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Afgiftekantoor: 8370 Blankenberge
Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

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,
De voorbije gebeurtenissen in ons land laten niemand onberoerd.
Na Parijs was helaas Brussel aan de beurt. Het is geen ver-van-mijn-bedshow meer. Mensen krijgen schrik
om op grote evenementen en drukke plaatsen samen te komen. En ook al mogen we niet toegeven aan
deze terreur, het is op sommige momenten toch sterker dan onszelf.
We leven in een samenleving waar we vrij verkeer van mensen en diensten belangrijk vinden en waarin
we dit niet verloren mogen laten gaan.
Laten we hopen en ervan overtuigd zijn dat aan deze ellende gauw een einde komt zodat iedereen zich
opnieuw overal ter wereld veilig en thuis kan voelen. Want dit gevoel is een mensenrecht.
In onze kleine gemeente merk ik dat we nog steeds dit veiligheidsgevoel hebben en dit moeten we
koesteren. Genieten van de natuur, van de kleine dingen, van elkaar,… Elke dag opnieuw.
Als je straks dit PoldermagaZIEN doorleest, zal je zien dat er in onze gemeente heel wat leuke activiteiten
worden georganiseerd. Momenten om samen te zijn met vrienden en familie. Alle info vind je op de
volgende pagina’s.
Graag meld ik jullie ook nog even het volgende:
• op zondag 1 mei doet de tweedaagse voettocht van Vlaanderen opnieuw onze gemeente aan en dit
natuurlijk met veel randanimatie.
• in deze uitgave kunt u een interessant artikel vinden over hoe we samen milieuvriendelijk onkruid gaan
bestrijden op onze gemeente.
• op zaterdag 23 april wordt er, in samenwerking met het gemeentebestuur, een zwerfvuil opruimactie
georganiseerd. Voelt u zich geroepen om te helpen? Dat kan! Samenkomst om 13u30 op de parking
achter het gemeentehuis.
Alvast een zalige lente toegewenst!
Veel leesplezier.
Namens de redactieraad,
Wim Cools
Schepen van informatie
Gemeente Zuienkerke
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NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.

www.dakwerkenfernandlouagie.be
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GEMEENTERAAD
Zitting van 29 december 2015
1. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2016
AARD BELASTINGEN
Opcentiemen onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Belasting ophalen huisvuil

AANSLAGVOET

alleenstaande
gezin/tweede verblijf

1.800
7%
€ 20,00
€ 40,00

handelszaak

€ 40,00

woning in vakantiepark

€ 40,00

kampeerplaats
€ 10,00
Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen
€ 15/strekkende meter palende aan de straat
verkaveling
of minimum € 125/perceel
Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor
€ 15/strekkende meter palende aan de straat
wonen
of minimum € 125/perceel
Dansgelegenheden
cat. A
€ 250,00
cat. B
€ 620,00
Te huur stellen van kamers
€ 40,00 /kamer
Tweede verblijven
€ 650,00/tweede verblijf
Kampeerterreinen
€ 40,00/kampeerplaats
Leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen
Volledig gebouw of woonhuis
€ 1.100,00
Individuele kamer of studentenkamer
€ 100,00
Elke overig gebouw of woning
€ 400,00
Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en
€ 75,00
feestdagen
Retributie op ophalen van snoeiafval
€ 15,00/ophaalbeurt
Retributie op ophalen van grof huisvuil
€ 25,00/ophaalbeurt
Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
€ 5 per ophaalbeurt voor container 240 liter
€ 7 per ophaalbeurt voor container 360 liter
Retributie gebruik hakselaar
€ 25,00 voor het eerste kwartier en € 10,00 per bijkomend
kwartier
Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
€ 0,05/bladzijde vanaf 20 kopieën
A4-formaat zwart-wit
Retributie voor het verstrekken van schriftelijke
€ 25,00/aanvraag
vastgoedinformatie
Retributie deelname activiteiten in het kader van de
Speelpleinwerking :
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de
Dagactiviteit: € 2,00 tot € 7,00 per dag
sport- en jeugddienst
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
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Adviesburo Stroo
Uw Fintro bank- en verzekeringsmakelaar steeds
”ON THE ROAD” en steeds in ”UW BUURT”!

Leopold I Laan 52 • 8000 Brugge
Tel 050/31.00.35 • Fax 050/32.10.44
www.adviesburostroo.be • E-mail: info@a-rs.be
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2. Financiën: vaststellen gemeentelijke dotatie aan de Politiezone Blankenberge-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 2016 ten bedrage
van 461.199,00 euro als volgt goed:
Vast gedeelte: € 200.260,00
Variabel gedeelte: € 260.939,00

3. OCMW: aanpassing meerjarenplan 4/2014-2019
De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan 4/2014-2019 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn goed.

4. OCMW: budget 2016
De gemeenteraad neemt akte van het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2016.

5. Gemeente: aanpassing meerjarenplan 3/2014-2019
De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan 3/2014-2019 in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC)
goed.

6. Gemeente: budget 2016
De gemeenteraad stelt het budget voor het dienstjaar 2016, bestaande uit de beleidsnota (o.a. de doelstellingennota, de
lijst met nominatief toegekende subsidies,..) en de financiële nota, vast.

7. Ruimtelijke Ordening: voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “zonevreemde constructies binnen de deelruimte ‘omgeving N9’ (Oostendse Steenweg)”
De gemeenteraad stelt het ontwerp van het GRUP voor zonevreemde constructies binnen de deelruimte ‘omgeving N9’
(Oostendse Steenweg ) voorlopig vast.

8. Personeel: aanpassing rechtspositieregeling ingevolge verhoging tegemoetkoming van de werkgever in
de maaltijdcheques
De gemeenteraad keurt de verhoging van 5,90 euro naar 6,90 euro van de tegemoetkoming van de werkgever in de
maaltijdcheques goed en past het desbetreffend artikel in de rechtspositieregeling aan.

9. Verkoop oude vuilniswagen
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om de oude vuilniswagen ‘Renault’ te vervreemden door een verkoop die
gerealiseerd wordt na marktconsultatie.

10. Gebruiksovereenkomst perceeltje grond
De gemeenteraad keurt eenparig de gebruiksovereenkomst goed waarbij een stuk bouwgrond aan de eigenaar en bewoners
ter beschikking wordt gesteld voor onbepaalde duur en deze als een goede huisvader dient te onderhouden.

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Werkdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Voormiddag
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 – 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op donderdag 5 mei, vrijdag 6 mei,
maandag 16 mei en maandag 11 juli 2016.

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.
VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis , Dagelijkse Nood , Slagerij Chris, Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Ilse Martens
(Lekkerbek), Familie Cuypers (Meetkerke)
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TEL 0478 48 19 28
www.franajump.be

* decoratie &
*
decoratie
&creatie
creatie

* alle bloemenwerk (op bestelling) *
* workshops *
* vintage shop *
Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050
36 29 97
open:
di.do.vr.za.zo
GSM 0475 30 80 48
Kerkhofstraat
13  8377 Houtave
demolhilde@yahoo.com
Tel.facebook.com/denkleinenolifant
050 36 29 97  GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com
facebook.com/denkleinenolifant
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arkeren
Laat uw fiets graterisniem
t mee te brengen!

19

rnumm
Vergeet uw rijksregiste
530
Meer info? T 050 636

.be
preventie.blankenberge
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Tel: 050/32.35.9

Tel: 050/32.35.97
Tel:
050/32.35.97 www.derozeblomm
www.derozeblomme.be
www.derozeblomme.be
Stationsweg
45Stationsweg
- 8380 Dudzele45 - 8380
Stationsweg 45 - 8380 Dudzele
(vlak naast de herdersbrug)
(vlak naast de herde
(vlak naast de herdersbrug)

Lunchmenu met
diedie
dagdagelijks
verandert.
Lunchmenu
metkeuze
keuze
dagdagelijks
verandert.
Lunchmenu
metdonderdag
keuze
die
dagdagelijks verandert
Keuken doorlopend
open,
donderdag
gesloten.
Keuken
doorlopend
open,
gesloten.


vergaderingen, rouwmaaltijden,…

We hebben verschillende etages die het mogelijk maken om ap
Keuken doorlopend open, donderdag gesloten.

bieden ook de mogelijkheid tot het organiseren van al uw familiefeestjes, communie’s,
WijWij
bieden
ook de mogelijkheid tot het organiseren van al uw familiefeestjes, communie’s
vergaderingen, rouwmaaltijden,…
WijWebieden
devergaderingen,
mogelijkheid
tot hetmaken
organiseren
al uw familie
hebben ook
verschillende
etages die hetrouwmaaltijden,…
mogelijk
om apart tevan
zitten.

We hebben verschillende etages die het mogelijk maken om apart te zitten.
Kom genieten van ons zonnig terras, ook de kleinsten zijn welkom.
Vanaf
mei tot envan
met ons
augustus
staat
er een ook
springkasteel
en trampoline.
Kom genieten
zonnig
terras,
de kleinsten
zijn welkom.

Vanaf mei tot en met augustus staat er een springkasteel en trampoline.

Kom genieten van ons zonnig terras, ook de kleinsten zijn
Vanaf mei tot en met augustus staat er een springkasteel en

Wij bieden U 12 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en WIFI. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
Prijzen kamer 2p incl. ontbijtbuffet € 89 - € 129
( Ook 3p-kamers en familiekamer beschikbaar )
Zie onze site voor arrangementen, promoties, reserveringen online, …..
Ook zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat.

info@hotelbutler.be - www.hotelbutler.be - www.facebook.com/hotelbutler
Fam. Degroote – Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A 8377 Zuienkerke, Tel 050/42.60.72, Fax: 050/42.61.35
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Gouden Gids

.l) goudengids.be
Beste inwoner
Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo Belgium, de uitgever van de papieren versies
van goudengids.be en wittegids.be, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Dit werkt
de optimalisatie van de distributie van onze gidsen in de hand.
Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees de gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te voorkomen
dat onze boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, bieden wij de mogelijkheid om zich uit te
schrijven via een link onderaan de startpagina van onze website : www.goudengids.be
Personen die zich uitschijven voor 10/05/2016, met vermelding van hun adres en telefoonnummer,
zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Met uitschrijvingen die ons bereiken na
bovenvermelde datum, zal pas volgend jaar rekening gehouden kunnen worden.
Bovendien stelt Truvo Belgium ook e-books voor, de elektronische versies van goudengids.be en
witttegids.be. De integrale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal gebruiksgemak en om de milieu
impact te verkleinen. Ontdek de elektronische gidsen nu via deze link: www.goudengids.be/ebook.
Hartelijk dank voor uw milieuvriendelijke medewerking.
Uw burgemeester en leden van het schepencollege

gemeenten, huizen van het kind, jeugddiensten, OCMW,
… kunnen samen acties ondernemen. Deze acties kunnen
een informerend karakter hebben of eerder de doelgroep
faciliteren in het juiste gedrag. Wil je deelnemen als lokale
partner, ontdek er dan alles op via de pagina Lokaal.
Een luik voor thuis: De ZNAP actie: Zie je iemand die langer
dan een half uur voor een beeldscherm hangt? Wek hem
met de ZNAPPER weer tot leven. Plak hem deze klevende
badge op zodat hij moet schudden tot hij eraf valt. Want:
wie geZNAPt wordt, moet bewegen. En neemt meteen
die nodige pauze.
De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met
VLOR, Onderwijs Vlaanderen, VIGeZ, Vlaamse logo’s, CLB,
Stichting Vlaamse Schoolsport, Triple P provincie
Antwerpen, Provinciaal Onderwijs Antwerpen, IDEWE,
Arista, IDPB Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Coprant vzw en
Gezinsbond.
Meer info : http://www.playpauzestop.be/

Play Pauze Stop
Beeldschermen zijn niet meer uit ons leven weg te denken:
smartphone, tablet, televisie laptop gameconsole, … Ze
bieden ons heel wat voordelen … maar kunnen ook nare
gevolgen hebben! Want als je de schermpjes lang of
verkeerd gebruikt, zit je voor je het weet met een pijnlijke
tabletnek, sms-duim of gamepols.
Deze campagne roept op om beeldschermen geen kans
te geven blijvende sporen na te laten. Play, maar varieer
regelmatig je schermhouding. Pauzeer na elke dertig
minuten actief. Stop na twee uur beeldschermgebruik in
de vrije tijd!
Play Pauze Stop is een campagne van het Provinciaal
Veiligheidsinstituut over gezond beeldschermgebruik op
school en thuis. De campagne loopt vanaf oktober 2014.
De campagne richt zich tot jongeren (van 10 tot 14 jaar)
en hun ouders om bij het gebruik van beeldschermen
automatisch ‘PLAY PAUZE STOP’ in hun hoofd te laten
klinken. Play roept op om te variëren in je schermhouding,
Pauzeer elke dertig minuten en Stop na twee uur
beeldschermgebruik in je vrije tijd.
Deze campagne is opgebouwd uit drie onderdelen:
Een luik voor de scholen. Hoe kan je met je klas of school
werken rond de campagne? Gaande van een gratis lespakket
voor de doelgroep 10 – 14 jaar tot een uitgebreid leertraject
met je school om dit thema in je gezondheidsbeleid te
integreren.
Een luik voor lokale partners. Lokaal werkt het beste:

Openbare verkoop gevonden fietsen
De fietsverkoop gaat door op 19 mei om 18 uur in de
loods aan de achterkant van het gemeentehuis.
De verkoop gebeurt via openbare verkoop en per
opbod.
Voor meer informatie kan u terecht bij Schepen Wim
Cools – 0496 83 22 75 .
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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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Deze alternatieve methoden zijn vaak nog heel
arbeidsintensief en hebben niet altijd hetzelfde effect
als chemische bestrijdingsmiddelen. We moeten leren
aanvaarden dat gras en bloemen die op een verkeerde plaats
groeien, niet onmiddellijk moeten verdwijnen.
Onkruid beperken is de doelstelling.

TECHNISCHE DIENST EN
OPENBARE WERKEN
Papier-karton zoekt
touwtje/kartonnen doos
Plastic manden en bakken niet toegelaten.
Vind je het ook zo storend wanneer de weg bezaaid is met
rondwaaiend papier en karton tijdens de inzameldag?
Een touwtje kan dit nochtans makkelijk voorkomen. Bind je
papier en karton steeds goed vast met een stukje touw of
stop het in een gesloten kartonnen doos. Het heeft alleen
maar voordelen! Zo zorg je mee voor een propere straat,
maak je het werk van de laders gemakkelijker en werk je
mee aan een betere recyclage van papier-karton. Spaar de
rug van de laders en maak je pakken niet zwaarder dan 15 kg.
Opgelet, IVBO neemt papier en karton niet mee wanneer het
wordt aangeboden in plastic bakken, boxen of wasmanden.
Enkel correct gesorteerd papier en karton verpakt in een
kartonnen doos of samengebonden met natuurtouw wordt
meegenomen.
Recycleren begint met goed sorteren. Volg de sorteerregels
voor papier-karton, dan kan het niet fout gaan:
GOED
papieren zakken en
kartonnen dozen
tijdschriften
kranten
folders
boeken
schrijf- en machinepapier
...

De winst voor het leefmilieu , de lucht, het water en vooral
voor onze eigen gezondheid en die van onze kinderen is
groot. En zeg nu zelf: vindt u een paardenbloem zo lelijk?
Om die reden vraagt de gemeente aan de inwoners de
medewerking om goten en voetpaden voor eigen woning
onkruid vrij te houden. Er bestaan heel wat milieuvriendelijke
manieren om onkruid te verwijderen zoals regelmatig de
goot en het voetpad vegen, het heet water met zout van
de gekookte aardappelen te gebruiken om het onkruid te
begieten… meer tips vindt u op: www.zonderisgezonder.be
De vele mooie bomen in de straten zorgen voor een
aangename groene woonomgeving en zijn van ecologisch
belang. In de herfst kan de bladval evenwel hinder
veroorzaken. De afgevallen bladeren zorgen op hun beurt
voor gladde voetpaden of doen de riolen verstoppen.
Voorkom deze hinder door ook deze bladeren voor je
eigendom regelmatig op te ruimen. Volgens het gemeentelijk
reglement is dit trouwens verplicht.
Door deze goede samenwerking met de bewoners kunnen
we erin slagen om ook uw straat en stoep proper te houden
en probleemstroken aan te pakken.

FOUT
vuil of vettig papier
behangpapier
cellofaanpapier
aluminiumfolie
piepschuim
...

EEN PROPERE STOEP, OOK DIE VAN U ?

DE GEMEENTE ZUIENKERKE EN ZIJN BESTUUR DANKT
U VOOR DE BEREIDWILLIGE MEDEWERKING.

De gemeente Zuienkerke beheert verschillende plantsoenen,
begraafplaatsen en laanbeplantingen in de woonwijken.
Het onderhoud van ons groenpatrimonium vraagt organisatie
en mankracht. Bovendien gebruikt de gemeente sinds
2010 geen schadelijke sproeistoffen meer bij het bestrijden
van onkruid. De Vlaamse overheid legt dit op omdat het
leefmilieu langzaam ten onder gaat aan de opstapeling van
chemische stoffen.
Het personeel en de nodige middelen van de Technische
Dienst zetten zich elke dag in om u een aangename
leefomgeving aan te bieden door het verwijderen van vuil
en onkruiden in de straten en openbare ruimten, wat dan
ook een van de belangrijkste opdrachten is. De gemeente
is volop bezig met het zoeken naar een zo goed mogelijk
onkruidbestrijdingstoestel werkend met stoom en/of heet
water. Een tweede actie die de gemeente onderneemt is het
periodiek laten vegen van de straatgoten door een externe
firma.

Meer info: Technische Dienst: tel: 050/417577
of patrick.vandenfonteyne@zuienkerke.be
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CULTUUR

TOERISME
VVV Zuienkerke zoekt creatieve leden

Provincie roept kunstenaars op om deel
te nemen aan ‘Buren bij kunstenaars’

Het VVV van Zuienkerke doet een oproep aan iedereen
met een hart voor Zuienkerke om mee te werken.
Het VVV organiseert jaarlijks toeristische activiteiten
zoals wandelingen en fietstochten.
Enkele verwezenlijkingen van de voorbije jaren zijn ’t
Puderondje, de Vierkerkenroute, de Van Maerlantroute,
het Polderarrangement, …
We zijn met een beperkte groep en komen een paar keer
per jaar samen.
Wij zoeken gemotiveerde kandidaten die ons team willen
versterken om zo de bestaande initiatieven in stand te
houden en eventueel nieuwe ideeën te ontwikkelen.

De Provincie roept kunstenaars op om deel te nemen aan
de 13e editie van ‘Buren bij kunstenaars’.
Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016 vindt
het jaarlijkse evenement, georganiseerd door het WestVlaamse provinciebestuur, opnieuw plaats. Tijdens de
driedaagse zetten kunstenaars uit West-Vlaanderen hun
deuren open voor het grote publiek. In 2015 participeerden
maar liefst 2.330 West-Vlaamse kunstenaars.
Deelname is gratis. Amateurs of professionelen, vanuit
om het even welke discipline (grafiek en tekenkunst,
schilderkunst, beeldhouwkunst/installatie, fotografie,
video, kunstambachten, mixed media…) kunnen zich
inschrijven, online via www.burenbijkunstenaars.be of
door het deelnemingsformulier terug te sturen naar:

Wie graag een handje wil toesteken uit interesse en om
zijn of haar creativiteit bot te vieren, kan contact opnemen
met de leden van het VVV :
• Jacques Demeyere
jacques.demeyere@zuienkerke.be – 0479 27 25 91
• Roger Deketelaere
roger.deketelaere@telenet.be – 0478 24 31 63
• Romain Van Belle
Romain_vb@hotmail.com – 0499 31 85 35
• Lieselore Verstringe
lieselore.verstringe@zuienkerke.be – 050 43 20 50

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Cultuur - ‘Buren bij kunstenaars’
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Online inschrijven kan vanaf 25 maart tot en met 30 april
2016.
Deelnemingsformulieren dienen ten laatste op 23 april
2016 teruggestuurd te worden.
Het deelnemingsformulier kan worden aangevraagd
via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (Jan Van
Eyckplein 2 in Brugge), via provincie@west-vlaanderen.be
of via het gratis telefoonnummer 0800 20 021.
Initiatieven met commerciële doeleinden zijn niet
toegelaten. Alle deelnemende ateliers zijn in WestVlaanderen gevestigd.

SENIOREN
Seniorennamiddag
Dinsdag 10 mei 2016
Afspraak in zaal de Notelaar om 13u30 voor koffie en
gebak.

ZUIENKERKE

Daarna brengen we een bezoek aan het Volkskundemuseum in Brugge.
Vanaf 17 u 30 kan iedereen aansluiten voor aperitief,
warme maaltijd en dessert.

OPROEP LEDEN CULTUURRAAD
Mevrouw, Mijnheer,
Volgens de wettelijke bepalingen moeten voor elk
werkjaar dat loopt van één september tot eind augustus
alle organisaties die in aanmerking komen voor het
lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de
Cultuurraad aangeschreven worden met de vraag om hun
afgevaardigde(n) aan te duiden.

Info:
Eva Verburgh – 050 43 20 50 of senioren@zuienkerke.be

Stuur ons
uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2016
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

De Cultuurraad van Zuienkerke doet dan ook een oproep
tot de verenigingen om lid te worden van de Algemene
Vergadering van de Cultuurraad.
Ook personen die menen een individuele bijdrage te
15

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.

Kapsalon Greco
De Decker Chantal

”Drie Koningen”

Nieuwe Steenweg 88 | 8377 ZUIENKERKE
T 050 41 84 14

17de eeuwse polderherberg

Gesloten op zondag, maandag en dinsdag

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room

Vanderostyne CONSTRUCT

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
(in juli en augustus enkel gesloten
op maandag & dinsdag)

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F

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

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

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

Bianca Tilleman

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

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

Ondergetekende

Naam: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Voornaam: ............................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel.: ....................................................................................................

Mail: ..............................................................................................................................................

vraagt hierbij deel te mogen uitmaken van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Cultuurraad.

Datum:						Handtekening:

kunnen leveren door hun persoonlijke betrokkenheid of
deskundigheid, kunnen vragen om deel uit te maken van
de gemeentelijke Cultuurraad.

✄

De aanvrager wenst aan te sluiten:
 namens de volgende vereniging: .........................................................................................................................................................................................
 wenst aan te sluiten als individueel belangstellende.

De Muziekberg met Lucas Blondeel en Annelien Van
Wauwe – Slotconcert
zaterdag 28 mei – 20 u. (met inleiding om 19.15 u. door
Kurt Van Eeghem)
CC Casino - Consciencezaal
abonnement € 10 // ticket € 12,50 // jong volk € 8,50

Indien u als vertegenwoordiger van een vereniging of
als individueel belangstellende wenst deel uit te maken
van de Gemeentelijke Cultuurraad, verzoeken wij u
onderstaande strook in te vullen en terug te bezorgen bij
de Gemeentelijke Cultuurraad, ter attentie van Ludwig
Vanderbeke, Voorzitter van de Cultuurraad, Kerkstraat 17,
8377 Zuienkerke en dit uiterlijk tegen 31 augustus 2016.

Winteracademie
Kalligrafie reeks 2
Lesdata: 21/4, 28/4, 12/5, 19/5, 26/5 en 02/6
Pekelput Blankenberge telkens van 19.30 u. tot 22 u.

BLANKENBERGE

Mechelen – Stadswandeling en Dossin Kazerne
donderdag 26 mei – vertrek voorzien rond 7.45 u. vanuit
Blankenberge of Brugge
definitieve uurregeling wordt enkele weken voordien
meegedeeld
inschrijven vóór 14 mei
deelname € 36

Cultuuraanbod
Gili – CTRL - alles onder controle?
zaterdag 16 april – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 // ticket € 12,50 // jong volk € 8,50

Tentoonstellingen

Koninklijke Muziekkapel Van De Belgische Marine met
uitreiking 20ste cultuurprijs 2015
vrijdag 22 april – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
ticket € 8

Tentoonstelling Carnaval Fotogeniek
CC De Benne
van 25 maart tot 24 april
Expo Japan
van 27 maart tot 15 mei
CC Casino - Benedenhal

Clara Cleymans, Peter Thyssen, Danni Heylen, Jaak Van
Assche en Jelle Cleymans – Ooit Gewist
zaterdag 30 april – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 // ticket € 15 // jong volk € 8,50

Tentoonstelling Winteracademie
CC De Benne
van 30 april tot 26 juni

Duett Complett – Grandioso
zaterdag 21 mei – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 // ticket € 12,50 // jong volk € 8,50

Beeldige Binnenexpo
CC De Benne
van 9 juli tot 26 september
17

Beeldige Wandeling
haal uw brochure in CC Casino vanaf 9 juli, in het
cultuurcentrum of dienst toerisme
van 9 juli tot 9 oktober

Openingsuren balie en tentoonstellingsruimte CC
De Benne
maandag, dinsdag en vrijdag: 10 – 12 u.
donderdag 16 - 19.30 u.
zaterdag en zondag: 14 – 18 u. (enkel tentoonstellingsruimte)
info en reservatie:
Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 43 20 43
cultuur@blankenberge.be
cultuur.blankenberge.be

KEUKENS
BADKAMERS
BUREAUS
SLAAPKAMERS
DRESSINGS
MAATWERK

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

Diapal nv

Bekedijkstraat 1

8490 Jabbeke

t. 050 81 91 70

f. 050 81 91 88

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

Voor het volledig programma, ga naar cultuur.
blankenberge.be, klik door naar Erfgoed en vervolgens
naar ‘gratis geleide wandelingen’

Schrijf u in voor een gratis gidsbeurt om 10u30, 14u30 of
16u. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven
kan via e-mail naar belle.epoque@blankenberge.be of via
telefoon naar
050 42 87 41.

Stadswandeling om 10 u.
20 juni // 27 juni // 11 juli

Belle Epoque Schatten 2016
Het Belle Epoque Centrum brengt van 21 mei tot en met
30 oktober de tijdelijke tentoonstelling ‘Belle Epoque
Schatten: mode in de belle époque’.

Stadswandeling om 15 u.
23 juni // 4 juli // 7 juli
Art-nouveauwandeling om 10 u.
12 juni // 26 juni
Maritieme wandeling om 10 u.
vertrek aan ‘Podiumboot’,
Franchommelaan
19 juni // 10 juli

hoek

Havenstraat

Mode in de periode 1870 – 1914 was zeer belangrijk voor
de aristocratie en de nieuwe rijken. Via kledij, accessoires
en juwelen kon men zich onderscheiden van het gewone
volk.
De expo zal een duidelijk beeld schetsen van de mode
in deze periode en het contrast tussen arm en rijk. De
tentoonstelling zal authentieke kledij, accessoires,
juwelen, parfumflessen, Thonet-meubeltjes,… bevatten.

&

Interbellumwandeling om 10 u.
13 juni

De tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij de
medewerking van de gemeente De Haan, musea uit
binnen- en buitenland en privéverzamelaars.

Interbellumwandeling om 15 u.
14 juli
Havenfeesten met maritieme wandeling om 10.30 u.
vertrek aan de Paravang, kant De Smet de Naeyerlaan
5, 6, 7 en 8 mei

De tentoonstelling is geïntegreerd in de permanente
collectie. U betaalt dus slechts een keer inkom en
krijgt twee tentoonstellingen te zien. Inwoners van
Blankenberge krijgen steeds gratis toegang op vertoon
van de identiteitskaart.

Week van de Begraafplaatsen met funerair
erfgoedwandeling om 14 u.
vertrek aan de ingang van de Stedelijke Begraafplaats
Blankenberge
28 en 29 mei

De koe, de Hottentotten en de mergpijp in het
Zuivelmuseum
Het Zuivelmuseum is gratis (doorlopend) te bezoeken van
11 tot 18 uur.
U kan gans de dag gidsbeurten over ‘De koe, de
Hottentotten en de mergpijp’ volgen (zonder reservatie).

Open Kerkendag om 10 en 15 u.
Sint-Rochuskerk: 4 juni om 10 en 15 u.
Sint-Antoniuskerk: 5 juni om 10 u.
Sint-Rochuskerk en met Sint-Antoniuskerk: 5 juni om 15 u.

Runderen zijn circa 6.000 jaar voor Christus gedomesticeerd,
vermoedelijk in Afrika.
In Zuid-Afrika woonden vele jaren geleden de Khiokhoi of
Hottentotten. De bevolkingsgroei maakte uitbreiding van
de voedselproductie noodzakelijk Runderen waren nodig
in de landbouw, als last en trekdier en voor de productie
van mest en vlees. Pas later werden runderen ook gebruikt
voor de productie van melk en melkproducten.

Visite guidée en ville (en français) à 10 h.
9 julliet
Begeleide wandeling Zomersculpturen om 10 u.
16 juli

Erfgoeddag op zondag 24 april

Om deze melkproductie te verhogen, blies men met
een mergpijp in de vagina van de koe. Zo hoopten ze de
melkafscheiding te stimuleren en meer melk te bekomen.

Dames en mode in het Belle Epoque Centrum
Erfgoeddag 2016 staat in het teken van ‘rituelen’.
Het Belle Epoque Centrum is op deze dag doorlopend
gratis te bezoeken van 10u tot 18 uur.

Ontdek de rituelen in het oude Blankenberge
Tijdens deze interactieve wandeling leer je het oude
Blankenberge en haar rituelen kennen. De gids leidt je
doorheen de stad en bij talrijke tussenstops krijg je een
live voorstelling met enkele rituelen. De vissers van toen
waren zeer bijgelovig en hadden vele rituelen om bv. een
goede visvangst te hebben, veilig terug van zee terug te
keren,..

Bovendien kan u deelnemen aan een gratis gidsbeurt. De
gids blikt vooruit op de tijdelijke tentoonstelling rond mode
en vertelt u onder andere hoe de dames destijds tot zeven
maal per dag hun outfit verwisselden. ‘Zien en gezien
worden’ was zeer belangrijk in de belle époqueperiode,
rijkdom werd geuit in de architectuur, kunst,… en mode.
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De sfeervolle fiets & onderdelen shop
langs de Noordede
Westernieuwweg Noord 11
8377 Houtave

ELKE VRIJDAG & ZATERDAG
13:00 tot 17:00
“grote stockverkoop”
Lukt dit niet op vrijdag of zaterdag, dan kan je altijd even bellen voor een afspraak.
maandag & woensdag: 18u30 tot 20u30 (gesloten op feestdagen)

WWW.DESPAAK.BE

Onze leveranciers

FIETSEN, E-BIKES & ONDERDELEN

Zaakvoerder

Magazijn

VANHOORENWEDER DIETER

DE BREE MARTINE

+32(0)472 71 99 72
info@despaak.be

+32(0)475 82 35 81
orders@despaak.be
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Neem deel aan de gratis wandeling om 14u, 14u45, 15u30,
16u15 of 17u.
De wandeling duurt twee uur. Reservatie bij Belle Epoque
Centrum is verplicht.

Verder staan er shantyoptredens op het programma
in het kader van het North Sea Folk & Shanty Festival
op vrijdag en zaterdag. 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.
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.
Laat je onderdompelen in dit gratis authentieke
evenement vol maritieme sfeer en gezelligheid.

Info en reservatie:
Belle Epoque Centrum
Elisabethstraat 24, 8370 Blankenberge
T 050 42 87 41
E belle.epoque@blankenberge.be
www.belle.epoque.blankenberge.be

Havenfeesten – 5 mei tot en met 8 mei
Dit jaar vindt tijdens het Hemelvaartweekend in en rond
de Blankenbergse havenbuurt de 66ste editie van de
Havenfeesten plaats, dit jaar van 5 tot en met 8 mei.

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) en op
de festivalsite aan de verschillende podia. Je kunt het
programma ook raadplegen op www.havenfeesten.be of
www.blankenberge.be.

Zomer in Blankenberge
Deelname aan deze zomeractiviteiten is gratis
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 en dienst voor toerisme.
6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus, 17
augustus en 24 augustus
telkens om 20 u.

De havenfeesten zijn opnieuw een initiatief van de
vrijwilligers van de Havengebuurtekring en de dienst
Evenementen van stad Blankenberge. Ze zijn een
unieke gebeurtenis omdat verschillende verenigingen uit
Blankenberge en daarbuiten de Blankenbergse haven van
vroeger en nu hiermee in de kijker zetten.
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.
Na het succes van de speciale jubileumeditie van vorig
jaar worden opnieuw een 20-tal authentieke zeilschepen
verwacht in de haven voor Sail 2016.

Vlaanderen feest met Niels Destadsbader
Koning Leopold III- plein
zaterdag 9 juli van 20 tot 23.30 u.
Vlaanderen Feest! Kunst- en ambachtenmarkt
Manitobaplein
zondag 10 juli van 10 tot 18 u.
Muzikaal vuurwerk
Zeedijk ter hoogte van de Pier
donderdag 21 juli vanaf 22.30 u
met bijhorend lichtspektakel
Vuurtorenplein
vrijdag 12 augustus vanaf 22.30 u.
Vlaanderen Zingt!
19.30 u. Koning Leopold III- plein
vrijdag 5 augustus

Traditioneel worden ook de overleden vissers herdacht
met een bloemenhulde aan het standbeeld ‘De Stuurman’,
beter gekend als ‘Sterken Dries’. De evocatie die vorig jaar
werd gecreëerd zal ook dit jaar plaats vinden.
Bezoekers aan de havenfeesten kunnen op grote displays
sfeerbeelden en de historiek van de Havenfeesten
bewonderen.
Op zondag is er de grote vissersstoet, die door de
havenbuurt trekt.

info:
Dienst Evenementen
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 43 20 43
evenementen@blankenberge.be
www.blankenberge.be
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ONDERWIJS
Nieuws uit de gemeenteschool
't POLDERHART Zuienkerke !!!

1e en 2e leerjaar
Kronkelidoe

De enthousiaste ROLLEBOLLE FANS uit 2e en 3e kleuter !!

Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke
www.gemeenteschoolzuienkerke.be
Telefoon 050/41 84 30
De lente hangt in de lucht...de leuke lentekriebels zijn
voelbaar op school !. De eerste zonnestralen werken
aanstekelijk en doen ons dromen van een prachtig, mooi,
boeiend en leuk 3e trimester.
Heel wat activiteiten
staan op het programma …o.a. paasontbijt georganiseerd
door
ons
energiek
schoolparlement;schoolfeest
met optreden van de kinderen spelenmarkt; diverse
schooluitstappen; groots samenzijn met onze bevriende
scholen uit de schoolgemeenschap; Bingo; …
Maar toch eventjes een fijne terugblik naar de voorbije
maanden:

De max!!
GEEN NOOD …wanneer Zuienkerke zich voorbereidt voor
de jaarlijkse toneelvoorstelling en zo de sportzaal niet
beschikbaar is, dan kijken we reikhalzend uit naar het
schaatsfestijn in het Boudewijnpark. En ja, de eerste
stapjes op de ijspiste zijn vaak nogal wankel …kijk maar
mee …
En hoera daar is de eerste glimlach!!

Sportieve activiteiten in de voorbije maanden
ROLLEBOLLE & KRONKELIDOE

Foto’s vertellen
meer dan woorden !
Met wat hulp lukt het toch aardig !
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€

COMPUTERWINKEL

10

iPHONE & iPAD HERSTELLING
VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES
NETWERKBEHEER
CAMERABEWAKING
PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT
SERVICECONTRACTEN
BLANKENBERGE
BRUGSE STEENWEG 72, 8370 BLANKENBERGE
T 050 41 91 40
OOSTENDE
NOORDZEESTRAAT 1, 8400 OOSTENDE
T 059 34 11 60

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 30/05/2016.
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Ook wij deden mee aan PYJAMADAG …4 maart
2016

Op 5 februari trok een bonte stoet door
de Zuienkerkse straten!!

Met z’n allen kwamen we in pyjama naar school om de
langdurige zieke kinderen een hart onder riem te steken
want ook zij verdienen school via BEDNET !! Dikke pluim
voor dit mooie initiatief!

2e en 4e leerjaar in pyama”outfit”

Niet alleen voor de “fun” maar een pyjama voor ieder
kind dat langdurig ziek is !!
Wij denken aan hen…

Vredesposters uit het zesde vielen in de prijzen …
De actualiteit laat niemand onberoerd
vluchtelingenstroom, geweld in het Midden-Oosten,
terrorisme, milieuvervuiling ,e.a. het komt dagelijks in
het nieuws. Vredesopvoeding , opvoeden tot kritisch jong
volwassenen met respect en waarden behoort dan ook tot
één van onze belangrijke pedagogische taken. De zesde
klas draagt alvast hun steentje bij en nemen deel aan een
internationale tekenwedstrijd rond VREDE…Hierbij onze

DANK je wel lieve ouders, grootouders en alle leden van
de vriendenkring om onze stoet nog kleurrijker te maken !!
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3 klaswinnaars maar eigenlijk vallen alle leerlingen in de
prijzen want hun engagement hieromtrent was uitermate

groot. Proficiat 6e jaars

Educatieve uitstappen …boeiende, leerrijke lesactiviteiten…kijk maar even mee !

Wat vind je ervan ?! Heerlijk toch …
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HENDRIK TRAEN

Kijk zo leren wij begrippen als “in”, “naast”, …

Dakwerken



Zinkwerken



Carports



Karweien

“in” de doos

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 
				“naast”de doos

“in” de doos

Tot de volgende keer ….Juf Ingrid
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Dominique Dumortier
Ervaringsdeskundige autisme
Schrijfster van het boek: van een andere planeet

Individuele gesprekken:
Geen langdurige of therapeutische begeleidingen
Wel inzicht: Hoe is het, hoe voelt het en wat betekent
het om met autisme te leven…
een op weg helpen naar beter begrijpen
(ook vormingen en getuigenissen)

Enkel op afspraak:
dominique11@telenet.be
0486/92.50.06 (Zuienkerke)
www.engelenmetbotinnen.be
vzw Engelen Met Botinnen: Ond.nr: 0846.772.485 RPR Mechelen
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'pyjamadag' van Bednet. Dit deden we speciaal voor
alle kinderen die door omstandigheden, ziekte,... de
mogelijkheid niet hebben om de lessen mee te volgen
vanop de schoolbanken. Wij deden dit speciaal voor onze
lieve Aaron!

Akkerwinde
Kleuterleefgroep

Dolfijnentrainer
Aaron, een toffe jongen uit leefgroep 3, is ernstig ziek.
Hij mocht, in samenwerking met het UZ Gent, tijdens
de revalidatie, werken met dolfijnen. De therapie werkt
helend en zorgt voor veel voldoening. Na enkele weken te
hebben geoefenend mochten we met de klas op bezoek
in het dolfinarium. Daar gaf Aaron, samen met heel
wat lotgenootjes, het beste van zichzelf. De dolfijnen
deden truukjes en kunstjes. Aaron stond als een echte
dolfijnentrainer vooraan. We willen hem zeggen dat we
supertrots zijn. Proficiat Aaron!

3, 2, 1 de ruimte in! De kinderen van de kleuterleefgroep
werden ondergedompeld in het thema waar we de
planeten en sterren ontdekten. In de klas bouwden we een
reuzegrote ruimteraket en werden ze échte astronauten.

Pyjamadag

EHBO initiatie : Hiep hiep help! leefgroep 3
Enkele foto's en reacties van de kinderen:
- Het was een leerzame namiddag (Witse)
- Ik wist er niet veel van en nu wel (Jorben)
- We leerden hoe je snijwonden moet verzorgen en
verband moet aanbrengen (Zeb)
- We mochten doen alsof we naar 112 belden en dan
moesten we op een juiste manier info doorgeven (Jutta)

Vrijdag 4 maart trokken alle kinderen en leerkrachten
van de leefschool hun pyjama aan op deze speciale
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Op bezoek bij Licht en liefde

Beroepen-talententocht

Het was leuk bij Licht en Liefde. We moesten in
groepjes werken. Elke groep deed hetzelfde maar moest
doorschuiven. Ons groepje ging eerst de donkere ruimte
binnen. Daar was een park nagebouwd met bankjes en
planten en weggetjes. We moesten met Nick (die zelfd
blind is) de weg volgen. Dat was spannend en moeilijk. We
mochten dingen ruiken en proeven en raden wat het is. Zo
konden we ons inbeelden hoe het voelt om blind te zijn.
Dat is raar. Nadien mochten we doorschuiven? Tijdens de
2e workshop leerde Laethitia, die slechtziend is, ons de
verschillende soorten slechtziendheid. Daarvoor mochten
we speciale brillen opzetten. Tot slot vertelde Jan (een
blinde meneer) ons over hoe blinden lezen en schrijven.
We mochten onze naam in braille schrijven. Voor we naar
huis gingen toonde Nick ons nog zijn blindegeleidehond.
Dat was supercool! Het was een leuke en interessante
voormiddag. Ik ben heel erg blij dat ik gewoon kan zien.
(Margot)

"Een fantastische beroepen-talententocht met het 6de
leerjaar, tijdens onze Projectweek rond het secundair.
We brachten een bezoek aan Duneroze, Avalanche,
Bodycocon en osteopaat Tom De Vos. We ontdekten de
talenten in elk beroep, heel boeiend. "
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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.
Op het kerkplein zal de gemeente een tent plaatsen waar
twee plaatselijke verenigingen drank en zoetigheid zullen
verkopen.
Daartegenover wordt een podium opgesteld waar de
muziekband JOHNNY AND THE SPARKS het beste van
zichzelf geeft . Ambiance verzekerd!!

SPORT EN VRIJE TIJD
S-PLUS : petanque
Februari 2016

S-PLUS
ZUIENKERKE

GROTE ROMMELMARKT
TE ZUIENKERKE

Pétanque sportliefhebbers hierbij werd door S-Sport
Zuienkerke, beslist volgende data aan te nemen:

ZONDAG 1 MEI 2016

•1 april 2016 - welkom, met openingsreceptie!
•15 april 2016
•29 april 2016
•13 mei 2016
•27 mei 2016
•10 juni 2016
•24 juni 2016
•8 juli 2016
•22 juli 2016
•5 augustus 2016
•19 augustus 2016
•2 september 2016
•16 september 2016

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 zondag 1 mei 2016 contant
terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein. .

•7 oktober 2016 [inhaalwedstrijd]
•21 oktober 2016 [inhaalwedstrijd]

Dansplatoo Zuienkerke

Het bestuur,

!

!

Prondelmarkt en oude ambachtenmarkt
te Zuienkerke zondag 1 mei 2016.
Zondag 1 mei 2016 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 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 zondag 1 mei 2016 contant
teruggegeven in het rode tentje op het kerkplein, waar u
zich ‘s morgens aanmeldt.

Op donderdagavond wordt er bij Dansplatoo Zuienkerke
gedanst in de gemeentelijke basisschool o.l.v. dansdocente
Yentl Vandeurzen. Héél wat dansers zijn wekelijks
van de partij. Momenteel zijn ze in volle voorbereiding
voor de jaarlijkse dansvoorstelling Fedes Danst! 2016.
Fedes Danst! 2016 gaat door in het Vrijetijdscentrum te
Jabbeke op 21 en 22 mei. De dansgroepen van Dansplatoo
Zuienkerke kijken er naar uit om jullie te mogen
verwelkomen! De prédansertjes (°2010-2012) brengen
een leuke choreografie genaamd ‘Back to School’. Voor
de Jazz Kids (°2008-2009) wordt het een dans op het
nummer ‘Cheerleader’, terwijl de dansers van Jazz Junior
+ 1 (°2003-2007) het beste van zichzelf zullen geven met
de choreografie ‘To Fall in Love’. Wil je de dansers van

Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de sfeer van
vroegere tijden doen herleven. De schaapscheerder, de
touwdraaier,de kalligraaf, de glasschilder, de wolkammer
en de hoefsmid met zijn veldsmisse zijn weer van de
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Zuienkerke komen aanmoedigen? Dansplatoo Zuienkerke
neemt deel op zondag 22 mei. Tickets kunnen aangekocht
worden vanaf 18 april op www.fedes.be . Wij wensen alle
dansers alvast héél veel succes!
Staat jouw zoon of dochter ook te springen en te dansen
bij het horen van muziek? Kom dan naar onze ‘open les’
op 26 mei 2016. Alle geïnteresseerden kunnen gratis en
vrijblijvend deelnemen. Aanmelden voor het dansseizoen
2016-2017 is op dat moment ook mogelijk.
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donderdag 26 mei 2016
16u00-17u00 – prédans (4-5j)
17u00-18u00 – jazz kids (6-7j)
18u00-19u00 – jazz junior + 1 (8-12j)

Waar? Gemeentelijke sportzaal,
Nieuwe Steenweg 37a, 8377 Zuienkerke
Wens je op de hoogte te blijven van ons aanbod?
Stuur een mailtje met jouw gegevens naar info@fedes.be
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THEARTOFCOOKING
Catering concept by Stijn Vandermeersch

CATERING & EVENTS – GASTRONOMIE AAN HUIS – KOOKWORKSHOPS EN -DEMO'S

WWW.THE–ART–OF–COOKING.BE – 0473/970539 – stijnvandermeersch@telenet.be

GEERT
VANDEN BROUCKE

't Zandlopertje

— KASTEN OP MAAT —

DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK
TE ZEEBRUGGE-BAD

Alle maatwerk: kleerkasten, bergkasten,
dressings, keukenkasten,...

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

GSM: 0472 29 11 56
geertvandenbroucke@skynet.be
www.kastenopmaatgeertvb.be

Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje
Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs
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
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BIBLIOTHEEK

Mie Ninja

De Braeckeleer, Nico

Verboden voor jongens!

Buis, Suzanne

Heksje Lilly wordt een Knister
prinses

POETISCH MUZIKAAL
ONTBIJT IN DE BIB
Zaterdag 5 maart 2016 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.
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.

Het magische zwaard

Knister

Op jacht naar de verloren

Knister

Hopeloos verliefd

Russell, Rachel Renée

Mijn gemuts

Russell, Rachel Renée

Liefde aan het hof van de Stilton, Thea
tsaar
Boerderijvriendjes

Sirett, Dawn

VOLWASSENEN
Romans
Borgen

Het bibteam
Ann , Mark, Monica, Roger en
Tina

Malmose, Jesper

Het land met de gouden Lark, Sarah
kust
Het geheim van mijn man

Moriarty, Liane

Het jachtseizoen

Cross, Mason

Non-fictie

NIEUWE AANWINSTEN

Wijn en wijnstreken van Joseph, Robert
Frankrijk
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FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN

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

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

Geregistreerd aannemer
Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

Eigen keuken ! Ruime parking!
Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag
Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

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

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

taxigeorges@telenet.be
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klasse C (gassen) en klasse F (frituurvet). Gewicht 1 kg.
Een aerosolbrandblusser met schuim is geschikt voor
het blussen van beginnende branden van vaste stoffen
(Klasse A), vloeistoffen (Klasse B) en vetten met name
frituurvet (Klasse F). Gewicht is 750 gram.

WELZIJN EN
GEZONDHEID
Brandveilig op reis

Een EHBO-kit.
Dit is aangeraden om steeds bij te hebben voor eerste
hulp bij kleine ongevalletjes.

Met de tent

Met de caravan - camper – mobilhome
De caravan is voor velen onder ons tijdens de
zomermaanden onze tweede thuis. Net zoals je vaste
stek is het lang geen slecht idee om ook je caravan
van voldoende brandpreventiemiddelen te voorzien.
Caravans hebben in verhouding immers even veel kans
op brand als gewone huizen, zo bewijzen de statistieken.
Brandbeveiliging begint in de eerste plaats met preventie.
De brandbeveiligingsmiddelen voor de caravan bestaan
niet alleen uit een correcte brandblusser en een blusdeken
maar ook uit een brandmelder en een EHBO-kit.
Draagbare snelblusser.
Een draagbare poederblusser 5 kg of een schuimblusser
6 liter kunnen branden op basis van zowel vaste stoffen,
vloeistoffen, elektriciteit zonder problemen aan. Om
die reden zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in de
caravan, camper of mobilhome. Elektrische apparaten,
maar ook andere ontvlambare vloeistoffen kunnen snel
en efficiënt geblust worden. De inhoud van 5 kg of 6 liter
volstaat om medium-kleine branden te blussen. Door zijn
beperkte omvang zijn deze toestellen nog eenvoudig op
te bergen. Let wel dat ze steeds zeer vlot en gemakkelijk
te bereiken zijn, anders gaat nodeloos veel tijd verloren.
Bij een gasbrand moet zo snel mogelijk de gastoevoer
kunnen afgesloten worden. Wanneer enkel de vlammen
geblust worden zal het gas zich verder blijven verspreiden
en een zeer groot gevaar opleveren op ontploffing.
Brandblussers voor privégebruik moeten niet jaarlijks
gecontroleerd of onderhouden worden. Indien u ze
op een droge plaats die niet onderhevig is aan grote
temperatuurschommelingen bewaart, kan u uw toestel
lang houden. Bij gebruik moet het toestel opnieuw gevuld
worden met blusmiddel en met het uitdrijfgas of moet u
een nieuw toestel aankopen.

Of je nu naar een camping gaat of diep de bossen in trekt,
met de tent op stap gaan heeft altijd iets avontuurlijks.
Bovendien wordt de tent voor even jouw tweede
verblijfplaats. Niet alleen daarom is het belangrijk dat je
ook voor jouw tent de nodige brandpreventie voorziet, ook
het omgevingsgevaar is niet te onderschatten. Wist je dat
5% van alle branden wereldwijd in een bos beginnen? Ben
je van plan de wildernis in te stappen, dan zijn bosbranden
bijgevolg een belangrijk iets om in je achterhoofd te
houden, zeker tijdens de droge zomermaanden.
Een rookmelder.
Deze kan je gerust ophangen in een tent. Uiteraard gaat
het hier om grotere tenten waar meerdere personen in
kunnen overnachten. Met een beetje creativiteit hang je
een rookmelder op aan het hoogste punt van de tent. De
rookmelder zal u snel verwittigen dat er rook aanwezig
is. In een gewoon huis heb je 3 minuten de tijd om de
woning te verlaten. Bij een tent is deze tijd veel korter.
Dus hoe sneller je verwittigd wordt hoe kleiner de kans op
(ernstige) letsels of brandwonden. Vervang de batterij elk
jaar en test het toestel voor u op reis vertrekt.

Een blusdeken of branddeken.
Dit is een deken gemaakt uit een onbrandbare stof die
men over een beginnend vuur of vlammen kan leggen.
Hierdoor wordt de zuurstof afgesloten en de brand in een
vroeg stadium geblust. Laat het deken voldoende lang
liggen en bij twijfel verwittig de brandweer.

Een kleine draagbare brandblusser.
Een brandblusser op basis van aerosol zal er voor zorgen
dat een beginnende brand zeer snel in de kiem wordt
gesmoord. Bovendien staat de fles niet onder druk en is
ze makkelijk weg te bergen, ook in een rugzak. Door de
lange houdbaarheid kan u de brandblusser minstens 10
jaar bewaren, en bovendien bedraagt het gewicht van de
(volle) fles slechts 750 of 1000 gram, waardoor de aerosolbrandblusser uiterst draagbaar is. De aerosobrandblusser
is geschikt voor branden van klasse B (vloeistoffen),

Kijk uw blusdeken na of deze geschikt is voor éénmalig
gebruik of voor meerdere keren. In het eerste geval dient
u na gebruik deze onmiddellijk te vervangen.

37

Een branddetector.
Kies voor een hittemelder of thermische detector. Deze
detector zal u bij te snel stijgende temperaturen onmiddellijk
waarschuwen, zodat u ook in uw slaap gevaarlijke situaties
meteen gewaar wordt. De hittemelder heeft een luid signaal
en zal geen valse meldingen geven in gewone huissituaties.
De hittemelder is gemakkelijk met dubbelzijdig kleefband
op te hangen in uw verblijfplaats Door de batterij jaarlijks te
vervangen geniet u van een permanente veiligheid.
Een optische rookmelder zal in een caravan, camper of
mobilhome door condensatie of door kookdampen snel
leiden tot valse activatie.

Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus als
aanmaakmiddel, aangezien deze in combinatie met een
open vuur een steekvlam kunnen veroorzaken.
Gebruik een blaasbalg of waaier als u het vuur wil
aanwakkeren.
Gebruik nooit een brandstof (benzine, white spirit, ...) en
blaas ook nooit in het vuur.

Plaats de ingrediënten op de grill
Eén persoon bedient de barbecue en is verantwoordelijk
voor het bakken van het vlees. Deze persoon:
* draagt best: een linnen schort
* (niet synthetisch)draagt handschoenen.
* mag geen alcohol drinken. Ook bij de barbecue is een
BOB nodig
Zet geen alcoholische dranken in de buurt van de barbecue
want door de hitte kunnen de alcoholdampen ontbranden.
Hou kinderen en huisdieren op een veilige afstand.

Een EHBO-kit.
Bij huis-keuken-tuin ongevallen kan een EHBO-kit de
eerste problemen oplossen.
Bij brandwonden is het absoluut noodzakelijk de
wonde voldoende af te koelen met lauw stromend
water gedurende ministens 20 minuten. Wanneer de
brandwonde groter is dan een 2 euromunt of als er blaren
aanwezig zijn (= 2° graad) moet een dokter geraadpleegd
worden Wanneer de wonde groter is dan een hand dan
is een bezoek aan het ziekenhuis aangewezen. Bel de
hulpdiensten via 112.

Doof het vuur
Doof een barbecue met zand of water want de houtskool
in de barbecue blijft na gebruik nog urenlang nagloeien.
Zorg ervoor dat alles goed dooft.
Let op: zand neemt de hitte van de barbecue niet weg.
De houtskool blijft nog urenlang gevaarlijk heet. Houd
daarom kinderen en huisdieren uit de buurt van een
warme barbecue.
Verplaats nooit een nog brandende barbecue.
Ruim de as pas op als deze helemaal afgekoeld is!

Voor meer informatie of inlichtingen en vragen kunt u steeds
terecht bij de brandpreventieadviseur van uw gemeente
of verblijfplaats.of via mail brandpreventieadviseurs@
zone1.be of op nummer 050/43.28.22.

Tips om veilig te barbecueën

Loopt het toch fout? Doe dan dit

Wanneer u een BBQ organiseert,
is er soms niet veel nodig opdat
het feest uitdraait op een drama.
Voor een gezellige maaltijd
... zonder ongelukken, lees
aandachtig de onderstaande tips!

Ga weg van het vuur!
Als iemand zich verbrandt dan moet u deze persoon
onmiddellijk weg halen bij de warmtebron.
Als kleding in brand staat: dek het slachtoffer af met een
jas, deken of doek.
Je kan de persoon ook over de grond laten rollen of het
vuur met water doven.
Gebruik nooit een jas, deken of doek in een synthetische
stof.
Nooit rennen als iemand in brand staat.
Vermijden bewegingen die het vuur opnieuw zouden
kunnen aanwakkeren.

Installeer uw BBQ correct
Plaats de barbecue op een stevige, vlakke en horizontale
ondergrond en zorg ervoor dat de barbecue niet kan
omvallen of omvergelopen worden.
Let op de wind. Vooral in de buurt van (party)tenten,
of droge struiken kunnen vonken makkelijk brand
veroorzaken.
Plaats de barbecue dan ook niet te dicht bij tuinmeubelen,
parasols, tafellakens, planten.
Pas op met licht ontvlambare materialen (kleding, haren)
in de buurt van de barbecue.
Zet in de buurt een brandblusser of emmer zand voor als
het fout loopt, zodat je snel kan blussen.

Spoelen, spoelen en nog eens spoelen!
«eerst water, de rest komt later»!
Koel de brandwonde onmiddellijk door gedurende
minimum 20 minuten te spoelen onder lauw, stromend
water (ca. 20° C).
Indien nodig en indien mogelijk, maak gebruik van een
douche: zet betrokkene onder een stromende lauwe
douche om de brandwonden te koelen, desnoods met

Wees voorzichtig bij het aanmaken van het vuur
Gebruik liefst speciale aanmaakblokjes, -pasta of -gel
gebruiken.
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kleren aan.
Gebruik bij het spoelen van de brandwonde alleen lauw water,
nooit koud water – dit om onderkoelingsverschijnselen te
vermijden.

te laten nemen door je huisarts of gynaecoloog. Enkele
weken nadat je het uitstrijkje hebt laten nemen ontvangt
je arts het resultaat.
Uit cijfers van 2014 bleek dat maar liefst 61.2% van de
Vlaamse vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar een driejaarlijks
uitstrijkje heeft laten nemen. In onze gemeente
Zuienkerke gaat dit om 60,4% en zo scoren we hoger
dan de deelname voor onze provincie West-Vlaanderen
(59,9%).

Kledij verwijderen:
Verwijder best de kleding rond de brandwonde.
Opgelet: ingebrande kleding wordt altijd losgeknipt rond
de wonde; trek deze nooit los uit de wonde!
Juwelen en horloge worden best onmiddellijk verwijderd.

Vaak denken vrouwen dat ze na de leeftijd van 50 jaar
geen risico meer lopen op baarmoederhalskanker. Dat is
een misvatting! De gemiddelde leeftijd van de diagnose
baarmoederhalskanker is 54 jaar! Spijtig genoeg laten
echter veel vrouwen het uitstrijkje achterwege eens
hun vruchtbare periode en de preventieve controles voor
anticonceptie en zwangerschap achter de rug zijn. In
onze gemeente laat 46,9%, van de vrouwen ouder dan
55 jaar een driejaarlijks uitstrijkje nemen. Logo BruggeOostende, het Centrum voor Kankeropsporing en de
Vlaamse Overheid streven tegen 2020 naar een deelname
van 65% van alle vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar. Om tegen
2020 het streefcijfer van 65% te behalen is er dus nog
veel werk voor de boeg in onze gemeente.

Is de brandwonde groter dan een muntstuk van
2 euro?
Blijf spoelen en raadpleeg de huisarts!

Is de brandwonde groter dan een hand?
Blijf spoelen en contacteer de hulpdiensten via het
noodnummer 112!
Dek na het spoelen de brandwonde af met een bevochtigd
steriel verband; gebruik eventueel een propere vochtige
keukenhanddoek of plastiekfolie (genre: huishoudfolie).
Smeer geen zalven of gels of schuim op de wonde. De arts
moet deze toch verwijderen om de ernst te bepalen.
Geef het slachtoffer géén pijnstillers!
Pijn is eveneens een belangrijke indicator om de graad van
de brandwonde te bepalen.
Geef géén eten of drinken.
Zorg dat de patiënt niet afkoelt.
Zorg ervoor dat het slachtoffer altijd in een zittende
houding geplaatst wordt, ook wanneer u hem/haar zelf
naar het ziekenhuis vervoert.
Voor meer informatie of inlichtingen en vragen kunt u steeds
terecht bij de brandpreventieadviseur van uw gemeente
of verblijfplaats.of via mail brandpreventieadviseurs@
zone1.be of op nummer 050/43.28.22.

Wat is eigenlijk een bevolkingsonderzoek naar kanker?
 Het onderzoek is voor mensen die geen klachten
hebben en geen verhoogd risico op de ziekte hebben.
 Het bevolkingsonderzoek wordt aangeboden door de
Vlaamse overheid.
 Je maakt gewoon zelf een afspraak voor een uitstrijkje
bij je huisarts of gynaecoloog.
 Er wordt gekeken of er afwijkingen zijn die kunnen
wijzen op een bepaalde kanker. Pas na vervolg-onderzoek
(indien nodig) wordt een diagnose gesteld.

Uitstrijkje blijft ook
na de menopauze
belangrijk!

 Vragen over het bevolkingsonderzoek? Surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail naar
kanker@bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het
Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9
en 12 uur en 13 en 16 uur.

In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
worden alle 25 t.e.m. 64-jarige vrouwen in Vlaanderen
aangemoedigd om elke drie jaar een uitstrijkje te laten
nemen. Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker
makkelijk op te sporen. Ook de voorstadia ervan, waarin
de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is,
worden via de test opgespoord. Je hebt dan nog geen
kanker en een eenvoudige behandeling is vaak al genoeg
om te voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.

 Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie,
neem contact op met je huisarts of gynaecoloog.
 Bekijk ook het animatiefilmpje over het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker via www.
bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker.
Joke Goethals
Stafmedewerker Bevolkingsonderzoeken naar kanker Logo Brugge-Oostende vzw

Wanneer je in de afgelopen drie jaar geen uitstrijkje
hebt laten nemen, ontvang je van het Centrum voor
Kankeropsporing een uitnodigingsbrief om een uitstrijkje
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alleen jezelf tegen mogelijke nare gevolgen, maar ook je
omgeving. Vooral ouders van baby'tjes jonger dan 1 jaar
zullen je dankbaar zijn, want mazelenvaccinatie werkt pas
goed vanaf de leeftijd van 12 maanden.

Gratis inhaalvaccinatie
tegen mazelen
voor (jong)volwassenen

Herinner jij (of je ouders) niet meer of je in het verleden
volledig gevaccineerd bent, dan kan je het eerst zelf online
checken via de Patient HealthViewer. Via die toepassing van
de mutualiteiten kan je je vaccinatiegegevens raadplegen,
voor zover ze in Vaccinnet werden geregistreerd. Vind je
daar geen info, vraag het dan aan je huisarts.

Mazelen wordt vaak
aanzien als een typische
kinderziekte.
Ten
onrechte, want vooral
( jong)volwassenen
lopen nog risico om
de mazelen te krijgen.
Ben je tussen 20 en
45 jaar, dan is de kans
immers groot dat je niet
(voldoende) bent gevaccineerd en de ziekte ook nooit hebt
doorgemaakt in je kinderjaren. Twee vaccinaties bieden
levenslange bescherming. Tot eind 2016 zijn die vaccins
gratis te verkrijgen bij je huisarts of arbeidsgeneeskundige
dienst.

Meer info
www.vaccinatieweek.be

Rupsen die de aandacht
(maar soms meer)
prikkelen…
Elk jaar vanaf april komen er uit sommige delen van de
ruime kustregio meldingen van mensen die ongerust zijn
na het zien van rupsen. Anderen hebben zelfs last van
gezondheidsklachten nadat ze in contact geweest zijn
met bepaalde rupsen. Sommigen denken dat het gaat om
eikenprocessierupsen, maar deze rupsensoort komt niet
voor in West-Vlaanderen. De grote media-aandacht die er
soms is voor deze rupsen, zorgt er soms voor dat mensen
ongerust worden van elke rups die ze zien. Het is echter
perfect normaal dat we rupsen tegenkomen. Meer zelfs:
het zou héél slecht nieuws zijn als we geen rupsen meer
zien. De meeste van deze beestjes zijn perfect onschadelijk
en enkel bij sommige moet je wat voorzichtiger zijn.

‘Kinderziekte’ voor volwassenen
Mazelen is een heel besmettelijke infectieziekte. Je
herkent ze aan de rode, verheven, licht jeukende vlekken
over het hele lichaam, vooral op de romp en in het gezicht.
Meestal ben je 1 à 2 weken goed ziek maar herstel je
volledig. In zo’n 1 op de 1.000 gevallen treden ernstige
complicaties op, zoals acute hersenontsteking op. Dat kan
blijvende schade veroorzaken of zelfs dodelijk zijn.

Gratis inhaalvaccinatie
Baby’s en kinderen worden sinds 1985 systematisch
ingeënt tegen de mazelen. Wie ouder is dan 45 jaar heeft
hoogstwaarschijnlijk de ziekte nog gehad. Mazelen kan je
maar één keer krijgen, dus eens je de ziekte hebt gehad,
kan je verder op beide oren slapen.
Jongvolwassenen tussen 20 en 45 jaar hebben de ziekte
wellicht nooit doorgemaakt en hebben geen of maar één
dosis van het vaccin toegediend gekregen. In dat geval
ben je onvoldoende beschermd en loop je best even langs
je huisarts voor vaccinatie. Tot eind 2016 is het vaccin
tegen mazelen (dat meteen ook beschermt tegen bof en
rubella) bovendien gratis voor volwassenen. Huisartsen
(en arbeidskundige diensten) kunnen ze gratis bestellen
via Vaccinnet, het bestel- en registratiesysteem van
de Vlaamse overheid. Zo werkt Vlaanderen mee aan de
doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie om
mazelen de wereld uit te helpen.

De bastaardsatijnrups
Dit is de rups van een nachtvlinder. Ze heeft, net zoals de
eikenprocessierups, ‘brandhaartjes’. Dit zijn haartjes met
weerhaakjes er aan die huiduitslag, jeuk, prikkeling en
irritatie van de ogen of luchtwegen kunnen veroorzaken.
Deze haartjes zitten ook in het spinsel van de rups,
waardoor dit ook ‘netelig’ is. Je kan de volwassen rups
heel goed herkennen aan de 2 rode oranje-rode stipjes op
de rug. Deze rupsen komen vooral in de (ruime) kustregio
voor op meidoorn en sleedoorn, maar ze kunnen zich ook
voeden met zomereik, berk, iepen en vruchtbomen. De
rupsen kan je zien in het voorjaar en de vroege zomer.
Raak de rups niet aan en zorg dat de rups niet in direct
contact kan komen met je blote huid. Wandel je in
natuurgebied waar de rups voorkomt, draag dan kledij
die je lichaam bedekt en vermijd contact met nesten en
spinsels. Praat er over met je kinderen zodat ze deze ook
herkennen. Houd er rekening mee dat dieren (vb. honden)
ook last kunnen hebben van de haartjes.

Maak nu een punt van je vaccinatie
Ook dit jaar focust de Europese Vaccinatieweek (24-30
april 2016) in Vlaanderen op de strijd tegen mazelen.
Het boegbeeld van de campagne – de ‘Mazelenman’
– wil Vlaanderen ‘mazelenbewust’ maken via www.
vaccinatieweek.be. Want door vaccinatie bescherm je niet

De plakkerrups
Ook deze voorloper van een nachtvlinder heeft
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brandhaartjes die jeuk en huidirritatie kunnen veroorzaken.
De rupsen kunnen tot 7 cm lang worden. Je kan ze van april
tot juni vinden op diverse loof- en naaldbomen en struiken
in bossen, parken en tuinen.

huisarts. Allebei erkende rookstopbegeleiders!
Het grootste deel van die hulp wordt terugbetaald door je
ziekenfonds. Precies omdat het de beste hulp is.

Wat is een erkende rookstopbegeleider?

De stippel- of spinselmotrups

Een tabakoloog is een echte rookstopspecialist. Hij heeft
daarvoor een opleiding gevolgd. En daarna een erkend
statuut gekregen. Het is de beste hulp die je kan krijgen.
Ook je huisarts kan je helpen. Hij kan je zelf ondersteunen
of je doorverwijzen naar een tabakoloog.

De stippelmotrups vormt geen enkel probleem voor je
gezondheid, maar kan wel heel opvallende en vreemde,
soms indrukwekkende spinsels maken. In extreme
gevallen kunnen deze rupsen hele bomen of zelfs auto’s
inspinnen! Op het internet kan je hier spectaculaire foto’s
en filmpjes van vinden.
Ze zijn 1 -1,5 cm groot en leven in groep. Je kan ze vinden
op onder andere meidoorn, kardinaalsmuts, appel- en
pruimenbomen.

Wat doet een rookstopbegeleider precies?
Hij begeleidt je en geeft je handige tips en trucjes. Hij
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Rupsen gezien: in paniek slaan? Bestrijden? Wat
kan je best doen?
In paniek slaan is niet nodig: door gezond verstand kan je
gemakkelijk gezondheidsproblemen vermijden. Bestrijding
van rupsen is bijna nooit nodig, want zo bestrijd je niet
alleen deze rupsen, maar ook de vele andere soorten
rupsen die soms heel zeldzaam zijn. Ook maak je het door
bestrijding moeilijker voor hun natuurlijke vijanden zoals
vogels. Door dit evenwicht te verstoren, kan je op termijn
veel meer problemen veroorzaken dan ze op te lossen.
Maak je je ongerust over rupsen in je omgeving, vermijd
dan in eerste instantie contact er mee. Na enkele weken
of maanden verpoppen ze tot vlinders en vormen ze
meestal sowieso geen probleem meer.
Heb je toch gezondheidsklachten (jeuk, huiduitslag, oogof luchtwegirritatie), krab er dan niet aan, maar was of
spoel de huid of ogen goed met schoon lauw water.
Neem contact op met je huisarts en laat dit weten aan de
milieudienst van de gemeente.

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!

Dieter Vanparys,
medisch milieukundige bij Logo Brugge-Oostende vzw
dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be

31 mei
Werelddag zonder tabak
stoppen met roken.

Gaston Roelandtsplein 20 • 8310 Assebroek
T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be • info@marver.be

5187_Advertentie_A4_staand_niet-aflopend_PMS.indd 2

Maar hoe stop je op de beste manier?
Rook je? En denk je er wel eens aan om te stoppen?
Gewoon doen! Voor je gezondheid én voor je portemonnee.
Doe meteen je beste stoppoging ooit!

Hoe? Gebruik de beste hulp die er is!
Je kans om voor altijd te stoppen wordt écht veel groter
als je het goed aanpakt. Want stoppen met roken kan je
leren. Hoe dan? Met de hulp van een tabakoloog. Of van je
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gaat na wat roken voor je betekent. En hoe je dat kan
veranderen. Hij weet hoe moeilijk het kan zijn om te
stoppen.
Samen leggen jullie een stopdatum vast. Hij zorgt ervoor
dat je je goed voorbereidt. Dan stop je. En ook daarna
begeleidt hij je nog. Zo maak je van die nieuwe start een
succes.
Hij zorgt voor je beste stoppoging ooit!

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

Waar kun je een rookstopbegeleider
vinden?
Aan de telefoon. In zijn praktijk. Of in een groepscursus in
je gemeente.
- Tabakstop is de telefoonhulplijn. Het nummer staat op
je sigarettenpakje: 0800 111 00. Als je ernaar belt, krijg
je gratis hulp en advies van een tabakoloog. Je kan ook
gedurende 3 maanden een gratis coaching via telefoon
krijgen. Je eigen vaste rookstopbegeleider luistert dan
naar je, geeft je tips en advies en zorgt ervoor dat je een
heel goede stoppoging doet. Met veel kans op succes.
Lees er alles over op www.tabakstop.be.
- Net als de huisarts heeft een tabakoloog vaak een eigen
praktijk waar je terechtkan. Je kan bij beiden maximum 8
terugbetaalde consultaties volgen. Een tabakoloog in je
buurt vinden? Ga naar www.erkendetabakologen.be.
- Of je kan in je gemeente een groepscursus stoppen
met roken volgen. Dan krijg je heel veel steun van andere
stoppers. Ook hier: max. 8 sessies worden terugbetaald.
Gaat er in je gemeente binnenkort zo’n cursus door?
Kijk snel op www.vlaanderenstoptmetroken.be/lokaalaanbod.
Lies Van Loo – Logo Brugge-Oostende

VERWARMINGSLOKAAL

Rookmelders laten je niet stikken!

Rookmelders

Wist jij dat als er 's nachts brand uitbreekt je heel weinig
kans hebt om tijdig wakker te worden? Als je slaapt, ruik
je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich
zeer snel en is verstikkend. Investeer daarom in voldoende
rookmelders om jou en je gezin tijdig te alarmeren.
Jaarlijks sterven er in België meer dan 100 mensen door
woningbranden. Zorg mee dat we deze slachtoffers
kunnen vermijden! Brandveiligheid is immers iedereen zijn
verantwoordelijkheid.

redden je leven!

SLAAPKAMER

KEUKEN

GANG

HALL

BADKAMER

X

LIVING

X

Koop goede rookmelders!
Rookmelders kan je kopen in allerlei elektro- en doe-hetzelfzaken.
Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een (nietvervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze
kosten iets meer, maar je moet de batterijen gedurende
10 jaar niet vervangen.
Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604.
Hou steeds rekening met de wettelijke voorschriften in je
gewest

WASPLAATS

KELDER

GARAGE

X
WAAR ROOKMELDERS PLAATSEN?
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NOODZAKELIJK

X AF TE RADEN

Er is te veel kans op vals alarm.
Plaats daarom een rookmelder in de omgeving.

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf
Crisisopvang

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

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

Verkoop van nieuwe
en tweedehands wagens.
Import US-cars en parts.
Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

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

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

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

Flor Soetaert
siersmid
Kerkhofstraat 13
8377 Houtave
0470/047125
flor_soetaert@hotmail.com
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VERENIGINGEN-

Vlaanderen FEEST !

ORGANISATIES-BEDRIJVEN

ORGANISATIEPARTNER WORD
EN VOOR VLAANDEREN FEEST!
IN 2016?
Een optie op een feestcheque
tot 170 euro is mogelijk!

Ter gelegenheid van het jaar
lijkse Feest van de Vlaamse
Gemeenschap plant Vlaande
Feest! ook in 2016 weer een
ren
zo breed mogelijke 11-daagse
activiteitenwaaier Vanaf 1 juli
zal hij weer de aanloop naar
de Vlaamse feestdag kleuren
, met 11 juli zelf als orgelpu
Gangmakers van een buu
nt
rtinitiatief of een verenigings
activiteit kunnen als lokale
organisatiepartner meedoen
met Vlaanderen Feest! Nuttig
om weten: zij komen daardo
meteen ook in aanmerking
or
voor een feestcheque tot 170
euro als honorering van de
samenwerking!
Zet u een straatfeest, een wijk
initiatief of een verenigingactiv
iteit in de steigers in de peri
1 tot en met 11 juli? En wil
ode van
u die activiteit of dat initiatie
f graag ook in het teken plaa
campagne voor het Feest
tsen van de
van de Vlaamse Gemeenscha
p?
Dan kan u kandideren om
organisatiepartner voor Vlaa
lokale
nderen Feest! te worden. En
wat meer is: zo krijgt u met
uitzicht op een feestcheque als
een ook
tussenkomst in een aantal real
isatiekosten na afloop.
Om in aanmerking te komen,
moet het evenement wel een
open en ook een niet-competi
karakter hebben. Het moet
tief
mensen in de periode van 1
tot en met 11 juli als groep
brengen voor positief gemeen
bij elkaar
schapsleven binnen de eige
n
gem
eente en zonder partijpolitie
commercieel karakter. Voor
k of
de verdere concrete invulling
krijgt de inspiratie van elke
vrij baan.
organisator
Uitgaven voor een natje en
een droogje blijven hoe dan
ook voor eigen rekening van
organisator. Maar via de fees
de
tcheque kunnen na afloop van
de activiteit of het initiatief
aantal andere organisatiekoste
wel een
n gerecupereerd worden tot
maximum 170 euro.
De campagne wordt financie
el mogelijk gemaakt dank zij
een subsidie van de Vlaamse
voor Vlaanderen Feest!
overheid
Geldige kandidaturen kunnen
maar aanvaard worden zolang
de voorraad feestcheques binn
beschikbare budget strekt. De
en het
opties op een feestcheque wor
den daarom toegekend volgens
principe “wie eerst komt, eers
het
t oogst”. Elk jaar overtreft de
vraag al snel het aanbod! Er
bij zijn is dus de boodschap!
zeer vlug

Alle informatie plus het form
ulier om te kandideren is van
af midden maart tot uiterlijk
(of tot uitputting van de opti
einde april
es op een feestcheque) besc
hikbaar op www.vlaanderenfees
t.eu
Op die webstek kan u dan ook
alle concrete informatie vind
en
over de vereiste kenmerken
activiteit, over de na te leve
voor de
n bepalingen bij de uitwerki
ng, over uitgaven die wel
aanmerking komen voor tuss
en niet in
enkomst en over de bewijsvo
erin
g die na afloop verwacht wor
optie op de feestcheque om
dt om de
te zetten in een effectief bed
rag op de rekening van uw orga
nisatie.
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Westhoek. Overtuig drie dappere vrienden, collega’s of
familieleden en zamel minstens 750 euro in voor mensen
in conflictgebieden wereldwijd. Een mooi eerbetoon voor
de vele burgers en soldaten die in deze streek het leven
lieten na de Eerste Wereldoorlog.
Zaterdag 14 mei 2016
www.oxfampeacewalker.be

Word gastgezin en beleef een
internationaal avontuur!

20 kilometer door Brussel

Eind augustus 2016 verwelkomt Youth For Understanding
(YFU) opnieuw tientallen jongeren vanuit alle hoeken van
de wereld. Voor deze uitwisselingsstudenten zoeken we
leuke gezinnen. De jongeren zijn tussen 15 en 18 jaar en
blijven hier voor een semester of volledig schooljaar. De
bedoeling is dat zij meeleven in een Vlaams gastgezin
en lessen volgen in een lokale middelbare school. Ze
ervaren met andere woorden het leven van een Vlaamse
tiener en worden op die manier ondergedompeld in onze
Vlaamse cultuur. Het is zowel voor de student als voor het
gastgezin een verrijkende ervaring.

Loop je op 29 mei 2016 graag de 20 km door Brussel?
Maak er dan zowel een sportieve als solidaire uitdaging
van. Sluit je aan bij het team “Oxfam Unlimited” en
schenk je sponsorgeld (minimum 75 euro) aan Oxfam.
Zondag 29 mei 2016
www.oxfamsol.be/nl/20km

Oxfam Trailwalker
Voor wie niet terugschrikt voor een sportieve uitdaging en
het hart op de juiste plaats draagt, is Oxfam Trailwalker
dé kans op eeuwige roem. Oxfam Trailwalker vindt plaats
in de Hoge Venen, een van de machtigste natuurgebieden
van het land. Voor de negende editie is een volledig
nieuw spectaculair parcours uitgestippeld. Elk team
zamelt vooraf minstens 1.500 euro in. Moeilijk hoeft dat
niet te zijn: wij geven je tal van tips voor een geslaagde
voorbereiding. Een enthousiaste schare supporters
begeleidt je tijdens de tocht.
27-28 augustus 2016
www.oxfamtrailwalker.be

Via internationale uitwisselingen wil YFU jongeren leren
omgaan met een andere manier van leven. Ze ontdekken
zichzelf in een hele andere context, verleggen hun grenzen,
leren opener te zijn, kweken verantwoordelijkheid, …
Daarnaast leren ze een andere cultuur respecteren. Op
deze manier willen we ons steentje bijdragen aan een
wereld met groeiend intercultureel begrip, wederzijds
respect en sociale verantwoordelijkheid tussen jongeren,
gezinnen en gemeenschappen.
Contacteer YFU vrijblijvend voor meer informatie:
YFU Vlaanderen vzw
Tel. 015 / 69 00 85
Frans Halsvest 91/92
E-mail: info@yfu.be
2800 Mechelen
www.yfu.be

Nieuws van de Koninklijke
vriendenkring van de bloedgevers
te Zuienkerke

DO IT FOR OXFAM!

We waren als 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
2 januari, de stand van de
frieten bemand.

Zondagssporter of topatleet, verleg je grenzen en steun
de projecten van Oxfam wererldwijd. Doe mee met
vrienden, familie of collega’s. De uitdagingen die OxfamSolidariteit voorstelt, slepen je mee in een buitengewoon
solidair en sportief avontuur.

Oxfam Peacewalker

Het jaarlijks souper van de Bloedgevers Zuienkerke vond
plaats op zaterdag 12 maart en ging door in feestzaal
De Nieuwe Blauwe Toren. Tijdens de heerlijke maaltijd
werden de verdienstelijke donoren gehuldigd.

Maak kennis met Oxfam Peacewalker, de nieuwe sportieve
en solidaire uitdaging van Oxfam. Deze pittige tocht van
42 kilometer op een historisch parcours loopt door de

In totaal waren er dit jaar 18 gehuldigde donoren. 7 donoren
gaven 10 maal bloed, Sofie Van Den Berghe Charlotte
De Vos, Jessy De Decker, Mariane Vervaecke, Ludwina
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Brouckaert, Astrid Dewulf en Niels Dewulf.
Gaven reeds 25 maal bloed, Monique Parton, Luc
Vandenbriele, Thierry Miny, Veerle De Keyser en Tybo Van
Pamel.

en eveneens 14 donoren die lange tijd niet meer in
Zuienkerke bloed hadden komen geven. Dit is alvast een
nog positiever signaal dan het jaar ervoor.
De doelstellingen voor 2016 blijven nog steeds dezelfde als
vorige jaren, namelijk om, onder andere, jongeren aan te
moedigen om bloed te komen geven. Dit jaar streven we
ernaar om in totaal 450 donoren te mogen verwelkomen.
Dus breng alvast je familie, vrienden en eveneens
kennissen mee naar de volgende bloedcollecte. Deze
gaat door op dinsdag 31 mei in de gemeenteschool te
Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.
We hopen om dan meer dan 100 donoren te mogen
verwelkomen.
Het Rode Kruis start dit jaar ook met een vernieuwde
huisstijl onder andere in verband met Promotiemateriaal.
Zoals je misschien al hebt kunnen zien langs de weg,
werden er nieuwe panelen in de nieuwe huisstijl geplaatst
die de bloedinzamelingen aankondigingen.
Ook de vlaggen werden in een volledig nieuw kleedje
gestoken.
De nieuwe vlag zal op de volgende bloedcollecte alvast te
zien zijn.

Er waren 3 donoren die reeds 50 maal bloed gaven,
namelijk Linda Savels, Eddy Deklerck en Kurt De Fauw.
Marie-Anne Deloddere gaf reeds 75 maal en Patrick Van
Den Fonteyne ronde de kaap van 100 bloedgiften af.
Tenslotte werd Silveer Vermeire gehuldigd voor zijn 40
bloedgiften. Iedere aanwezige gehuldigde kreeg een
getuigschrift en een attentie.
Aan de gehuldigden die niet aanwezig konden zijn, zal hun
getuigschrift achteraf worden overhandigd.
Hierbij op de foto de bestuursleden en de aanwezige
gehuldigden.
De Voorzitter gaf tijdens het souper ook enkele cijfers
mee.
De doelstelling was om in 2015 samen met de 4
bloedcollecties naar hetzelfde aantal donoren te streven
als in 2014, namelijk 433.Het werden er uiteindelijk 409
Wat een daling betekend van bijna 5 %.
In 2015 mochten we 14 nieuwe donoren verwelkomen

Arnold Van Eeghem - secretaris

foto Luc Van Reybrouck
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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)

Klusjesdienst KADEE:
De oplossing voor al uw klussen.
Klusjesdienst KADEE is er voor al uw
klussen zowel in huis als in uw tuin. We
brengen zelf al het nodige gereedschap mee.
Hou je tuin het hele jaar door gezond, laat
KADEE uw tuin onder handen nemen voor een
professioneel winteronderhoud. Blijf veilig op
de grond terwijl KADEE uw boom snoeit.
We snoeien je heesters terug in de juiste vorm.
Hebt u geen tijd of ziet u er tegen op om te
schilderen of te behangen?
Geen probleem, KADEE pakt dit voor u aan!

www.vierwege.be
Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Stel uw klus niet langer uit en regel
vandaag nog afspraak met KADEE.

Contactgegevens:

Sluitingsdag: maandag
en in de winter ook de dinsdag
Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 23 u.
zondag 22 u.

Jordaenslaan 34
8370 Blankenberge
tel. 0498 50 90 93
kadee@duinenwacht.be
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Processiecomité

Processi
e:
zondag 2
9 mei 20
16

Al enkele eeuwen gaat bij ons in Zuienkerke ieder jaar de
processie uit. Dat is een sterk gebeuren in onze gemeente
en parochie. Het is een van de vier sacramentsprocessies
die nog bestaan in West-Vlaanderen.
De processie wordt gedragen door rond de 120 mensen die
in goede orde en deskundige regie mee stappen, taferelen
uitbeelden, zingen, musiceren, wagens optuigen en
bemannen, de kledij op en top klaarmaken, nadien weer
opbergen, de receptie verzorgen en nog zoveel meer.
Om alles in goede banen te leiden en voor te bereiden
is er ook een sterke organiserende ploeg nodig. Deze
heette vroeger “de broederschap van het allerheiligste
sacrament des autaars”, zoals te lezen staat in het recent
in de parochiearchieven ontdekte (her)stichtings- en
ledenboek van 1830. Tegenwoordig spreken we van het
“processiecomité” als organiserende ploeg.
Nadat de zusters uit onze parochie vertrokken in de jaren
1980 en er enkele jaren onderbreking volgden werd MarieAnne Deloddere de grote gangmaker van “Zuienkerke’s”
mooiste”. Al een paar jaar geleden liet Marie-Anne weten
dat ze graag de fakkel wilde doorgeven. In een goed
gedocumenteerd artikel in De krant van West-Vlaanderen
van vrijdag 29 januari 2016 op bladzijde 52 laat ze daar
geen twijfels meer over bestaan.
Ook twee andere verdienstelijke leden van dit comité,
mevrouw Lutgarde Quintens-Van Haecke en Gildert Kindt,
vonden de tijd gekomen om plaats te maken voor nieuw
bloed. Dit is er bij vorige editie al gekomen in de personen
van Freddy Verburgh en zijn echtgenote Marijke en in Paul
Clessens. Maar er kan nog altijd volk bij.
Wat doet het processiecomité nu juist? Er is geen werk

het hele jaar door, maar alleen op specifieke momenten.
Daarvoor zijn er een aantal vergaderingen van het comité
en het handenwerk met enkele bijkomende vrijwilligers.
Het comité vergadert drie à vier maal per jaar: twee à drie
maal 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 optuigen 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 ombergen van
de kledij (indien nodig eerst wassen en strijken) en het
ontmantelen en bergen van de wagens.
Ook het papierwerk is een belangrijk onderdeel van
de voorbereiding: aanvragen vergunningen, toelagen,
affiches, uitnodigingen, verzekering, speciale groepen
contacteren. Zoals je ziet: voor elk wat wils, werk genoeg.
Op dinsdagavond 16 maart 2016 kwam het huidig
processiecomité weer samen, waarin eenstemmig
beslist werd van dit jaar zeker weer van de partij te zijn
en de processie te organiseren. Na een boeiende en rijke
gedachtewisseling werd overeen gekomen om de kleine
vernieuwing die in 2015 werd ingezet verder uit te bouwen.
We nodigen hierbij ook iedereen uit die zich aangesproken
weet om zijn talenten en tijd te laten renderen ten bate
van onze mooie Sacramentsprocessie. Nieuwe kandidaten
voor het processiecomité en alle suggesties zijn welkom!
Neem gerust contact op met pastoor Freddy Staelens
050/673 659 of Philippe De Merrisse 0475/ 864 748.
Het processiecomité.
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gedetailleerde luchtfoto’s te zien zijn
Enkel bij droog weer stappen we af om in landschap naar
sporen te zoeken van de verdwenen spoorweg. Aangepast
schoeisel is aan te raden.

Reuze Straat Barbecue
Op ZONDAG 29 MEI 2016 organiseert het feestcomité
samen met het Boldershof en het gemeentebestuur een
reuze straat barbecue in de Kerkstraat naar aanleiding
van Zuienkerke Kermis. Bij slecht weer kunnen we terecht
in de zaal van het Boldershof.
Opgelet, de plaatsen zijn beperkt bij slecht weer. Wil je er
dus zeker bij zijn, verzeker je dan van een kaart.
Na de processie zullen de tafels gedekt staan in de
Kerkstraat ter hoogte van het Boldershof, het BBQ-buffet
is voorzien rond 13 uur.

De fietstocht, met als rode draad de oorlogsspoorweg,
wordt begeleid door oud-Zuienkerkenaar
M. VERTÉ R., lid van de lokale werkgroep herdenking WO1.
Gezamenlijke start : 13.30u per fiets, Nieuwesteenweg 37
8377 Zuienkerke, parking school
Deelnameprijs : Leden : 4 €
Niet-leden : 6 €
Inschrijven kan tot uiterlijk 15/4/2016 bij :
Serruys Jacques,
0486/71.44.84 - 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen, 0478/54.04.35		
Van Belle Romain,
050/41.35.62
Cuypers Henri
0497/36.46.17
Cools Wim
0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be
Of via www.pasar.be/Zuienkerke/deelnemen

Het feestcomité zorgt voor een hip aperitief en animatie.
Drankjes, als ook een dessertje worden voorzien door de
mensen van café Boldershof.
Kaarten zijn vanaf woensdag 4 mei 2016 te verkrijgen.

De meest recente info vind je terug op onze website:
www.feestkomiteit.be of onze Facebookpagina.

PASAR

Zuienkerke • Zondag 1 mei 2016.

Zuienkerke • zondag 17 april 2016.

Dagfietstocht:
"FIETSTOCHT IN TEKEN VAN DE GIFGASAANVAL REGIO
ZONNEBEKE IN 1915"

Educatieve fietstocht :
“SPOREN NAAR DE SPOREN VAN DE SPOORWEG”

Het thema van deze fietstocht is de WO I-spoorweg die
liep van Dudzelestatie naar Oostende Phare
Zo doorkruiste een spoorweg de deelgemeenten
Zuienkerke, Nieuwmunster en Houtave. Een netwerk van
spoorwegen sloot aan op de bestaande spoorweg BruggeBlankenberge; Nieuwmunster had zelfs een treinstation.
Vliegvelden lagen er te Houtave en Meetkerke. Verder
waren er bunkers , een pionierspark, munitiepark,
onderstanden, luchtleidingen en een radiostation.

Wat is er juist gebeurd op die bewuste dag? Wat merken
we daar nu nog van? Hoe kon zoiets gebeuren? We
bezoeken ook Memorial Gardens in Zonnebeke, Tyne Cot
Cemetery, een Duitse begraafplaats, Brooding Soldier en
zijn omgeving, Carrefour des Roses ect… we zullen rond de
50 km fietsen. Op regelmatige basis wordt er afgestapt
om op de desbetreffende plaatsen een woordje uitleg te
krijgen door een erkende gids gepassioneerd door WO 1.
Gezamenlijke start : 10u op de fiets, de oude kaasmakerij,
’s Graventafelstraat 48 A te 8980 Passendaele, ruime
parking . Om 9.30u wordt er koffie aangeboden
Deelnameprijs : Leden : 30€
Niet-leden : 35 €

Op regelmatige basis wordt er afgestapt om op de
desbetreffende plaatsen een woordje uitleg te krijgen.
In Houtave is een stop voorzien, we nuttigen hier taart
en koffie. Daar zullen er een aantal originele en zeer goed
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Inclusief in de prijs : ’s morgens koffie, gegidste fietstocht,
soep, warme maaltijd in oorlogssfeer + drankje, koffie in
de namiddag, verzekering.

KLJ Oostende-Houtave
Op zaterdag 16 april vindt voor de zesde keer onze
spetterende fuif BLUE INDUSTRY plaats in loods Romar,
Monnikenwerve 191, Industrieterrein Brugge. DJ BRNT en
DJ JEOF zullen het beste van zichzelf geven en ook onze
heerlijke cocktail- en wodkabar zal rijkelijk gevuld zijn!

Inschrijven kan tot uiterlijk 24/4/2016 bij :
Deelname is definitief na storting op : BE 07-7795 9465
2066 Bic : GKCCBEBB
Met vermelding fietstocht 1 mei.
Serruys Jacques		
0486/71.44.84 - 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35		
Van Belle Romain
050/41.35.62
Cuypers Henri 0497/36.46.17
Cools Wim
0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be
Of via www.pasar.be/Zuienkerke

17 juni : 10 km wandelen in
“de Nacht van Vlaanderen”
voor het goede doel.
Zuienkerke • Sneukel-fietstocht 19 juni 2016.
Dit jaar snuiven we de zeelucht op, er wordt gefietst
op de zeedijk, landelijke verkeersarme polderwegen en
Zuienkerkse vernieuwde fietspaden.
Gedurende de 35 km fietstocht trakteren we jullie op
frietjes, ijsje, hartige hapjes en pannenkoeken à volontè
om af te sluiten.
Dus honger op het einde van de dag zullen jullie zeker niet
hebben.
Vrije start tussen: 11.30 -12.30 uur.
Vertrek en aankomst:
De Notelaar (Nieuwe steenweg 96) Zuienkerke

Het eerste weekend van juli is het onze jaarlijkse
BRUGSE ZOT-weekend in Meetkerke, in de tent ter
hoogte van het rondpunt Strooienhaan.

Bijdrage Leden Volwassen : 15 €
Niet leden : 18 €
		
Inschrijving kan bij :
Serruys Jacques,
0486/71.44.84 - 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen, 0478/54.04.35
Van Belle Romain,
050/41.35.62
Cuypers Henri,
0479/50.26.38
Cools wim,
0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be Of via www.pasar.be/
Zuienkerke
En door storting voor 13/06/2016 Pasar Zuienkerke :
BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB vermelding :
sneukeltocht + aantal leden of niet leden, Volwassenen
of kinderen

Vrijdag 1 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 2 juli:
Nacht van de Brugse Zot: ALL-IN voor slechts 20 euro
Zondag 3 juli:
Smoefelroute: 7 euro per persoon
fietstocht doorheen het prachtige landschap van
Zuienkerke en omstreken

Stuur ons
uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2016
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

Volgende activiteit:
22 oktober daguitstap richting Beselare
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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

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen
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BURGERLIJKE STAND

Jubilea
GOUDEN BRUILOFT 08-01- 1966 • 08-01-2016
50 JAAR HUWELIJK
MIREILLE PINCKET EN FREDDY VANTORRE

Geboorten
AQEJJIA Bilal, geboren te Brugge op 15/01/2016, zoontje
van Aqejjia Yassin en Vandenbouhede Seraphine, wonende
te Zuienkerke.

50 jaar geleden stapten Mireille en Freddy te Heist in het
huwelijksbootje.
Hun huwelijk werd bezegeld met 2 dochters.
Zij zijn grote dierenliefhebbers

GAUDESABOOS Laura, geboren te Brugge op
03/02/2016, dochtertje van Gaudesaboos Robbie en van
Vanhoorenweder Vanessa, wonende te Zuienkerke

DIAMANTEN BRUILOFT 07-04-1956 07-04-2016
60 JAAR HUWELIJK
KATHARINA KRAMER EN ALFONS DECLOEDT

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe
Zuienkerkenaartjes.

Katharina en Alfons zetten 60 jaar geleden de grote stap
te Zuienkerke.
Zij kregen 3 kinderen.

Overlijdens
SCHEEMAEKER Lucianus, geboren in Nieuwmunster
op 10/06/1922 en overleden in Brugge op 04/02/2016,
weduwnaar van Maerten Godelieve

Wij wensen de jubilarissen nog veel geluk toe.
De burgemeester
Alain De Vlieghe, burgemeester
Bevoegd voor feestelijkheden

Ereschepen Theophile Vermeersch overleden.
Op 10 februari 2016
overleed te Brugge
ereschepen Theophile
Vermeersch.
Hij werd geboren
te Meerkerke op 18
juni 1935 en was de
echtgenoot van Paula
Jonckheere.

Begin 1971 werd hij schepen van openbare werken van
Meetkerke.
Na de fusie in 1977 werd hij eerste schepen van grootZuienkerke en kreeg hij de bevoegdheden landbouw en
openbare werken voor de fusiegemeenten Meetkerke en
Nieuwmunster. Hij oefende dit mandaat uit tot eind 1988.
Om zijn politieke carrière af te sluiten was hij nog van 1989
tot 1994 gemeenteraadslid.
Wij bieden de familie onze deelneming aan.
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was nog in Frankrijk. Maar geen nood, ik mocht Yves
telefonisch interviewen. Hierna volgt het relaas van
ons internationaal telefoongesprek.

MENSEN
VAN BIJ ONS

“Ik kreeg hetzelfde advies als Marc Degryse”

Yves Fernández-Soliño

“Mijn Spaanse vader vond de liefde in WestVlaanderen en verhuisde naar onze provincie.
Hierdoor ben ik geboren en getogen in Ardooie. Als
leerling van het derde leerjaar volgde ik er het eerste
jaar notenleer wanneer mijn latere trompetleraar op
bezoek kwam. Hij monsterde mijn mond, lippen, tong
en tanden en oordeelde dat ik fysiek geschikt was
om trompet te spelen. Hij had enkele jaren voordien
nog aan dorpsgenoot Marc Degryse hetzelfde advies
gegeven. Zijn muzieklessen verliepen positief,
maar omdat het voetbaltalent van Marc zijn
muziekkwaliteiten nog overtrof, liet hij zijn trompet
uiteindelijk links liggen.”
Yves bleef trompetspelen en belandde in de begeleidingsgroep van Lady Linn

Op 17 oktober 2013 waren Erna Notredame en Eric
Gardin exact vijftig jaar gehuwd. Hun gouden jubileum
vierden ze thuis in het Begijnhof te Nieuwmunster
met familieleden en vrienden. Samen met de collega's
van het schepencollege mocht ik erbij zijn. Zo maakte
ik kennis met het sympathieke koppel Inga Leitzke
en Yves Fernández-Soliño. De jongedame van Duitse
afkomst en haar man met Spaanse roots hielpen een
handje in de bediening en bleken de overburen van
de jubilarissen te zijn. We voerden een aangenaam
en interessant gesprek, dat me fel boeide wanneer
beroepstrompettist Yves het over muziek had. Een
redactielid van het PoldermagaZIEN kwam onlangs
via de muziekpers te weten dat hij op tournee was
met Axelle Red. Daarom stelde ze me voor om mijn
gesprek met Yves verder te zetten en dit te delen
met alle inwoners van onze gemeente. Wanneer ik
hem contacteerde, was hij meteen bereid om me te
woord te staan. Er was echter een probleempje: hij

“Met veel plezier legde ik me toe op de studie van
dit mooie blaasinstrument. Na mijn humaniora
in Roeselare overwoog ik om te kiezen voor een
professionele muziekopleiding. Op aanraden van
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Restaurant – Feestzaal – Tea-room

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

(behalve juli en augustus)

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

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!
GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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mijn ouders, die me waarschuwden voor het onzekere
bestaan van een beroepsmuzikant, deed ik dit niet. Ik
behaalde een diploma marketing en ging aan de slag.
Maar mijn goesting om met muziek bezig te zijn, bleef
sterk aanwezig en op mijn vijfentwintigste ging ik
studeren aan het Conservatorium in Gent. Ik zat er in
dezelfde klas als Lien De Greef, intussen beter bekend
onder haar artiestennaam Lady Linn. Zo belandde ik
in haar begeleidingsgroep ‘Her Magnificent Seven’
waarvan ik nog steeds deel uitmaak.”

Europese tournee met Hooverphonic. Eind vorig jaar
werkte hij mee aan de nieuwe plaat van Admiral
Freebee die binnenkort uitkomt en daarna gaat hij
ook met hen live optreden. Natuurlijk kwamen ook
zijn optredens met Axelle Red aan bod.
“De intimistische, akoestische tournee door
Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk verliep met een
mini-bezetting. Samen met een percussionist, een
vleugelpianist en een gitarist begeleidde ik Axelle
Red op trompet en bugel. Deze tournee loopt stilaan
op zijn einde .”

Ook met Arno werkt hij samen
“Gelukkig heb ik veel kansen gekregen. Doordat
ik aan verscheidene studioprojecten met zijn
rechterhand Serge Feys meewerkte, ben ik bij Arno
Hintjens terechtgekomen. Via Serge kwam ik op
Theater aan Zee en een vijftal jaar geleden heb ik in
Oostende voor het eerst met Arno samengewerkt.
Momenteel speel ik bij het ‘European Peace Collectif’,
de gelegenheidsgroep waarmee Arno optredens
verzorgt met een mix van klassiekers van hemzelf en
songs die speciaal geschreven werden in het kader
van 100 jaar Wereldoorlog 1.”

Naast zijn loopbaan als proftrompettist is Yves
muziekleraar. Hij doceert trompet en Big Band in
de conservatoria van Oostende en Knokke. Zijn
uitvalsbasis in Nieuwmunster lijkt strategisch
gekozen.
“Met ons gezin wonen we heel graag in Nieuwmunster dichtbij de zee”
“We kwamen hier vooral wonen omdat Inga, die
tijdens haar jeugdjaren geregeld bij familie in
Nieuwmunster logeerde, verlangde om ons gezin
dichtbij de zee te nestelen. Nadat we enkele jaren
in Assebroek doorbrachten, verhuisden we met
volle goesting naar het Begijnhof. We stellen het er
opperbest en ook onze zoon Alvaro en onze dochter
Olivia zijn er gelukkig.”

En hij speelt mee op de akoestische tournee van
Axelle Red
Tijdens ons gesprek vernam ik dat Yves nog andere
pijlen op zijn boog heeft. Zo speelde hij enkele
seizoenen mee in het orkest van Miguel Wiels in
het Eén-programma ‘Peter Live’ en trok hij mee op

Noël Delaere
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EVENEMENTENKALENDER
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Ma

19

Volleybal

PASAR

Sportzaal

Ma (1 ma van de maand)

14

Seniorendansnamiddag

Blauwe Toren

Blauwe Toren

Di (1 di van de maand)

14

Bowling voor kaarters

OKRA

Di

21:15-22:15 Volleybal

Sport 30-70

Sportzaal

Di

16:30-17:30 Sportsnack (1ste en 2de lj.)

Sportdienst

Sportzaal

Di

14

Kaartnamiddag

OKRA

De Notelaar

Di (behalve tijdens de
schoolvakanties)

19-20

Turnles

Gemeentebestuur

Sportzaal

Woe

15-16
16-17

Voetbal (vanaf 3e kleuter)

Sportdienst

Speelplein Zuienkerke

Woe (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond Sportcentrum
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

Bond 3x20 en meer

De Bommel

1 vrij

19

kaarten

De Troefkaarters

Boldershof

2 vrij

19:30

kaarten

Driekoningenkaarters

herberg Drie Koningen

laatste vrij vd.maand

20

biljart

Biljart 2000

Boldershof

Pétanque

S-plus

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

Blue Industry fuif

KLJ Oostende-Houtave Monninkenwerve Brugge

Fietstocht in kader van WOI

PASAR

Ma 18

Gewest voordracht: Pesten
wat nu (Ellen Somers)

KVLV Zuienkerke

Do 21

Viering OKRA 60 jaar

OKRA

Lotto Arena Antwerpen

ste

ste

ste
de

Vrij 15/4-16/9
(om de 2 weken)

April 2016
DATUM

UUR

Za 16
Zo 17

13.30

PLAATS
Parking gemeenteschool

Do 21

10-12

Bezoek ambtswoning
gouverneur

Beweging.net
Zuienkerke

Brugge

Za 23

13:30

Opruimactie zwerfvuil

Beweging.net
Zuienkerke

Parking achter
gemeentehuis

Zo 24

14

Schoolfeest

Gemeentelijke
Gemeenteschool
basisschool ’t Polderhart

Ma 25

Kookles 1

KVLV Zuienkerke

Di 26

Gewest voordracht: de
kracht van positief denken
(stressbeheersing)
Kaasdegustatie door
mr. Malbrancke

KVLV Zuienkerke

OKRA

De Notelaar

Leer fiesten op 2 wielen

Jeugddienst

Parking achter het
gemeentehuis

Za 29

14

Zo 30

9-12
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Mei 2016
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Zo 1

7-17

Prondelmarkt en oude
ambachtenmarkt

Gemeentebestuur
Zuienkerke

Zuienkerke dorp

Zo 1

10

Dagfietstocht

PASAR

Passendaele

Woe 4

20

Mis vruchten der aarde

KVLV en Landelijke
Gilde

Hoeve Groot Schoeringe,
Schoeringstraat 4, Zuienkerke

Di 10

13.30

Seniorennamiddag

Gemeente en OCMW
Zuienkerke

De Notelaar

Woe 11

13.30-17

Fietsmarkering

Preventiedienst

Loods Technische Dienst

Do 12

Voordracht : goed geslapen

KVLV Zuienkerke

Vrij 13

Busreis Noord-Frankrijk

OKRA

Opstap aan het Kerkplein

KVLV Houtave

Blankenberge

Woe 18

14
18

Workshop broeken
workshop broeken

Do 19

18

Openbare verkoop gevonden Gemeente
fietsen

Vrij 20

14

Bedevaart naar Schoeringe Kapel OKRA

Loods aan de
achterkant van het
gemeentehuis
Kapel

Ma 23

Crea-atelier 3e kl.-2lj.

Jeuddienst

De Notelaar

Di 22

Fedes Danst! 2016

Dansplatoo Zuienkerke Vrijheidscentrum Jabbeke

Di 24

Crea-atelier 3-6lj.

Jeugddienst

De Notelaar

FOD financiën

Gemeentehuis

Woe 25

9-12 &
Zitdag aangiften pers.
13.30-16.30 belasting 2016

Do 26

Zo 29

16-17
17-18
18-19
9.30

Open les Dansplatoo ; 4-5 jaar Dansplatoo Zuienkerke Sportzaal Zuienkerke
Open les Dansplatoo ; 6-7 jaar
Open les Dansplatoo ; 8-12 jaar
H. Mis + Processie
Processiecomité
Zuienkerke dorp

Zo 29

13

Reuze Straat Barbecue

Feestcomité

Kookles 2

KVLV Zuienkerke

Ma 30
Di 31

Kerkstraat Zuienkerke

16.15-19.45 Bloedgeven

Rode Kruis

Sportzaal Zuienkerke

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Cruise met de Yserstar

OKRA

Nieuwpoort

Juni 2016
DATUM
Do 9
Do 9

14

Vrij 17
Zo 19

Wandeling met gids door Brugge KVLV Houtave

Brugge

Film over het leven van Fats Domino OKRA
11.30

Sneukelfietstocht

PASAR

De Notelaar

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Vrij 1

BBQ van de Brugse Zot

KLJ Oostende-Houtave Strooienhaan Meetkerke

Za 2

Nacht van de Brugse Zot

KLJ Oostende-Houtave Strooienhaan Meetkerke

Zo 3

Smoefelroute

KLJ Oostende-Houtave Zuienkerke

Zo 3

Houtave Kunstdorp

Cultuurraad

Houtave dorp

11 juliviering

Cultuurraad

Sportzaal Zuienkerke

Ma 11 – vrij 15

Sportkamp Expeditie
Robinson (1-4lj.)

Jeugddienst

Sportzaal

Za 16

Reuze barbecue

Juli 2016
DATUM

Vrij 8

19.30

Feestzaal de Nieuwe
Blauwe Toren
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PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Vanovermeire
Marshall. Proficiat !
Er waren 31 inzendingen, waarvan 30 juist en 1 fout.
Het juiste woord was : Fiasco
Betekenis van het woord : grote mislukking.

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 16/06/2016. Enkel
het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt.

Hier volgt de nieuwe puzzel :
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

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

1
2
3
4
5
6

1. Welke speciale dag organiseerde Bednet op 4 maart ?
2. Synoniem voor rommelmarkt.
3. Dit jaar vindt de 66ste editie van de …… plaats.
4. Met wat kan je eerste problemen bij huis-keuken-tuin ongevallen oplossen?
5. Jeugdboek geschreven door Dawn Sirett.
6. De voorloper van de nachtvlinder.
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EDITORIAAL
POLDERKRANTJE, 15 april 2016
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE
WOORD VOORAF .............................................................................................. P.
GEMEENTERAAD............................................................................................... P.
INFORMATIE...................................................................................................... P.
TECHNISCHE DIENST EN OPENBARE WERKEN.............................................. P.
TOERISME.......................................................................................................... P.
SENIOREN.......................................................................................................... P.
CULTUUR............................................................................................................ P.
ONDERWIJS........................................................................................................ P.
JEUGD.................................................................................................................. P.
SPORT EN VRIJE TIJD......................................................................................... P.
BIBLIOTHEEK...................................................................................................... P.
WELZIJN EN GEZONDHEID................................................................................ P.
VERENIGINGEN-ORGANISATIES-BEDRIJVEN.................................................. P.
BURGERLIJKE STAND........................................................................................ P.
MENSEN VAN BIJ ONS....................................................................................... P.
EVENEMENTENKALENDER.............................................................................. P.
PUZZEL............................................................................................................... P.

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Eva Verburgh, Ann Michiels en Lieselore Verstringe.
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 2016
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 2016 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
Werkdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Voormiddag
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 – 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

• Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
• Gesloten op donderdag 5 mei, vrijdag 6 mei,
maandag 16 mei en maandag 11 juli 2016.

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.
VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis , Dagelijkse Nood , Slagerij Chris, Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Ilse Martens
(Lekkerbek), Familie Cuypers (Meetkerke)
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Woensdag

17.00 – 19.00

Zaterdag

10.00 – 12.00

Tel. 050/42.45.45
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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
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