 30 000ste Last Post geblazen
onder de Menenpoort in Ieper. GoneWest, het culturele
herdenkingsprogramma WOI van de Provincie WestVlaanderen, organiseert ter ere van deze unieke
gebeurtenis, in samenwerking met de Last Post
Association en artistiek intendant van dit evenement
Wim Opbrouck, een ‘Ode aan de Ode’. Op 9 juli wordt een
groots opgezet participatief evenement georganiseerd,
dat plaats zal vinden in brandweerkazernes overal ter
wereld.

Het is een traditie dat de klaroeners van de Last Post
Association gerekruteerd worden bij de lokale brandweer
en dus ook het brandweeruniform dragen. GoneWest,
het cultuurprogramma van de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog, wil de wereldwijde solidariteit onder
brandweerlui eren met een ‘Ode aan de Ode’.

De Last Post is in oorsprong het klaroengeschal dat in
het Britse en andere legers het einde van de werkdag
aankondigde. Sinds 1928 organiseert The Last Post
Association in Ieper elke avond een plechtigheid onder de
Menenpoort waarbij dit klaroengeschal weerklinkt (met
uitzondering van de oorlogsjaren 1940-1944). Elke dag
weer is de Last Post het definitieve eerbetoon aan de
gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Volg in alle sereniteit de unieke 30.00ste Last Post
ceremonie live vanaf 20u in de brandweerkazerne
van De Haan!
www.30000lp.be
www.facebook.com/30000LP
www.gonewest.be
36

BETAAL JIJ OOK TE VEEL VOOR UW VERZEKERINGEN?
Bezorg ons uw verzekeringspolissen en wij zien GRATIS uw verzekeringen na ! ! !
BRENG EEN NIEUWE VERZEKERINGSKLANT AAN
en u krijgt GRATIS een FLES CHAMPAGNE cadeau ! ! !

20
JAAR

ADVIESBURO RONY STROO en Partners
uw BANKIER en VERZEKERINGSMAKELAAR onder één dak
Leopold I-laan 52, 8000 Brugge Kr. Koning
050310035 - mail: info@a-rs.be - www.adviesburostroo.be
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GROTE BOEKENVERKOOP
ZATERDAG 2 MEI

BIBLIOTHEEK

Zaterdag 2 mei doet de bib van Zuienkerke uitverkoop.
Onze bib zal die zaterdag uitzonderlijk gesloten zijn.
Je vindt ons aan de tent op het kerkplein vanaf 8:30 uur.
Alles wordt verkocht aan 1 euro per 5 boeken.
Wie boeken koopt, kan gratis meedoen aan DE GROTE
BIBQUIZ.
Er zijn mooie prijzen te winnen.
Komt allen daarheen !!!!!

POETISCH MUZIKAAL ONTBIJT
IN DE BIB.

Zaterdag 14 maart
2015 organiseerde
het bibliotheekteam een GRATIS ONTBIJT in de bibliotheek
De Boekennok .
Deuren gingen uitzonderlijk open om 9 uur.
Naast koffie en boterkoeken stond er live muziek en
poëzie op het programma.

GROTE BOEKENVERKOOP
BIBLIOTHEEKBOEKEN
ZATERDAG 2 MEI 2015 vanaf 8u30

Julie Beirens, dichteres uit Houtave, las voor uit eigen
werk en pianist Andy Coelus uit Meetkerke bracht live
muziek op de piano.
Alle beginnende lezertjes van Zuienkerke of die in
Zuienkerke schoollopen werden extra verwend door onze
bibliotheek. Zo lag er een mooi boek als geschenk voor
hen klaar.
De Boekennok mocht meer 100 enthousiastelingen
verwelkomen.

Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie...
Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93
Geregistreerd aannemer

Het was super !
Het bibteam
Ann , Mark, Monica, Roger en Tina •

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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NIEUWE AANWINSTEN
Aanwinsten jeugd
Korte titel

Auteur

Leesboeken

Geweer

Ceurvels, Ann

Weer

Ceurvels, Ann

Tot de dood ons scheidt

Claes, Jo

Verzoeking

Coben, Harlan

Perdida’s droom

Conrad, Patrick

Dood water

Coppers, Toni

Engel

Coppers, Toni

Niemand weet

Crouset, Gerda

Geef gas, Geronimo!

Stilton, Geronimo

Het Münchensyndroom

De Coninck, Christian

Vos en Haas in gevaar

Vanden Heede, Sylvia

Wij en ik

De Coster, Saskia

Bowi komt in opstand

Linneweever, Christine

De idolen van Halle

De Jonghe, Herman

Het spookhuis

Stilton, Thea

Nostalgie

De Letter, Lieven

Fantasia

Stilton, Geronimo

De vijand van binnen

De Loof, Mieke

De heks van weer en wind

Stilton, Thea

Wrede schoonheid

De Loof, Mieke

Girl online

Sugg, Zoe

Swartwater

De Paepe, Herbert

De moordkamer

Deaver, Jeffery

Als ik wakker word, ga ik

Debbaut, Bart

Strips
De snelste trein van het

Stilton, Geronimo

Ik maak je kapot

Debbaut, Bart

De vinnige voetballer

Leemans, Hec

Cold case 0212

Debbaut, Bart

Scrabble man

Dhooge, Bavo

Weetboeken

Stiletto libretto

Dhooge, Bavo

Guinness world records

Sunset Bay

Dhooge, Bavo

Een afspraakje in het bos

Leroy, Benjamin

Het Finis Terrae-schandaa

Dirickx, Peter-Paul

Sprookjes voor het slapen

Dickins, Rosie

Wie vermoordde Darwin?

Duthoit, Piet

Sint op komst!

De Leeuw, Mattias

Het nulnummer

Eco, Umberto

Loutering

Eekhaut, Guido

VOLWASSENEN

De schuld van Roseboom

Eekhaut, Guido

Romans

Illusies

Erikson, Thomas

Het geluid van stilte

Aebi, Belinda

Verleid me

Feliers, Anja

Darkroom

Aebi, Belinda

Hou van mij!

Feliers, Anja

Het containermeisje

Aebi, Belinda

Nacht van het kwaad

Follett, Ken

The Pacific

Ambrose, Hugh

De duivel draagt het lich

Fossum, Karin

Dromen van de dood

Baete, Piet

En ze was

Gaylin, Alison

Poker

Baete, Piet

Het zwart en het zilver

Giordano, Paolo

Wacht maar tot ik wakker

Baete, Piet

Eeuwig de jouwe

Glattauer, Daniel

De lijkenpikker

Baudewyns, Benny

De woorden van Grimm

Grass, Günter

Gebroken

Bauweleers, Greet

De vergeving

Griggs, Tim

De zaak Louis XVII

Bernauw, Patrick

Dilemma

Grisham, John

Femmes fatales

Bogaerts

Nora en de feiten

Herman, Luc

De steek van de
schorpioen
Poppy en Eddie en Manon

Bontenakel, Dimitri

Duizend schitterende zonn Hosseini, Khaled

De verjaardag

Casteleyn, Dimitri

Brusselmans, Herman
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Schakel

Howey, Hugh

De laatste grap

Jacobs, Paul

Trofee

Jacobsen, Steffen

Erfenis

Schoemans, R.H.

Een ijskoud gerecht

Jacobs, Paul

Sterren in het zand

Shaw, Patricia

De rode badkuip

Jacobs, Paul

Portret van een spion

Silva, Daniel

Soixante neuf

Jolie, Sandrine

Genadeloos

Slaughter, Karin

Stalker

Kepler, Lars

Een lichte koude huiverin

Slaughter, Karin

Mr. Mercedes

King, Stephen

Comeback

Sonnst, Jonathan

Zwarte kant

Kisling, Corine

Mooie leugens

Unger, Lisa

De duim van Alva

Kisling, Corine

Min vijftien

Van den Bergh, Fred

Leeuwentemmer

Läckberg, Camilla

Kluis veertien

Van den Bergh, Fred

Rijker dan rijk

Lauryssens, Stan

Dertien kilo

Van den Bergh, Fred

Dromen zijn bedrog

Lauryssens, Stan

Mysterie in Laken

Van Den Driessche, Pol

Gevlucht

Lee, Patrick

Hof van Assisen

Van Dievel, Louis

In haar lichaam besloten

MacDonald, Ann-Marie

De vuilnisman

Van Dievel, Louis

Blauwe sneeuw

Mandel, Nellie

De vrouwenhater

Van Dievel, Louis

Route 66 killer

Masterman, Becky

Zwart water

Van Laerhoven, Bob

Crisis four

McNab, Andy

Terug naar Hiroshima

Van Laerhoven, Bob

Bloed, zweet en tranen

Mendes, Bob

Het mysterie van de Brita

Van Loock, Ann

De 2012 moorden

Meyer, Suzanne

Tunis

Van Rijckevorsel, René

De witte duif

Montefiore, Santa

Als alles duister wordt

Vandermeeren, Hilde

Duister oord

Mosby, Steve

Schijndood

Verbeeck, Lydia

Corpus delicti

Palm, Elias

Dertig dagen

Verbeke, Annelies

Bloedgeld

Parker, T. Jefferson

De zomer hou je ook niet

Verhulst, Dimitri

Rode maan

Percy, Benjamin

De blik

Vermeiren, Koen

Het viervijfdeprincipe

Pierreux, Jos

Het Ibrahim-comité

Verstraeten, Koen

La Réserve en de vloek va

Pierreux, Jos

Zwarte lelie

Verstraeten, Koen

Crisis in Lippensville

Pierreux, Jos

Congo

Vincent, Gregor

Haïtiaanse nachten

Portocarero, Herman

Luxepaardjes

Vincent, Tille

Rioolrat

Potters, Frank

Blauwe ogen

Twee graven

Preston, Douglas

De vernietiging van Einst
Meer dan liefde

Richelieu Van Londersele,
Roel
Roberts, Nora

Vergeet haar niet

Roberts, Nora

Puur eten dat je gelukkig

Naessens, Pascale

Gesloten hart

Roberts, Nora

In geen tijd

Merckx, Kris

Uitschot

Robinson, Peter

De bevrijder

Kershaw, Alex

De teerling is geworpen

Rogneby, Jenny

Opvoeden is een groeiproc Adriaenssens, Peter

Kunstroof

Rombout, Raymond

Wij zijn maar wij zijn ni

Krabbé, Tim

De vrienden van Pinocchio

Ross, Tomas

Onrecht

Smith, Clive Stafford

Het gezicht van het kwaad Sánchez, Julián

Tot u spreekt Jan Mulder

Mulder, Jan

Neem me mee

Schellaert, Rudy

Vasterman, Juliette

Bastille

Schoemans, R.H.

Diggers

Schoeters, Gaea

Kunnen muggen dronken
wor
De fiets van Lautrec
Niels Albert

Dick, Nico

Winterstein-Prigmore,
Rita
Wat de zomer niet overlee Wright, Tom
Non-fictie
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Boesman, Jan

DE VALCKENAERE

nt

D

leinen Olifa
k
en

Restaurant – Feestzaal – Tea-room

Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege
Tel.: 050 54 57 59
www.restaurantdevalckenaere.be
donderdag gesloten
en woensdagavond

(behalve juli en augustus)

decoratie & creatie

Wij bieden u:
• A la carte restaurant met gevarieerde
seizoenskaart ’s middags van 12 tot 14.30 uur,
’s avonds van 18 tot 21.30 uur
• Uitgebreide kaart met salades en snacks
van 12 tot … uur
• Tea-room van 14.30 tot 18 uur
• Diverse palingbereidingen
• Feestzaal tot 70 personen
voor alle gelegenheden
• zonnig terras
• private parking

* workshops bloemsierkunst *
Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97
Kerkhofstraat
13 30
8377
Houtave
GSM 0475
80 48
Tel. 050demolhilde@yahoo.com
36 29 97  GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com
facebook.com/denkleinenolifant
facebook.com/denkleinenolifant

Hardware en Software
Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud,
herstelling en verkoop van hardware,
software, netwerken, randapparaten, printers,
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop,
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer info of demo.

Roland Traen

Kapellestraat 30
8377 HOUTAVE
Gsm: 0475 55 29 15
E-mail: info@hirosoft.be
http://www.hirosoft.be

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS
Hirosoft voorziet vanaf nu ook de
mogelijkheid om cursussen te volgen
waardoor u nog meer uit uw pc zal halen. Dit
kan bij ons, maar indien gewenst kan dit bij u
thuis of in de firma.

Indien gewenst service bij u thuis.
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Welzijn en
gezondheid

Gezonder verbouwen : de opbouw
In het eerste deel van de reeks ‘Gezonder verbouwen’ kreeg je
tips hoe je bij de voorbereiding van je verbouwing of renovatie
je woning kan controleren op mogelijke gezondheidsrisico’s
(asbest, loden waterleidingen, vochtproblemen,…) en hoe
je afbraakwerken op een gezondere manier kan uitvoeren.
In dit artikel bekijken we enkele zaken waar je bij het
opbouwende deel van je renovatie of klus kan op letten
om gezondheidsrisico’s voor jezelf en je gezin zo beperkt
mogelijk te houden.

Pak het aan voor het jou aanpakt.
Laat je testen op dikkedarmkanker!
Elk jaar krijgen ongeveer 5000
Vlamingen te horen dat ze
dikkedarmkanker hebben en
elk jaar sterven er ongeveer
1750 Vlamingen aan. Om dit
sterftecijfer terug te dringen, startte de Vlaamse
overheid in oktober 2013 met een bevolkingsonderzoek
naar dikkedarmkanker. Dit zou tot 400 sterfgevallen
per jaar kunnen voorkomen. Als partner ondersteunt
Logo Brugge-Oostende vzw de bekendmaking van dit
bevolkingsonderzoek.

1. Voor de start
Net zoals bij de afbraak is het
ook bij de ‘echte start’ van
je verbouwingen of klus heel
belangrijk om je goed voor te
bereiden. Dit begint al met het
bekijken van welke persoonlijke
beschermingsmaatregelen (=PBM) je nu nodig zal hebben.
Lees daarom de etiketten en gebruiksaanwijzingen van
de producten die je zal gebruiken. Hoe beter je je hebt
voorbereid, hoe minder kans dat je uiteindelijk toch
onbeschermd aan je klus begint en zo jezelf in gevaar
brengt. Omdat er ondanks goede voorbereidingen toch
altijd een kansje bestaat dat het fout loopt, kan je best
altijd het telefoonnummer van het antigifcentrum bij de
hand houden. Steek het in het geheugen van je GSM of
plak het op je vast toestel.

Het bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker houdt in
dat alle mannen en vrouwen uit de doelgroep 56 – 74 jaar
om de twee jaar een uitnodiging met een afnameset in de
bus krijgen.*
De test zelf houdt in dat je thuis een staal van de
stoelgang neemt en in een voorgefrankeerde enveloppe
opstuurt naar het laboratorium. Het labo onderzoekt de
stoelgangstalen op bloedsporen. Dit alles is gratis. Het
resultaat van het onderzoek wordt binnen de twee weken
naar jou persoonlijk en je huisarts gestuurd. Als een
afwijkende hoeveelheid bloed in het staal is vastgesteld,
is verder onderzoek (coloscopie) nodig.

2. De keuze van je materialen?
Heb je al eens rondgelopen
op een bouwbeurs of gewoon
in een doe-het-zelf-zaak, dan
weet je dat er een énorme
hoeveelheid
verschillende
soorten
verven,
lijmen,
isolatiematerialen, houtachtige
materialen,… bestaat. Het is dus onmogelijk om ze hier
allemaal te bespreken, maar op het internet vind je heel
wat informatie die je kan verder helpen. Helaas is ook over
dit onderwerp online heel wat zin en onzin te vinden, en is
het niet altijd gemakkelijk om door de bomen nog het bos
te zien. Een goed startpunt is echter de website www.
bouwgezond.be.
Werk je met een architect, dan kan je best al bij de opmaak
van je verbouwingsplannen vragen en bespreken hoe je
gezond kan verbouwen. Een goed ontwerp is nog altijd de
beste basis voor een gezonde woning.

Nood aan meer informatie? Surf dan zeker naar www.
bevolkingsonderzoek.be. Met vragen kun je ook terecht
op het gratis nummer 0800 60 160, per e-mail op kanker@
bevolkingsonderzoek.be of bij je huisarts.
*Om het gezondheidszorgsysteem niet te overbelasten
worden deze 56 t.e.m. 74 jarigen niet tegelijk uitgenodigd.
Tegen eind 2015 zal de volledige doelgroep van 56 t.e.m. 74
jaar aan bod zijn gekomen.

Joke Goethals
Stafmedewerker
bevolkingsonderzoeken
naar kanker bij Logo
Brugge-Oostende vzw

3. Tijdens en na de werken: verluchten
Welke materialen je ook gebruikt, je zal bijna altijd extra
luchtvervuiling in je woning veroorzaken door te klussen.
Voorbeelden zijn de dampen van verf, vernis, lijmen,… maar
ook vezeltjes van isolatiemateriaal, stof van opschuren,
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het plaatsen van nieuwe vloerbekleding,… Deze kunnen
nog vrij lang na het toepassen of plaatsen ongezonde
lucht veroorzaken, ook nadat je ze niet meer ruikt. Zorg
daarom dat je zowel tijdens het plaatsen als een periode
erna extra verlucht. Voor verven hou je bijvoorbeeld om
zeker te zijn best rekening met een periode tot 6 maanden
na het schilderen.

4. Tot slot: gezond wonen in een gezonde woning
Nadat je gezond verbouwd
hebt en alles hebt gedaan voor
een gezonde woning, is het
natuurlijk de bedoeling dat
je kan blijven gezond wonen.
Daarom is het belangrijk
om er op te letten om goed
te blijven verluchten en
ventileren, je toestellen (vb.
verwarmingstoestellen
en
ventilatiesystemen) te (laten)
onderhouden en natuurlijk
proberen om bronnen van luchtverontreiniging in je
woning te vermijden. Rook daarom niet binnen, ook niet
onder de dampkap of aan het raam want dit helpt bijlange
niet genoeg om de ongezonde stoffen buiten te krijgen.
Meer eenvoudige tips om gezonder te wonen, vind je in de
brochure ‘Ventileren en verluchten – Woon gezond, geef
lucht aan je huis’ (www.vlaanderen.be/nl/publicaties/
detail/ventileren-en-verluchten).
Omdat er regelmatig media-aandacht en bezorgdheid is
rond het binnenmilieu van woningen en gezondheid, wil
Logo Brugge-Oostende je informeren over dit milieu- en
gezondheidsonderwerp.
Dieter Vanparys
Medisch Milieukundige bij Logo Brugge-Oostende vzw

Vanderostyne CONSTRUCT

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F

Schaapstraat 120, 8370 Uitkerke
050 68 44 96
BTW BE.0885.526.163

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

M 0486 11 54 24 _ E dimitri@vanderostyneconstruct.be

Bianca Tilleman

M 0478 36 82 74 _ E bianca@vanderostyneconstruct.be

EKAARTJE_ZWART_WIT.indd 1
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LAAT UW FIETS MARKEREN

Preventie

WOENSDAG 6 MEI 2015 VAN 13:30 TOT 17:00 UUR

DE POLITIE ZORGT VOOR JE WONING
TIJDENS JE VAKANTIE
Je gaat met vakantie.
Wij hopen met jou op een zonnige vakantie en een vakantie
zonder zorgen. Zonder zorgen? Ja, maar niet zonder
voorzorgen. Geef dieven zo weinig mogelijk kansen.
Ook de politie houdt een oogje in het zeil. Op regelmatige
tijdstippen zal de politie je woning controleren op
onregelmatigheden. Je moet enkel bij de plaatselijke
politie langs gaan en volgende inlichtingen meedelen:
• naam en woonplaats
• vakantieverblijf
• contactpersoon bij noodgevallen
• aard woning, alarmgegevens.
Wij wensen je een zorgeloze vakantie en behouden
thuiskomst toe.
Politie Zuienkerke : 050/41.14.14
Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Preventiedienst: 050/43 57 32
Preventiedienst@blankenberge.be
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maar alleen op specifieke momenten. Daarvoor zijn er de
vergaderingen en het handenwerk.

VERENIGINGEN
Sintshow
Op 29 november organiseert het sinterklaascomité
Zuienkerke opnieuw een sintshow.
De namiddag begint met de wervelende voorstelling
‘Circus Bottini’.
Na een lange reis, zijn ze eindelijk terug in het land!
Antonio en Marcello Bottini met hun kleinste circus van
België!
In deze productie jongleren de Italiaanse broers Antonio
en Marcello Bottini niet enkel met kegels of ballen, maar
ook -en vooral- met kinderen…
Verschillende onderdelen, waar de kinderen telkens actief
aan mee kunnen werken, wervelen de piste rond. Zag je
ooit hun wereldvermaarde bananencircus, een fietsende
beer of de unieke en onvergetelijke vissen-act?

Het comité vergadert min of meer drie maal per
jaar: tweemaal om de processie voor te bereiden en
regieafspraken te maken en eenmaal voor de evaluatie
nadien. Kort voor de processie zijn er helpende handen
nodig voor het deskundig opzetten van de wagens, het
van de zolder halen van de kledij en het helpen bij het
kleden van de groepen. Na de processie hetzelfde werk
maar in de omgekeerde richting: terug deftig opbergen
van de kledij en het ontmantelen en opbergen van de
wagens.

Als afsluiter van de dag komt de Sint de brave kindjes van
Zuienkerke bezoeken, en brengt heel wat lekkers mee.
Het is nog vroeg om nu al jullie schoentje te zetten maar
noteer alvast deze dag in jullie agenda!

We nodigen iedereen uit die zich aangesproken weet om
hier zijn talenten en tijd te laten renderen ten bate van
onze mooie Sacramentsprocessie. Kandidaten voor het
processiecomité nemen contact op met mevrouw
Marie-Anne Deloddere
(marieanne.deloddere@telenet.be - 050/41 91 30)
of pastoor Freddy Staelens
(staelens.freddy@telenet.be - 050/67 36 59).

Het Sinterklaascomité.

Processiecomité
Sinds enkele honderden jaren gaat bij ons in Zuienkerke
ieder jaar de processie uit. Dat is een sterk gebeuren in
onze gemeente en parochie. Daardoor staat Zuienkerke
ook een beetje meer op de kaart en heeft onze gemeente
uitstraling.

Alvast van harte dank vanwege het processiecomité!

De processie wordt gedragen door talrijke mensen die mee
opstappen, waarvoor onze oprechte dank en waardering.
Om alles in goede banen te leiden en voor te bereiden is
er ook een sterke organiserende groep nodig. Deze heet
sinds vele jaren het ‘processiecomité’.
Dit jaar zijn er echter enkele verdienstelijke leden van
dit comité die omwille van gezondheid of leeftijd ermee
gaan stoppen. Wij danken hen bij deze heel hartelijk voor
het voortreffelijk werk dat ze vele jaren presteerden,
sommige decennia lang.
We zouden dus het comité terug willen uitbreiden met
een paar mannen en een paar vrouwen om zo weer met
voldoende te zijn om de processie te kunnen verder zetten.
Wat wordt er verwacht van de leden van het
processiecomité? Er is geen werk het hele jaar door,
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In totaal zijn er dit jaar 22 gehuldigde donoren. Gaven 10
maal bloed, Steven Dufour, Julie Demeulenaere, Franky
Bruggeman, Christine Dewulf, Charlotte Laukens, Steven
Adriansens, Heleen Van Ruyskensvelde, Mike Vanhove,
Jonas Fleurbaey, Sigrid Merckx en Sharon Goethals.
Gaven reeds 25 maal bloed, Inez Goderis, Wim Decleir,
Herbert Vanderbeke, Eddy Benoot, Philippe Van
Ruyskensvelde en Stephanie Dufour.
Er zijn 3 donoren die reeds 75 maal bloed gaven, Joachim
Van Durme, Koen Quintens en Krista Vercruyce. Dan werd
Joseph Delwiche gehuldigd voor 125 bloedgiften en tot
slot Viviane Swaenepoel voor maar liefst 150 bloedgiften.
Iedereen kreeg een getuigschrift en een attentie.

Nieuws van de Koninklijke
vriendenkring van de bloedgevers
te Zuienkerke

Aan de gehuldigden die niet aanwezig konden zijn zal hun
getuigschrift achteraf worden overhandigd.
Op de foto de bestuursleden en de aanwezige gehuldigden.
De Voorzitter gaf tijdens het souper ook enkele cijfers
mee.

Ook dit jaar was het bestuur van de vriendenkring kort na
de feestdagen al terug volop actief. Zoals reeds in de vorige
editie vermeld hebben we tijdens de Nieuwjaarsreceptie
van de Gemeente Zuienkerke op 3 januari, de stand van
de frieten bemand.

De doelstelling was om in 2014 over de 4 bloedcollecties in
totaal 450 donoren te mogen ontvangen.
We mochten 9 nieuwe donoren verwelkomen en 5 donoren
die lange tijd niet meer in Zuienkerke bloed hadden komen
geven. Dit is alvast een positief signaal.

Op zaterdag 14 maart ging het jaarlijks souper van de
Bloedgevers Zuienkerke door. Tijdens de heerlijke maaltijd
werden de verdienstelijke donoren gehuldigd.

“foto Norbert Minne”
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De 450 bloedgiften werden net niet gehaald, het werden
er uiteindelijk iets minder, namelijk 433. Dit zijn er slechts
16 minder dan in 2013. Wat een daling betekent van 3,5 %.
Ook Nationaal werd er in 2014 eveneens een lichte daling
vastgesteld.

FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN

Uit de cijfers van januari tot en met oktober, waren er in
2014 2,7 % minder opkomsten in vergelijking met dezelfde
periode in 2013. Wat de mobiele collecties betreft werd er
een daling vastgesteld van 5,5 %, wij doen het dus beter
met een kleinere daling, zoals daarjuist aangehaald, van
3,5 %.

Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen
Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden

Positief is wel dat er nationaal 7,7 % meer nieuwe
bloedgevers waren dan in 2013.
Onze doelstellingen voor 2015 blijven dezelfde als vorig
jaar, namelijk hopen we minstens 450 donoren te mogen
verwelkomen.

Eigen keuken ! Ruime parking!
Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag

Dus breng alvast je familie, vrienden en eveneens
kennissen mee naar de volgende bloedcollecte. Deze gaat
door op dinsdag 2 juni in de gemeenteschool te Zuienkerke
van 16u15 tot 19u45.

Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

We hopen om dan meer dan 120 donoren te mogen
verwelkomen.

Tel. 050 31 44 65
Gsm 0498/74 35 67

Arnold Van Eeghem - secretaris

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket
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KLJ Houtave - oostende

sketches en een overheerlijk dessertbuffet gemaakt
door onze leden. Ook de beentjes werden gestrekt op de
muziek van DJ Geertje tot in de vroege uurtjes.
Maar het feesten is nog niet gedaan.
Op zaterdag 18 april vindt voor de vijfde keer onze
spetterende fuif BLUE INDUSTRY plaats in loods Romar,
Monnikenwerve 191, Industrieterrein Brugge. DJ Justin en
DJ Jonas zullen weer het beste van zichzelf geven en ook
onze heerlijke cocktail- en wodkabar zal rijkelijk gevuld
zijn!

KLJ OOSTENDE-HOUTAVE VIERT FEEST!
We bestaan dit jaar 85 jaar!
Op zaterdag 28 februari hebben wij een reünie
georganiseerd voor onze oud-leden in de gemeenteschool
van Zuienkerke. Het was een fantastische avond waar
zo’n 300 (oud-)leden hun KLJ herinneringen hebben
bovengebracht. Er was een rijkelijk museum, grappige

Het eerste weekend van juli is het onze jaarlijkse BRUGSE
ZOT-weekend in Meetkerke, in de tent ter hoogte van het
rondpunt Strooienhaan.
Vrijdag 3 juli: BBQ van de Brugse Zot:
15 euro voor volwassenen
8 euro voor kinderen
Kaarten zijn te verkrijgen bij Katelijne Laukens
(0487 613 631)
Zaterdag 4 juli: Nacht van de Brugse Zot:
ALL-IN voor slechts 20 euro
Zondag 5 juli: Smoefelroute: 7 euro per persoon
fietstocht doorheen het prachtige landschap van
Zuienkerke en omstreken
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De laatste zondag van juli organiseert onze KLJ de
SPORTFEESTEN. Dit is een hele dag waarin de 9 KLJ’s van
KLJ Gewest Brugge het tegen elkaar opnemen in tal van
leuke sporten. Maar wij maken er een gans feestweekend
van. Dit alles vindt plaats in de tent bij Geert Laukens,
Prins Leopoldstraat 11 in Nieuwmunster.

't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK
TE ZEEBRUGGE-BAD

Vrijdag 24 juli: feestelijkheden in de tent
Zaterdag 25 juli: nog meer feestelijkheden in de tent
Zondag 26 juli: Sportfeesten
• 9u30: mis in kerk van Houtave
• 10u30: karrentocht doorheen Zuienkerke en omstreken
• 13u: spelletjes beginnen op het terrein in Prins
Leopoldstraat 11, Nieuwmunster

Zonnig terras, met aanpalend gratis speelplein
Enig zicht op zee en op de haven
Gezellige sfeer met verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten
Diverse vlees- en visgerechten
Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje
Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

De wereld klopt aan je deur,
word gastgezin!
YFU vzw is een studentenuitwisselingsorganisatie voor
jongeren vanaf 15 jaar. Wij maken het mogelijk dat deze
jongeren een jaar in het buitenland studeren en daar in
een gastgezin verblijven.
Omgekeerd ontvangen wij jaarlijks ook jongeren vanuit
de hele wereld die bij ons komen studeren en in een
gastgezin verblijven. Hiermee wil YFU bijdragen aan
een intercultureel begrip, sociale verantwoordelijkheid
en wederzijds respect onder jongeren, gezinnen en
gemeenschappen.

Oktober t/m april gesloten op dinsdag

't Zandlopertje

Zeedijk 13a, 8380 Zeebrugge-Bad
Tel 050 54 41 05 - gsm 0479 39 20 05
E-mail hilde-snauwaert@hotmail.com

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket

We zijn op zoek naar gemotiveerde gezinnen die bereid
zijn om YFU studenten op te vangen gedurende het
schooljaar 2014-2015.
YFU studenten zijn jongeren tussen 15 en 19 jaar, zij gaan
naar een middelbare school in de buurt van hun gastgezin.
Door het leven in een gastgezin en het schoollopen krijgt
de jongere een ideale kans om onze taal en cultuur te
leren kennen. Het is een unieke belevenis voor die jongere
maar het is zeker ook een onvergetelijke ervaring voor het
gastgezin en voor de gemeenschap waarin het gezin zich
bevindt.
Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of
semester) in uw huis en hart op te nemen?
Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor:
inbound@yfu.be
Op onze website www.yfu.be vindt u eveneens meer
informatie over onze werking.
OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015
door naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten

Overlijdens

Dhondt Emma, dochtertje van Dhondt Sven en Van
Zandweghe Vanesse, geboren op 24/01/2015

Goethals Louis, geboren in Meetkerke op 24/07/1928
en overleden in Brugge op 08/02/2015, weduwnaar van
Standaert Judith

Demeyere Renard, zoontje van Demeyere Bjorn en
Vanderostyne Nele, geboren op 21/02/2015

Lucker Jan, geboren in Brugge op 27/07/1938 en overleden
in Zuienkerke op 26/02/2015, echtgenoot van Verburgh
Sybille

Huwelijken

Pintelon Maria, geboren in Houtave op 24/06/1924 en
overleden in Blankenberge op 25/03/2015, echtgenote
van Goethals Jozef

Vanhove Mike en Laukens Delphine, gehuwd op
21/03/2015

Danstaverne

DE SCHUURE
Oostendse Steenweg 49 • 8377 Meetkerke • 050/ 311 606 • 0477/ 46 88 34
Voor een gezellige avond in een sfeervol kader
Alle dagen open vanaf 19.30u • Op maandag open vanaf 14u • Dinsdag gesloten

DONDERDAG 14 MEI: GRANDIOZE ROMMELMARKT
op de parking van De Schuure • Inlichtingen: 0489 52 41 01

VRIJDAG 14 AUGUSTUS: OPTREDEN CORRY KONINGS
Bestel uw inkomkaart tijdig want de plaatsen zijn beperkt! 0477 46 88 34

WWW.DESCHUURE.BE
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verdere positieve sfeer. Dezelfde spontane medewerking
kregen we toen we aan het begin van het feestjaar twee
grote, uit strobalen opgetrokken, ridders van de orde van
de Tempeliers aan de ingang van het dorp plaatsten”.

MENSEN
VAN BIJ ONS
Een terugblik op 800 jaar
Nieuwmunster

“Nieuwmunster, dorp met uitzicht”
“Op 27 november 2013 richtten we een volgende
evenement in. Het was een lezing over de Tempelorde,
waaraan Nieuwmunster haar naam, de kerk en twee
boerderijen te danken heeft. De grote opkomst toonde
aan dat onze inwoners graag kennismaken met de
geschiedenis van hun dorp en ook gevoelig zijn voor
heemkunde en romantiek. Intussen waren we ingegaan
op de projectoproep “Buurten op de buiten”, waarmee
de Koning Boudewijnstichting projecten subsidieert, die
mensen op het platteland via vernieuwende, originele
initiatieven in hun dorp samenbrengen. Om ons project
in samenspraak te kunnen begeleiden, richtten we een
dorpsraad ad hoc op. Met de werktitel “Nieuwmunster,
dorp met uitzicht” wilden we zowel ons mooie dorp met
haar erfgoed- en landschapswaarden als ons perspectief
op de toekomst in de verf zetten. Bij de positieve
evaluatie van ons project werd het gewaardeerd dat we
de samenhang in onze dorpsgemeenschap probeerden
te versterken door zowel het klassieke vrijwilligerswerk
te betrekken als door nieuwe samenwerkingsverbanden
te zoeken met mensen van buiten het traditionele
verenigingsleven. De goedkeuring van ons project door de
Koning Boudewijnstichting en de financiering door Cera
van een aantal concerten gaf ons de nodige financiële
armslag”.

800 jaar geleden werd in een oorkonde – bewaard in het
archief van de Sint-Pietersabdij in Gent en gedateerd op
18 november 1214 – de naam “Nieuwmunster” voor het
eerst vermeld. Omdat dit in 2014 precies 800 jaar geleden
was, besloten de Nieuwmunsternaars er een feestjaar
van te maken. Het initiatief ging oorspronkelijk uit van
de parochieraad, maar werd verbreed en mee gedragen
door de verenigingen en de inwoners van het mooie
polderdorp. Omdat de redactieraad vroeg om een artikel
te schrijven over de evenementen in dit bijzondere jaar,
belde ik aan bij Wim Haghebaert. Als voorzitter van de
parochieraad was hij sterk betrokken bij de planning en
de organisatie van de meeste activiteiten. Aan de deur
van het huis van Valérie en Wim kwamen herinneringen
boven aan mijn kindertijd toen dit nog het gemeentehuis
van mijn geboortedorp was en aan mijn jeugdjaren waarin
ik er aangename en gezellige momenten beleefde in het
toenmalige dorpscafé. Van zodra ik aanbelde, loodste
Valérie me tot bij Wim die enthousiast van wal stak.

“Er was meteen een spontane en positieve
samenwerking met de dorpelingen”
“Omdat we ons dorp al van bij de start van het feestjaar
in een mooi lentekleed wilden tooien, organiseerden
we een bloembollenplantactie. Het gemeentebestuur
reageerde positief en schonk ons een veelvoud van 800
geelkleurige narcissen. De leden van de verenigingen
en alle dorpsgenoten werden op zaterdag 19 oktober
2013 uitgenodigd naar trefpunt “De Bommel”. Jong en
oud brachten hun spade mee en plantten bloemen in
de dorpskern en op diverse andere locaties. Dit eerste
initiatief was een schot in de roos en de aangename
samenwerking met de dorpelingen zette de toon voor de

“Het feestjaar werd ingezet met het Oudlandvuur
en het lenteconcert”

“Het eerste initiatief om dorpsbewoners samen te brengen
in 2014 was het Oudlandvuur. Dit winters vreugdevuur
aan de voet van de Sint-Bartholomeuskerk in een van
de mooiste weiden van de historische Oudlandpolders
werd toen voor de tweede maal ontstoken. Het gebeurde
op initiatief van de Gezinsbond Nieuwmunster, het
feestcomité Zuienkerke, KLJ, de Landelijke Gilde, de
parochieraad Sint-Bartholomeus en het gemeentebestuur
van Zuienkerke. Ter gelegenheid van het feestjaar werden
de deelnemers in de sfeer van 800 jaar geleden gebracht.
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Ze beleefden eerst in de Sint-Bartholomeuskerk een
Romeinse ritus, uitgewerkt en tot leven gewekt met
vroegmiddeleeuwse muziek en rituelen door de groep
“Milites Templi”. Op die manier maakten de aanwezigen
kennis met het historische leven van de Tempeliers
in de dertiende eeuw. De kerstboomverbranding, het
optreden van de folkgroep “Krokmesjeu” en de afterparty
in de Bommel verliepen in dezelfde sfeer met fakkels waarvan de houders gesmeed waren door geboren en
getogen Nieuwmunsternaar Fernand - en dorpsbewoners
uitgedost in dertiende-eeuwse kledij”.

Sint-Bartholomeus tot een feestdorp omgetoverd.
Op zaterdag was er een markt waarop troubadours
en marktkramers verrasten met alle mogelijke lokale
lekkernijen, producten, artistieke hoogstandjes en andere
specialiteiten van eigen bodem, die geproefd en gekocht
konden worden. Op zondag waren talrijke dorpsgenoten
en vroegere inwoners na de verzorgde en plechtige
eucharistieviering present aan de feestdis voor een uniek
banket. Nadien werd er nog gezellig gekeuveld en gingen
heel wat feestvierders gretig in op de gelegenheid om te
dansen. Gelukkig was het dorp afgezet want toevallige
passanten zouden wellicht vreemd opgekeken hebben bij
het zien van uitgelaten dansers op het kerkplein om drie
uur in de namiddag”.

“Het volgende evenement waaraan we participeerden,
was het lenteconcert in de kerk, ingericht door de
Kerkfabriek, de parochieraad Sint-Bartholomeus, KVLV,
de cultuurraad en het gemeentebestuur. Het koor “Via
Vocis” onder leiding van Thomas Vanlede bracht puurheid
en expressie en versterkte ons goed gevoel”.

“Het idee voor “De Kauwennacht” op zaterdag 27
september kwam van nieuwe inwoners en werd door
hen los van de bestaande verenigingen uitgewerkt.
Het dorpsplein was stemmig verlicht met fakkels. Een
wagenspel door toneelgroep “De Bommelaar” opende de
avond. Dan volgde een optreden van “Donder in ’t Hooi”,
een schitterende folkgroep die met een verscheidenheid
aan instrumenten perfect in het kader paste. Intussen
konden de aanwezigen zich warmen aan talrijke vuurtjes,
pizza en diverse dranken. Tot slot dansten de feestvierders
tot in de vroege uurtjes de kauwennacht in”.

“Dan volgden het Bartholomeusfeest
en de Kauwennacht”
“Een hoogtepunt was het weekend van 23 en 24 augustus.
Voor haar achthonderdste verjaardag werd Nieuwmunster
ter gelegenheid van het hoogfeest van patroonheilige

“Er gingen nog extra activiteiten door”
“Er werden ook bijkomende activiteiten
georganiseerd, die we aanvankelijk niet gepland
hadden. Zo was er een autobusuitstap voor alle
geïnteresseerde dorpelingen naar Passendale in
het kader van de Eerste Wereldoorlog, Robert
Boterberge gaf een lezing over de geschiedenis
van ons dorp en het schoolfeest van leefschool
“Akkerwinde” werd volledig uitgewerkt in het
kader van 800 jaar Nieuwmunster met een
musical rond de Tempeliers”.
“Met het Oudlandvuur 2015 werd het feestjaar
in schoonheid afgesloten. Na de drukke
festiviteiten hebben we wat gas teruggenomen
en momenteel zijn we aan het nagenieten van
de mooie herinneringen en de nog verbeterde
dorpssfeer. Maar we kijken er wel al naar uit
om ook dit jaar van het Bartholomeusfeest
in augustus terug een feestelijke viering te
maken”.
Noël Delaere
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EVENEMENTENKALENDER
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM
UUR
ma
19
Ma (1ste ma van de maand) 14
Di (1ste di van de maand)
14
Di
14
Di (behalve tijdens de
19-20
schoolvakanties)
Di
20-21
Woe (tem 10/06, behalve
15-16
op 1/04 en tijdens de
16-17
schoolvakanties)
Woe (om de 14 dagen)
14
Woe (om de 14 dagen)
Do 9/04-1/10
1ste vrij
2de vrij
laatste vrij vd.maand

14
19
19:30
20

OMSCHRIJVING
Volleybal
Seniorendansnamiddag
Bolling
Kaartnamiddag
Turnles

ORGANISATIE
PASAR
Blauwe Troen
OKRA
OKRA
Gemeentebestuur

Aerobic
Voetbal

Gezinsbond ism davos Sportzaal
Jeugddienst
Speelplein Zuienkerke

Kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond
Meetkerke
Bond 3x20 en meer
OKRA
De Troefkaarters
Driekoningenkaarters
Biljart 2000

Sportcentrum

ORGANISATIE
KLJ OostendeHoutave
Sportraad
Jeugddienst

PLAATS
Monnikenwerve
Brugge
Sportcentrum
Meetkerke
Speelplein Zuienkerke

Gemeenteschool
PASAR
KVLV Houtave

Zuienkerke
Brugge
De Maere

OKRA

Sportpaleis
Antwerpen

Kaartnamiddag
Fietsen
kaarten
kaarten
biljart

APRIL 2015
DATUM
Za 18

UUR

OMSCHRIJVING
Blue Industry fuif

Zo 19

8-15

Woe 22 – 29

15-16 &
16-17
11.30

Wandeltocht Meetkerkse
Moeren
Voetbal

Za 25
Zo 26
Di 28
Do 30

19:30

Schoolfeest
“groen oase”
Crea-atelier :
bloemschikken
“Houden van”
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PLAATS
Sportzaal
Blauwe Toren
De Notelaar
De Notelaar
Sportzaal

De Bommel
Parking gemeentehuis
Boldershof
herberg Drie Koningen
Boldershof

MEI 2015
DATUM
Za 2

UUR

OMSCHRIJVING
Kleinen Artist

ORGANISATIE
Jeuggdienst

Za 2

8.30

Boekenverkoop

Za 2

7.00

Za 2 en Zo 3

8-15

Prondelmarkt en oude
ambachtenmarkt
Internationale
tweedaagse voettocht van
Blankenberge
Crea-atelier
(3e kleuter, 1ste lj., 2de lj.)
Dagreis : Jules Destrooper
en Mosterd Wostyn
Crea-atelier
(3e, 4e, 5e, 6e lj.)
Fietsmarkering

Bibliotheek
Zuienkerke
Gemeentebestuur
Zuienkerke
Tweedaagse comité

Ma 4
Ma 4
Di 5
Woe 6

13.30-17

Woe 6-13-20-27
Zo 10

15-16 &
16-17
16.30

Di 12

13.30

Woe 13

20

Vrij 19
Vrij 22
Vrij 29

14
14
20.30

JUNI 2015
DATUM
Ma 1

UUR

Di 2
Woe 3-10
Di 9
Vrij 19
Ma 15

16.15-19.45
15-16 &
16-17
15
14
9-12 &
13.30-16.30

Voetbal

Jeugddienst

PLAATS
Gemeentehuis
Zuienkerke
Rommelmarkt
Zuienkerke
Dorp Zuienkerke
Grote Markt
Blankenberge
De Notelaar

KVLV Houtave
Jeugddienst

De Notelaar

Preventiedienst

Loods Technische
Dienst
Speelplein Zuienkerke

Jeugddienst

Lenteconcert

SintBartholomeuskerk
Nieuwmunster
Seniorennamiddag
Gemeentebestuur
Zuienkerke
Mis “vruchten der aarde”
KVLV Houtave +
Landelijke Gilde
Voordracht Ghana
OKRA
Bedevaart Schoering-Kapel OKRA
Whizz Bang! Muziekale
Cultuurraad
theatervoorstelling

De Notelaar
Hoeve De Blauwe
Poort in Houtave
Notelaar
De Notelaar

OMSCHRIJVING
Crea-atelier
(3e kleuter, 1ste lj., 2de lj.)
Bloedgeven
Voetbal

ORGANISATIE
Jeuggdienst

PLAATS
De Notelaar

Rode Kruis
Jeugddienst

Sportzaal Zuienkerke
Speelplein Zuienkere

Bedrijfsbezoek :
Frambofruit
Voordracht Ghana
Zitdag belastingbrieven

KVLV Houtave

Loppem

OKRA
Controle 6 Brugge

Notelaar
Gemeentehuis
Zuienkerke
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JULI 2015
DATUM
Vrij 3

UUR

OMSCHRIJVING
BBQ van de Brugse Zot

Za 4

Nacht van de Brugse Zot

Zo 5

Smoefelroute

Ma 6 – vrij 10
Di 7-28

Sportkamp
Gezinsfietstochten

Vrij 10
Vrij 24

19.30
20

Za 25
Zo 26

11-juliviering
Feestelijkheden in de tent
Feestelijkheden in de tent

9.30

Sportfeesten

ORGANISATIE
KLJ OostendeHoutave
KLJ OostendeHoutave
KLJ OostendeHoutave
Jeugddienst
KVLV Houtave
Cultuurraad
KLJ OostendeHoutave
KLJ OostendeHoutave
KLJ OostendeHoutave

PLAATS
Meetkerke

Sportzaal Zuienkerke
Sint-Michielskerk
Zuienkerke
Sportzaal Zuienkerke
Nieuwmunster
Nieuwmunster
Nieuwmunster

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 door naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

ENERGIETECHNIEKEN • WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS
SANITAIR • VERWARMING • VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be
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Nick Demaecker
0478/97.22.68
nick@demabo.be
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1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte
woorden is terug te vinden in ons informatieblad +
annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes
(bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit
meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan
zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van
onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 30/05/2015.
Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van
€ 10.00 toegestuurd krijgt

puzzel
De vorige puzzel werd gewonnen door Dequidt Pascal.
Proficiat !
Er waren 23 inzendingen, waarvan 18 juist en 5 fout. Het
juiste woord was : Xantippe
Betekenis van het woord : benaming voor een boze,
kijfachtige vrouw, een helleveeg
Hier volgt de nieuwe puzzel :

Naam en Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
2.
3. en 4.
		
5.
6.
7.
8.
9.

Eigen “…” is goud waard.
Fietstocht over de 4 deelgemeenten met 5 sneukelhaltes.
Een uitdaging die zowel je spieren als je verbeelding,
je teamspirit en je solidaire inborst op de proef stelt. (2 woorden)
“stoet” die sinds enkele honderden jaren door Zuienkerke loopt.
Muzikale theatervoorstelling
Herdenking gesneuvelde soldaten WOI
naam van een “vurige stede”
26 april = …dag
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”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room
Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
(in juli en augustus enkel gesloten
op maandag & dinsdag)
Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

er
k
e
z
t
d
l
e
g
ie
t
Discre
..
voor uw geld.
auto
woning
BiJStanD
hoSpitaliSatie
aanSprakeliJkheiD
penSioen
overliJDen
Bankzaken
Sparen
Beleggen

Bij Maréchal vinden we dat bankieren ook anders
kan: persoonlijk, discreet en in het volste vertrouwen.
Bij ons zijn bank en verzekeringen een zaak voor
én met mensen.
We nemen graag de tijd om U goed te leren kennen. Bij Maréchal begint alles met goed gesprek.
Want pas dan kunnen we er ook voor zorgen dat
onze bankdiensten perfect afgestemd zijn op uw
concrete wensen en behoeften.
De expertise van onze medewerkers, hun inzet en
discrete persoonlijke benadering maken ook voor
u zeker het verschil!

Gaston Roelandtsplein 20 • 8310 Assebroek
Oostendse Steenweg 20 • 8377 Meetkerke
T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be • info@marver.be
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editoriaal
POLDERKRANTJE, 15 april 2015
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.
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Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Eva Verburgh, Ann Michiels en Lieselore Verstringe.
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Artikels zijn altijd welkom.
Gelieve ze ten laatste 1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.
Mailen kan naar Lieselore.verstringe@zuienkerke.be
De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.
Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke

050/43.20.50 fax 050/43.20.59
franky.goethals@zuienkerke.be

Politie Zuienkerke

050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)
Alex.blondelle@politieblankenberge.be

Technische Dienst

050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

OCMW

050/42.79.98 (fax 050/42 67 37)
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be

Bibliotheek Zuienkerke

050/42.45.45

PWA Blankenberge

050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan

050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas

078/35.35.34

kabeldistributie

015/66.66.66

Informatie water

078/35.35.99

Defect water (24h op 24)

078/35.35.88

defect elektriciteit .

078/35.35.00

melden gasreuk

0800/65.0.65

defect Openbare Verlichting

050/43.20.50- 0800/6.35.35

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 6 mei, 3 juni en 1 juli is er zowel op de dienst burgerzaken, de financiële dienst, de dienst stedenbouw
en ruimtelijke ordening en de politie dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 1 mei, donderdag 14 mei, vrijdag 15 mei en maandag 25 mei.

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag t.e.m. zaterdag : 09.00 – 12.15 uur

IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor
gebruik maken van deze automaat.

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
De bibliotheek zal gesloten zijn op zaterdag 2 mei
Tel. 050/42.45.45
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Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten
en het geld binnen...

Om uw enkele ruiten
door dubbele beglazing te vervangen.
Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

KEUKENS
BADKAMERS
BUREAUS
SLAAPKAMERS
DRESSINGS
MAATWERK
Diapal nv

Bekedijkstraat 1

8490 Jabbeke

t. 050 81 91 70

Gratis prijsofferte

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

f. 050 81 91 88

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent
Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag : 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen
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Blankenbergse
steenweg 40 A
Zuienkerke

de BIO kapper
voor hij en zij
zonder afspraak
www.mdcoiffure.be
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Specialiteit: Forel
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst
Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke
Tel./Fax: 050 42 65 64 • info@degrotestove.be
Feestzaal tot 180 personen
Van oktoberGesloten
tot en met
april gesloten
op maandag,
dinsdag en woensdag!
op maandag,
dinsdag
en woensdag,
Nieuwesteenweg
140
•
8377
Zuienkerke
Van
mei
tot
en
met
september
gesloten
op
dinsdag
en woensdag !
behalve op feestdagen en voor feesten en rouwmaaltijden!

T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

Nieuwe locatie
Restaurant

Ten Doele
Karel en Mieke Govaert
Leopoldstraat 34

050/413104

Blankenberge
tendoele@telenet.be
www.tendoele.be

Ten Doele

