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VOORWOORDJE

Beste lezers,

Deze Lente uitgave van ons Polder-magaZIEN brengt 
jullie opnieuw heel wat informatie over wat er in elke 
deelgemeente van Zuienkerke gebeurt.

De te lange, te koude en te vochtige winter gaan we 
nu maar snel vergeten.

Aan iedereen kun je zien dat men hunkert naar wat 
zonneschijn. De zonnestralen waarvan we sinds het 
begin van de lente al even mochten proeven, geven 
ons moed. De zomer komt er gauw aan. 

In dit seizoen begint het bij veel mensen te kriebelen 
om de handen uit de mouwen te steken en wat 
werkjes aan te pakken. Ook in de gemeente zijn 
nog wat wegenwerken voorzien. Dit allemaal om 
ervoor te zorgen dat het in onze gemeente opnieuw 
aangenaam vertoeven zal zijn. 

Dit jaar willen we de uitdaging aangaan om het onkruid 
maximaal te bestrijden. Daarom hebben we ook een 
firma aangesteld die met sociale tewerkstelling 
onze 4 kerkhoven beurtelings gaat proper houden. 
Natuurlijk rekenen wij ook op jullie om voor en rond 
jullie woning het onkruid mee te helpen bestrijden.

Indien je ondanks de inzet van velen toch nog 
opmerkingen hebt omtrent de netheid in de gemeente, 
kun je dit steeds melden in het gemeentehuis of bij 
onze technische dienst. 

Maar maak vooral ook wat tijd voor je gezin, je familie 
en vrienden. Ontspan en geniet van de natuur, van de 
kleine dingen, van elkaar,…  En dit elke dag opnieuw. 

Graag meld ik jullie ook nog even het volgende: 

 - Op zaterdag 21 april wordt er, in samenwerking met 
het gemeentebestuur, een zwerfvuil opruimactie 
georganiseerd. Voelt u zich geroepen om te helpen? 
Dat kan! Samenkomst om 13u30 achterzijde 
gemeentehuis.

 - Op zondag 6 mei doet de tweedaagse voettocht 
van Vlaanderen opnieuw onze gemeente aan en dit 
natuurlijk met veel randanimatie.

 - Op zondag 3 juni gaat de sacramentsprocessie weer uit 
met daarna een reuze straatbarbecue.

Dit en nog veel meer activiteiten vind je terug op de 
kalender achteraan dit infoboekje. 

Alvast een zalige lente toegewenst!

Veel leesplezier.

Namens de redactieraad, 

Wim Cools
Schepen van informatie

Gemeente Zuienkerke
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• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00 – 12.00 GESLOTEN
Dinsdag 09.00 – 12.00 GESLOTEN
Woensdag 09.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Donderdag 09.00 – 12.00 GESLOTEN
vrijdag 09.00 – 12.00 GESLOTEN

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag 15.00 – 18.00
Dinsdag 09.30 – 12.00
Woensdag 15.00 – 18.00
Donderdag 09.30 – 12.00
Vrijdag 09.30 – 12.00

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op maandag 30 april, dinsdag 1 mei, donderdag 10 
mei en vrijdag 11 mei, maandag 21 mei en woensdag 11 juli.

• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal 
van het gemeentehuis ter hoogte van het post-
kantoor gebruik maken van deze automaat.

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris, 
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme 
(Hoeksam), Familie Cuypers (Meetkerke), aan de 
vuilniswagen zelf (enkel restafval groot en klein 
+ PMD, geen bedrijfsafvalzakken)

• TOERISME ZUIENKERKE
Volg ons ook op instagram: 
toerismezuienkerke

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018

naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

• E-LOKET
Online attesten aanvragen via de website van 
Zuienkerke:
www.zuienkerke.be/bestuur/e-loket
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GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 28 DECEMBER 2017

1. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2018

AARD BELASTINGEN AANSLAGVOET
Opcentiemen onroerende voorheffing 1.133,50
Aanvullende belasting op de personenbelasting 7%
Belasting ophalen huisvuil alleenstaande €20,00

gezin/tweede verblijf € 40,00
handelszaak € 40,00 
woning in vakantiepark € 40,00
kampeerplaats € 10,00

Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling € 15/strekkende meter palende aan de straat
of minimum € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index.    
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

(+ 50% 2de jaar)  
Individuele kamer of studentenkamer € 100,00  
Elke overig gebouw of woning € 400,00

Belasting op weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen

Vlgs ophaling
Voor klein afval € 125,00                                               
Voor groot afval € 250,00                                                

Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen €  75,00
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 alle volgende 

kwartieren € 10,00
Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten €  0,05/bladzijde vanaf 20 kopieën
Retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie € 25,00/aanvraag
Retributie bij de omgevingsvergunningsaanvragen Het invoeren in het omgevingsloket van analoge 

aanvragen voor een omgevingsvergunning via 
het vereenvoudigd loket voor bouwaanvragen 

waarvoor de medewerking van een architect niet 
verplicht is:

€ 50,00 / aanvraag
Retributie deelname activiteiten in het kader van de 
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sport- en 
jeugddienst

Speelpleinwerking 
Dagactiviteit: € 2,00 tot € 7,00 per dag

Daguitstappen: € 1,00 tot € 20,00 per dag
Meerdaagse activiteit : € 5,00 tot € 50

Activiteiten georganiseerd door sportdienst en 
jeugddienst :

Dagactiviteit: € 1,00 tot € 30,00
Meerdaagse activiteit: € 2,50 tot € 75



6

2. Financiën: vaststellen gemeentelijke dotatie boekjaar 2018 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 2018 ten bedrage van 507.072,00 
euro als volgt goed: Vast gedeelte: € 220.260,00   Variabel gedeelte: € 286.812,00  

3. OCMW: aanpassing meerjarenplan 5/2014-2020 

De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan 5/2014-2020 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn goed.

4. OCMW: wijziging budget 2017

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2017 van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn..

5. OCMW: budget 2018

De gemeenteraad neemt akte van het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2018.

6. Gemeente: aanpassing meerjarenplan 6/2014-2020

De gemeenteraad stelt het aangepast meerjarenplan 6/2014-2020 in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) 
vast..

7. Gemeente: budget 2018

De gemeenteraad stelt het budget voor het dienstjaar 2018, bestaande uit de beleidsnota (o.a. de doelstellingennota, de 
lijst met nominatief toegekende subsidies,…) en de financiële nota, vast.

8. Verkeer: aanvullende verkeersverordening inzake toegangsverbod via de verbindingsweg tussen de 
Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat

De gemeenteraad keurt de aanvullende verkeersverordening goed waarbij: 
 - alle verkeer verboden wordt vanuit de Blankenbergse Steenweg via de verbindingsweg naar de Blauwe Torenstraat 

uitgezonderd voor fietsers;
 - De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord M2 “uitgezonderd 

fietsers”.
 - het verkeer langs de verbindingsweg via de Blauwe Torenstraat richting Blankenbergse Steenweg verboden wordt 

uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en fietsers.
 - De verboden toegang wordt aangeduid door het verkeersbord C 3 en voorzien van het onderbord “uitgezonderd 

plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” en het onderbord M2 “Uitgezonderd Fietsers”.
 - langs de verbindingsweg een tractorsluis wordt voorzien. Dit wordt in beide richtingen  aangeduid met het gevaarbord 

A51 en onderborden gevaar op x aantal meter “tractorsluis”.

9. Aanpassing reglement onderwijscheques en onderwijspremies

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het artikel 4 van het reglement onderwijscheques en onderwijspremies goed.

10. Aanpassing reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het artikel 8 van het reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen 
goed.

11. Vorming Eerstelijnszone Oostkust (De Haan, Blankenberge, Zuienkerke, Knokke-Heist en Damme) en 
goedkeuring formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om deel te nemen aan de Eerstelijnszone Oostkust (De Haan, Blankenberge, 

Retributie huisvuilzakken Rol bruine huisvuilzakken 75 lite € 20,00 r
Rol bruine huisvuilzakken 40 liter  € 12,00
Rol groene bedrijfsafvalzakken 20,00
Rol pmd zakken € 5,00
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Zuienkerke, Knokke-Heist en Damme) en keurt de formele engagementsverklaring bij de aanvraag goed.

12. Verlenen van een éénmalige subsidie aan vzw Rode Kruis Hotel voor de aanleg van een nieuwe 
recreatieve fietsverbinding op het domein Polderwind

De gemeenteraad geeft goedkeuring tot toekenning van een éénmalige subsidie aan de vzw Rode Kruis Hotel voor de 
aanleg van een nieuwe recreatieve fietsverbinding op het domein Polderwind ten bedrage van € 50.000,-.

Zitting van 25 januari 2018

1. Intergemeentelijke aanpak participatie in windenergieprojecten

De gemeenteraad gaat akkoord om voor nieuwe windenergie-projecten op ons grondgebied te voorzien in een rechtstreekse 
participatie van minimaal 35% (van burgers en lokale overheid) met een minimum van 1 windturbine, via coöperaties 
welke de ICA-principes respecteren en lid zijn van REScoop. Dit om lokale natuurlijke rijkdom voor iedereen toegankelijk te 
maken, en draagvlak bij de bevolking te creëren.

De gemeenteraad gaat akkoord om in een volgende stap intergemeentelijk een locatiebepaling uit te voeren van zones waar 
op termijn windturbines kunnen komen en zones waar geen windturbines kunnen komen. Om tot voldoende gedragenheid 
bij de burgers te komen, zal dit via een participatief proces gebeuren.

2. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de uitvoering van 
milieu- en natuurtaken door doelgroepwerknemers

De gemeenteraad keurt het bestek en de vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van milieu- en natuurtaken 
door doelgroepwerknemers. 
De nodige kredieten, geraamd op 20.400,- euro, werden voorzien in het budget 2018. 
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De gemeente ontvangt hiervoor een 
maximale financiële tegemoetkoming van 10.500 euro.

3. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 
km/u voor voertuigen +7,5 ton in de Nieuwe Steenweg

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed waarbij een snelheidsbeperking 
tot 30 km/uur voor voertuigen van + 7,5 ton wordt ingevoerd in de bebouwde kom langs de Nieuwe Steenweg. Deze 
reglementering begint en eindigt op de Nieuwe Steenweg ter hoogte van de agglomeratieborden zijnde de afbakening van 
de bebouwde kom.
Het begin van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. de verkeersborden C43 (30km/u.) met onderbord  
“7.5 t.”. Herhaling van deze reglementering telkens na elk kruispunt. 
Het einde van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. de verkeersborden C45 (30km/u.) met onderbord  
“7.5 t.”.

4. Verkeer: aanvullen reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een zone 30 in de 
Doelhofstraat

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed waarbij voor het kasseigedeelte 
een zone 30 ingevoerd wordt. 
Deze reglementering begint in de Doelhofstraat ter hoogte van de huisnrs. 5 & 64. 
Het begin van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. het zonaal verkeersbord F4a (30 km./u.) 
Herhaling van deze reglementering telkens na elke kruispunt. 
Deze reglementering eindigt in de Doelhofstraat ter hoogte van de huisnrs. 57 & 18/20. 
Het einde van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. het zonaal verkeersbord F4b (30 km./u.).

5. Verkeer: intrekking aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 30/06/2005 houdende 
de invoering van zone 30 – schoolomgeving

De gemeenteraad beslist het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer d.d. 30/06/2005 houdende de 
invoering van zone 30 – schoolomgeving in de Doelhofstraat op te heffen.
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INFORMATIE
N.E.S.T.

Wij zijn N.E.S.T (Never Ending 
Stories Together), een plek op 
Facebook (besloten groep) voor 
jonge weduwen en weduwnaars 
met kinderen. 

N.E.S.T is een unieke lotgenotengroep die hen samenbrengt 
en ruimte geeft aan hun verhalen. Er is plaats om verdriet 
en hoop te (h)erkennen, ervaringen en tips te delen. 

In ons N.E.S.T, mag je zijn wie je bent, kan je even op adem 
komen, lachen, kletsen, huilen om daarna weer moedig 
door te gaan! 

N.E.S.T biedt een luisterend oor en helpt waar mogelijk, 
maar wil ook graag lotgenoten en hun kinderen 
samenbrengen door het organiseren van allerlei 
activiteiten in een warme en ongedwongen sfeer.

Alles kan, niks moet! Warm welkom aan allen die zich 
thuis voelen in ons N.E.S.T

WEEK VAN DE KORTE KETEN

Ontdek de Korte Keten in Vlaanderen tijdens de Week van 
de Korte Keten van 26 mei tot 3 juni 2018. Verschillende 
organisaties en producenten heten je welkom op hun 
activiteit waarbij ze lokale producten recht van bij de boer 
in de schijnwerpers plaatsen.

Wat is de korte keten?

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een 
rechtstreekse band is tussen producent en consument. 
Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de 
productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n 

transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur 
voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als 
consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten 
recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of 
verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale 
economie.

Soorten verkooppunten in de Korte Keten
 - Hoevewinkel  -    Voedselteam
 - (Boeren)markt  -    Coöperatie

 - Zelfpluk   -    CSA-boerderij
 - Automaat   -    Afhaalpunt
 - Groenteabonnement  -    Buurderij 

Zoek een verkooppunt in je buurt op www.
rechtvanbijdeboer.be

Activiteit toevoegen
Ben je een producent uit de korte keten of een vereniging 
die graag de korte keten onder de aandacht wil brengen 
tijdens de Week van de Korte Keten? Dan kan je de activiteit 
registreren op de website via het inschrijvingsformulier. 

Enkele voorbeelden van mogelijke activiteiten:
 - Hoevepicknick
 - Opendeurdag
 - Kookworkshop
 - Proeverij
 - Markt met verschillende producenten uit de korte 

keten
 - Fiets- of wandeltocht langs verschillende hoeves met 

korte keten verkoop
 - …

Uw inschrijving wordt behandeld door de provinciaal 
verantwoordelijke. Het kan dus even duren vooraleer 
uw activiteit op de website gepubliceerd wordt.   Indien 
u vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de 
verantwoordelijke van de provincie.

Website : weekvandekorteketen.be
e-mail : weekvandekorteketen@west-vlaanderen.be

BINNENKORT:
BELEVINGSDAG ELEKTRISCH RIJDEN 

Het gemeentebestuur Beernem en het stadsbestuur 
Damme organiseren samen een belevingsdag elektrisch 
rijden. Dit is een actie die de gemeenten in onze regio met 
elkaar afspraken om de uitstoot van het broeikasgas CO2 
te verminderen. Ook u bent welkom op deze dag.

Ontdek nu de toekomst!

Elektrische voertuigen leveren niet alleen uitstekende 
prestaties, ze zijn ook zuinig én ze kunnen rijden op stroom 
uit schone en duurzame bronnen zoals wind en zon. Wilt 
u proeven van deze nieuwe technologie? Grijp uw kans en 
ervaar zelf de sensatie van elektrisch rijden! Straks wilt u 
nooit anders meer. 

Maak kennis met:
- volledig elektrische auto’s, bestelwagens en  
  motorfietsen,
- elektrische (plooi)fietsen,
- laadoplossingen voor elektrische auto’s.
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Extra: infosessies over elektrisch autorijden en laden. Een 
ervaren rijder maakt ons in een halfuur wegwijs in deze 
nieuwe wereld.
Wanneer? Zaterdag 2 juni van 13 tot 17 uur.
De inschrijvingen voor de autoritten op de weg starten 
om 12.30 uur. Voor fietsen en motoren is inschrijven niet 
nodig. 
Waar?  Ontmoetingscentrum De Kleine Beer, C. Marichal-
straat 5, 8730 Beernem. Dat is vlakbij de brug over het 
kanaal Brugge-Gent. Parkeren doet u in de buurt want 
het parkeerterrein is ingenomen door de elektrische 
voertuigen. 
Hoe? Op de parkeerplaats van De Kleine Beer staan 
elektrische auto’s, motorfietsen en fietsen klaar waarmee 
u zelf een rit kan maken in de buurt. U kunt kiezen uit 
diverse merken van handelaars uit de streek.
De autohandelaar rijdt mee met de elektrische wagen. 
Met de motorfiets rijdt u alleen. U moet dus al ervaring 
hebben met motorrijden.

DE BELBUS: EEN OPLOSSING VOOR 
MIJN VERPLAATSING? 

Biedt een vaste buslijn geen of slechts een gedeeltelijke 
oplossing voor jouw verplaatsing? Dan kan je je verplaatsing 
misschien wel maken met de belbus. De belbus rijdt in een 
belbusgebied en stopt na reservatie aan de belbushaltes. 

Contacteer de belbuscentrale om na te gaan of jij op pad 
kan met de belbus. Hou er rekening mee dat je enkel 
met de belbus mee kunt als er geen andere mogelijkheid 
is met de vaste bus, en dat we je verplaatsing met de 
belbus enkel kunnen reserveren als er nog plek is voor 
jouw verplaatsing.

Informeren en zo nodig reserveren is eenvoudig 

 - Contacteer minstens één uur op voorhand jouw 
belbuscentrale. (059 565 256)
Reserveren kan tot 30 dagen op voorhand. Hoe vroeger 
je je rit plant, hoe groter de kans op een passend 
voorstel voor je verplaatsing. 

 - Geef je klantennummer door. 
Bel je een eerste keer, dan maken we voor jou een 
klantennummer aan. Daarvoor moet je je naam, 
adres en telefoonnummer meedelen. Heb je een gsm-
nummer of een e-mailadres? Laat ons dat dan ook 
meteen weten. 

 - Geef de volledige verplaatsing die je wil maken door, 
zelfs als je weet dat een deel ervan met een vaste lijn 
of een trein zal verlopen. Zo kunnen we voldoende tijd 
voorzien voor een overstap. 
Andere informatie die we nodig hebben om je 
verplaatsing uit te stippelen:  
• Wanneer wil je vertrekken (datum en tijd)? 
• Waar stap je op- en af?
• Reis je alleen of samen met anderen? 

 - Ben je voor je verplaatsing aangewezen op de belbus, 

dan checkt onze medewerker of de verplaatsing 
geboekt kan worden en geeft je het uur mee waarop 
de belbus je zal komen oppikken aan de belbushalte. 
Heb je je mailadres opgegeven, dan ontvang je een 
bevestiging per mail. 

 - Zorg dat je enkele minuten voor het afgesproken 
tijdstip aan de gereserveerde opstaphalte bent. Hou 
wel rekening met een speling van enkele minuten.

Goed om weten 

 - Op de belbus gelden de normale tarieven
 - Je rit annuleren? Contacteer ons zo snel mogelijk. Zo 

wordt de rit niet nodeloos uitgevoerd en vermijd je een 
boete en/of schorsing.

 - Het tijdstip van vertrek en de route kunnen iedere dag 
anders zijn (afhankelijk van de andere reservaties).

 - De belbuscentrale is open van maandag 
tot vrijdag van 6 uur tot 19.30 uur en in het 
weekend en op feestdagen van 7.30 tot 15 uur. 

ZONNE-ENERGIE: WE GAAN ER SAMEN
VOOR!

Infoavond – collectieve aankoop zonnepanelen en 
zonneboiler

Zonnepanelen en zonneboilers zijn populair wegens hun 
duurzaamheid en het snelle terugverdieneffect. Met een 
transparante collectieve aankoop in de Brugse regio pakt 
beweging.net uit met een aanbod van goede kwaliteit en 
tegen een scherpe prijs. Er wordt samengewerkt met een 
onafhankelijke energie-expert en de installatie gebeurt 
door lokale erkende installateurs. Bij intekening in het 
project gaat de installateur na of jouw dak geschikt is voor 
zonnepanelen en een zonneboiler.

Op woensdag 16 mei 2018 organiseert beweging.net 
Zuienkerke een gratis infoavond.
Van harte welkom om 19.30 uur in “De Notelaar”, Nieuwe 
Steenweg 96 te Zuienkerke.

ZWERFVUILOPRUIMACTIE

Op zaterdag 21 april 2018 organiseert beweging.net 
Zuienkerke voor de negende keer een opruimactie van 
zwerfvuil met de medewerking van het gemeentebestuur.

Op verschillende locaties, verspreid over de vier 
deelgemeenten, ruimen we zwerfvuil op. Iedereen die 
wil meehelpen, is hartelijk welkom om 13.30 uur op de 
parking achter het gemeentehuis aan de loods van de 
technische dienst. We verdelen ons in groepjes en trekken 
naar diverse plaatsen. Tegen 16 uur komen we terug naar 
de werkplaats van de technische dienst om onze buit te 
verzamelen.
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We sluiten de namiddag af met lekkere 
pannenkoeken en een drankje om onze vrijwillige 
medewerkers te bedanken voor hun inzet. 
Hartelijk welkom indien je aanwezig kan zijn om mee te 
werken aan deze sensibiliseringsactie.

Voor meer informatie: Conny Van Belle (gsm 0494 57 03 
91) en Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02). 

De vrijwilligers die aan een vorige opruimactie mee-
werkten, met een deel van het verzamelde afval.

Buurt Informatie Netwerk
Vagevuurwijk: jaarwerking 2017

Ondertussen bestaat het  BIN VAGEVUURWIJK   3 jaar.
Hieronder een overzicht van zaken die gesignaleerd 
werden aan alle BIN- Vagevuurleden in 2017:
 - Mail ivm de 2 verdachten in de Weimanstraat 
 - Mail ivm verdachte fietser in Weimanstraat op 
 - Mail ivm diefstal jas uit wagen 
 - Mail ivm diefstal 3 fietsen 
 - Mail ivm fietsmarkeer actie in Zuienkerke
 - Mail ivm de app die levens 
 - Mail ivm diefstal portefeuille uit wagen 
 - Brief aan Burgemeester en schepenen mbt doven 

verlichting
 - Mail ivm 1 dag niet tegen woninginbraken
 - Mail ivm doven straatverlichting in Zuienkerke
 - Mail ivm nieuwjaarswensen 

Volgende tussenkomsten van de lokale politie Blanken-
berge/Zuienkerke gebeurden gedurende het  jaar 2017 in 
de Vagevuurwijk .
 - Totaal aantal interventies in de wijk :172
 - Controle woning verlofgangers : 109
 - Uitgevoerde controles(personen en voertuigen) in de 

wijk : 17
 - Uitgevoerde patrouilles in de wijk :  118
 - Vaststelling inbraak in woning : 1
 - Vaststelling fietsdiefstal :3
 - Vaststelling diefstal uitvoertuig : 3
 - Verdachte situaties : 7

• Verdacht persoon : 2
• Verdacht voertuig : 3
• Verdachte gedragingen : 2

We blijven ijveren bij alle BIN Vagevuurwijk leden, om bij 
ongewone situaties steeds de 101 te bellen.

HARTVEILIG: MINDER OVERLIJDENS 
DANKZIJ AED  

Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer bij 
een hartstilstand vergroten én de eerstehulpcapaciteiten 
van de bevolking vergroten. Dit gebeurt door:
 - zoveel mogelijk automatische externe defibrillatoren 

(AED’s) te plaatsen in steden, gemeenten, bedrijven 
en organisaties; 

 - zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden 
in reanimatie en het gebruik van de AED.

Wat is en AED ? 
Een automatisch externe defibrillator of AED is een 
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart 
toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. 
De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en 
bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer 
kan helpen. 

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt 
de hulpverlener door de reanimatie tot professionele 
hulpverleners het van hem overnemen. 

Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische 
schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet 
helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk 
om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

Een AED is heel eenvoudig te bedienen. Iedereen kan binnen 
een paar uur leren reanimeren en omgaan met een AED. 

De AED is een belangrijk apparaat bij de eerste hulp na een 
hartaanval, maar vervangt niet de gewone reanimatie. Die 
is nog altijd nodig om zuurstof toe te dienen en rond te 
sturen, anders raken de hersenen beschadigd. Ook om de 
tijd te overbruggen tot de AED er is, is reanimatie nodig. 
Een AED is een dus een hulpmiddel bij de reanimatie, het 
kan reanimatie in geen geval vervangen of overbodig 
maken. 

Waar zijn de AED-toestellen in onze gemeente te  
vinden ?

De BIN VAGEVUURWIJK medewerkers:
Annie Dumon 
Weimanstraat 52

andu@telenet.be
0477/991185

Brigitte Bonte 
Leeglandstraat 17

geert.claerhout2@telenet.be
0494/401840

Carlos De Keyser 
Leeglandstraat 22

carlosdekeyser@telenet.be
0477/313346

Geert Hespel 
Vagevuurstraat 21

geert.hespel@telenet.be
0476/520967

Johan Vervaeke 
Leeglandstraat 15

johan.vervaeke2@telenet.be
0477/345067
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 - Technische Dienst Zuienkerke
 - De Bommel in Nieuwmunster
 - De Maere in Houtave
 - Sportcentrum in Meetkerke

Er zal binnenkort een info-avond georganiseerd worden 
voor de inwoners van Zuienkerke om meer uitleg te geven 
over dit toestel.

GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

SOS-REPTIEL 

TECHNISCHE  
DIENST EN LANDBOUW

OPHALEN HUISVUIL

Vanuit de Technische Dienst wordt gevraagd om de 
huisvuilzakken duidelijk zichtbaar te plaatsen voor de 
bestuurder van de vuilniswagen. 
Gelieve uw huisvuilzakken aan de rooilijn te plaatsen, 
rekening houdend met de richting waaruit de vuilniswagen 
aangereden komt.

Denk aan de veiligheid van onze ophalers en steek geen 
scherpe of gevaarlijke voorwerpen in je vuilniszak. Zo 
voorkom je dat de ophaler zich kwetst bij de ophaling van 
uw huisvuil. Vermijd dus losse glasscherven, gescheurde 
aluminium potjes of plastic schaaltjes met scherpe randen 
of injectienaalden bij je afval.

LANDBOUWFOLIE

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

Woensdag 16 mei   
Woensdag 23 mei  Woensdag 6 juni
Woensdag 30 mei   Woensdag 13 juni
 
Vooraleer de folies af te leveren, dient u zich eerst aan te 
melden bij de verantwoordelijke van de Technische Dienst 
Patrick Van den Fonteyne, die u dan een afgifteformulier 
bezorgt.

Om de inzameling vlot te laten verlopen, willen wij graag 
attenderen op de voorwaarden die aan de landbouwfolie-
actie verbonden zijn :

 - de folie moet bezemschoon zijn, geen kluitenaarde, 
stenen etc.

 - de folie dient aangeleverd te worden in bundels (± 50 
kg of minder)

 -  netten, autobanden, hard kunststof e.d. worden niet 
meegenomen

Onder landbouwfolie verstaan wij de volgende soort 
landbouwfolie : kuilfolie, kunstmestzakken, vee-
voederzakken en kalvermelkzakken

STRETCHFOLIE (VAN BALEN) MOET AFZONDERLIJK 
AANGELEVERD WORDEN OM IN EEN ANDERE 
CONTAINER TE DEPONEREN.

Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden 
geweigerd. Voor verdere inlichtingen, kunt u steeds 
terecht bij de milieudienst, tel. 050 41 75 77

Jacques Demeyere,Schepen van Landbouw
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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
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CULTUUR

ZUIENKERKE

ACTIVITEITEN CULTUURRAAD ZUIENKERKE

 VRIJDAG 8 JUNI
orgelconcert in de Sint-Bavokerk van Houtave - 19 uur
gratis
In het kader van de Blazuin activiteit Orgelpunt.

 ZATERDAG 9 JUNI:
daguitstap naar Bokrijk
uitgebreide rondleiding en toelichting in en bij de onlangs 
gerestaureerde schuur van Schoeringhe + nadien vrij 
bezoek van het domein.
Kostprijs: 60 euro, alles inclusief
Meer gedetailleerde info volgt.

 ZATERDAG 7 JULI:
De Keurs(ch)lager - humoristisch optreden door Karel 
Declercq
11 juliviering met nadien uitgebreide receptie in de sporthal 
te Zuienkerke.

 ZONDAG 8 JULI:
Houtave Kunstdorp  in Houtave centrum (uiteraard)
Tal van kunstenaars en artistiek verantwoorde ambiance.

Noteer ook alvast: 

 ZATERDAG 22 SEPTEMBER:
de Bevrijding van Zuienkerke - grootscheeps 
slotevenement van de herdenking WO I in Zuienkerke. 
Diverse locaties in Zuienkerke-dorp. Start: vooravond 
tot....

ZOLDERCONCERT KUNSTKLASSE

Wat : benefietconcert voor Art for All met Gersom Engels
Wanneer : 19 mei om 19.30 uur
Kostprijs : 10 euro
Contact : Wim en Jenny Engels - Verplanke
Kerkhofstraat 23, 8377 Houtave
Tel 050 820228 of 0498 264101

BINNENKORT BESCHIKBAAR !

NIEUWMUNSTER, DORP IN HET OUDLAND.
Nieuwe publicatie van Robert Boterberge.

Een dorp heeft een toekomst bij de gratie van het verleden 
en het heden. Het verleden is reeds geschreven. Het 
heden is zich aan het schrijven doorheen het wel en wee 
van elke dorpsgenoot. Beiden blijven echter onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De toekomst van een dorp blijft 
gewaarborgd in zoverre haar verleden gekoesterd wordt 
en op vandaag nog levendig gehouden wordt.

Het verleden is één zaak: in vele gevallen blijft het 
verankerd ergens in een al dan niet donkere hoek van 
het geheugen en dreigt dit waardevolle (erf)goed te 
verdwijnen in de eeuwigheid wanneer het niet voor de 
toekomst tastbaar bewaard wordt.

De Kerkfabriek Sint-Bartholomeus van Nieuwmunster 
was dan ook meer dan aangenaam verrast en blij 
historicus Robert Boterberge bereid te vinden om een 
studie te maken rond het verleden tot het heden van ons 
prachtige dorp.

Zijn grote deskundigheid en vooral ook zijn ervaring bij het 
verzamelen van het vele archiefmateriaal staan garant 
voor de degelijkheid van het onderzoek. Het boek leest 
niet als een trein maar is bedoeld als een naslagwerk dat 
eens nu, dan weer later in de hand genomen kan worden 
om de volkse verhalen te toetsen aan de historische 
waarheid, de feitelijkheid van de evolutie te leren kennen 
en de voorgeschiedenis van de resterende (relatief jonge) 
landbouwersgezinnen in de kijker te plaatsen. Samen met 
de op vandaag nog zeer actieve kleuter- en lagere school 
en de parochiale gemeenschap vormen zij immers de 
ruggengraat van dit dorp.

800 jaar geschiedenis verzamelen én verwerken is een 
hele opdracht, maar het enthousiasme van R. Boterberge 
groeide met de jaren. Zelf gaf hij toe verbaasd te zijn over 
het omvangrijke bronnenmateriaal van het dorp.

 ”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels

tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

(in juli en augustus enkel gesloten 
op maandag & dinsdag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050 31 40 60 

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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Het landelijke Nieuwmunster waarvan sporen dateren uit de 
Romeinse tijd en het jaar 1200 als oudste vermelding ervan, 
heeft sindsdien een heel bewogen geschiedenis gekend.

De opeenvolgende generaties maakten in de loop van 
de voorbije eeuwen de economisch-sociale evoluties en 
revoluties mee, ondergingen de vele bezettingen met de 
vorderingen, leden onder de gesel van de pestepidemieën, 
voedselschaarste en tegenspoed maar hebben zich 
telkenmale wonderwel herpakt.
Het spreekt voor zich dat in een studie over een landelijke 
gemeenschap een bijzondere aandacht uitgaat naar de 
landbouw. Een overzicht ervan vanaf de middeleeuwen 
tot 2017 met de opeenvolgende generaties landbouwers 
op de belangrijkste hofsteden en de diverse ambachten 
en neringen vormen de ‘hoofdbrok’ (± 1/3) van deze lijvige 
studie.
Centraal in het dorp staat sinds de 13de eeuw de Sint-
Bartholomeuskerk waarvan de bouwgeschiedenis alsook 
het kunstpatrimonium worden beschreven. Daaraan 
gekoppeld komt de godsdienstzin van de inwoners onder 
het herderschap van de opeenvolgende pastoors aan bod. 
Politiek-militaire gebeurtenissen vanaf de 2de helft van de 
16de eeuw tot in de 20ste eeuw met vernieling, plundering 
en vorderingen hebben de bevolking zwaar beproefd. Hoe 
reageerden de inwoners, de hoofdmannen en daarna de 
gemeentebesturen op de bezettingen?
Sporen van onderwijs in Nieuwmunster dateren uit het 
begin van de 17de eeuw toen de koster er nog ‘school hield’. 
Een overzicht ervan, wie er voor onderwijs instond en staat, 
wordt tot op heden doorgetrokken. 
Toen onze gewesten in 1795 bij Frankrijk werden gevoegd, 
kreeg de parochie Nieuwmunster het statuut van gemeente 
met eigen bestuur. Hoe evolueerde de verkiezing ervan, 
wie waren de gemeenteraadsleden en welke belangrijke 
beslissingen werden genomen? Sinds de Franse tijd traden 
eveneens veldwachters op als handhavers van orde en 
veiligheid.

Deze studie van historicus Robert Boterberge die 20 
eeuwen overspant, telt negen hoofdstukken met een 
belangrijk ‘Naschrift’ en enkele bijlagen, geraamd op ca. 
460 blz. Een bijzondere aandacht ging uit naar de opname 
van meerdere documenten, kaarten, plannen en foto’s 
– in totaal zo’n 270 – om de inhoud nog begrijpelijker, 
boeiender en aantrekkelijker te maken.

Praktische informatie

Deze studie is een uitgave door de Kerkfabriek van 
Nieuwmunster met een bijzondere inbreng en steun van 
het gemeentebestuur, de parochieraad van Nieuwmunster 
en van de Kring voor Heemkunde Blankenberge.
 - Streefdatum voor de publicatie is eind augustus 2018 

ter gelegenheid van de Sint-Bartholomeusfeesten.
 - Sponsors en voorintekenaars worden achteraan in het 

boek alfabetisch met (bedrijfs)naam, voornaam en 
woonplaats (gemeente) opgenomen.

 - Prijs per boek bij voorintekening: 40 euro, daarna 50 
euro, verzendkosten niet inbegrepen.

 - Verzendkosten: 7 euro per ex.
 - Sponsoring is welkom vanaf 100 euro.
 - Vooraf intekenen kan door overschrijving van 

het verschuldigde bedrag (al dan niet inclusief 
verzendkosten) op rekeningnummer van:

 - Nieuwmunster 800 jaar
 - BE81 7380 3955 6824
 - met vermelding “Boek Nieuwmunster Oudland”.
 - Bij bestelling van meerdere exemplaren: graag aantal 

vermelden.
 - De bestelling is pas definitief na betaling van het 

verschuldigde bedrag.

OPGELET !

De periode van voorintekening wordt definitief 
afgesloten op 15 mei 2018.

Contactpersonen voor zowel voorintekening, sponsoring 
als achteraf na de publicatie en voor afhaling: 

Mark Makelberge
Hoeksam 15
8377 - Nieuwmunster
mark.makelberge@telenet.be
0471 26 69 26

Of:

Geert Laukens
Prins Leopoldstraat 11
8377 – Nieuwmunster
geertlaukens@telenet.be

VIA VOCIS - VOORJAARSCONCERT TEN VOORDELE 
VAN SOS CAIZA

Op zondag 3 juni 2018 brengt Via Vocis o.l.v. Thomas Lucas 
Vanlede in samenwerking met het brugse ensemble Arcus 
Coloratus een bijzonder aangrijpend voorjaarsconcert met 
op het programma de wondermooie kantate ‘Weinen, 
klagen, sorgen, zagen’ BWV 12 van J.S. Bach en het 
beklijvende mini-oratorium ‘Jephte’ van G. Carissimi.
Solisten zijn Nel Vanhee (sopraan), Isabelle Dekeyser 
(alt), Yves Van Handenhove (tenor) en Thomas Lucas 
Vanlede (bas).

Hiermee is VIA VOCIS reeds voor de vijfde maal te gast 
in de sfeervolle vroeg-romaanse Sint-Bartholomeuskerk. 
Ze voelen zich kind aan huis en weten ze zich gedragen 
en gewaardeerd door de plaatselijke bevolking en ruime 
omstreken. Het gemengd koor heeft zijn wortels in 
de Academie voor Muziek en Woord van Sint-Agatha-
Berchem.

Thomas Lucas Vanlede is leraar klassieke zang aan de 
gemeentelijke academie voor muziek en woord van Sint-
Agatha-Berchem en Blankenberge.

De opbrengst van dit concert gaat opnieuw naar het 
ontwikkelingsproject S.O.S. Caiza (Bolivia), het 
levenswerk van Lieve Claeys, Padre Santiago Maistriau en 
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Irène Vanhaeverbeke. Vooral voor het Colegio Pablo Sexto, 
de lagere school en de drie internaten is er een grote 
nood aan nieuwe fondsen om de verschillende projecten 
verder te kunnen ondersteunen en nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen (lees meer op www.soscaiza.be).

Praktisch: 
Koorconcert ‘VIA VOCIS’ – 3 juni 2018 – 11:00 u
Kerk St.-Bartholomeus - Nieuwmunster
Inkom: 15 € (inclusief een aperitief na het concert)
Kaarten: 
Mark Makelberge, mark.makelberge@telenet.be -  
0471 26 69 26
Betaling kan aan de deur of door overschrijving op:
Sint-Bartholomeus Zangkoor
p/a Hoeksam 15
8377 - Nieuwmunster
BE60 7380 3768 9370
met vermelding: ‘concert 2018 - <aantal> kaarten’
De kaarten zullen op naam klaarliggen aan de ingang van 
de kerk.

Dit concert past in het geheel van activiteiten die 
georganiseerd worden binnen het project “Dorp in de 
kijker” van de Landelijke Gilden waarbij Nieuwmunster 
voor West-Vlaanderen werd uitverkoren. Deze activiteiten 
wordt mede mogelijk gemaakt dank zij de steun van de 
Cultuurraad Zuienkerke,  Landelijke Gilden en CERA.

AANBOD CULTUURCENTRUM 
BLANKENBERGE

PODIUMVOORSTELLINGEN

 VRIJDAG 20 APRIL 
20 u. – Op locatie – De Scute, Bevrijdingsplein 15
Het Nieuwstedelijk/ Maarten Ketels
Troje
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

muziektheater op unieke locatie!

 VRIJDAG 27 APRIL
20 u. – CC Casino
Gisela João
Nua
abonnement € 12,50 – ticket € 15 – jong volk € 11

muziek

 VRIJDAG 18 MEI 
20 u. – CC Casino
Steven Mahieu
Zonder filter
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

humor

 ZATERDAG 26 MEI
20 u. – CC Casino
Artis Dulcedo
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in de exporuimte ook de mooiste carnavalsobjecten uit 
de omvangrijke collectie van het Stadsarchief-De Benne 
bewonderen. 

30/03 > 22/04 | van woensdag tot en met zondag, van 
14 – 17u. Gratis inkom.

•  Winteracademie

De cursisten van de winteracademie geven het beste van 
zichzelf. Ontdek de highlights van de cursussen keramiek, 
schilderen, gemengde technieken en het jeugdateljee. 
Wees welkom!

05/05 > 3/06 | van dinsdag tot en met zondag, van 14 – 
17u. Gratis inkom.

•  Michiel Hendryckx – En Route

Michiel Hendryckx selecteerde unieke foto’s van heel wat 
verschillende reizen. Deze beelden worden gecombineerd 
met teksten.

23/06 > 30/09 | van dinsdag tot en met zondag, van 14 – 
17u. Gratis inkom.

Buitenlocaties:

•  Zomersculpturen 

Op verschillende locaties in de stad kun je sculpturen 
ontdekken van 5 verschillende kunstenaars.

2/07 > 30/09

•  Art Pro Art

Vzw Art Pro Art zal opnieuw werk tonen in de buurt van 
de haven.

2/07 > 30/09

Zinderende verhalen uit het diepe zuiden
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50 

Klassieke muziek

CURSUSAANBOD 

LANG TRAJECT – WEKELIJKS

    Kalligrafie

wanneer? 
donderdag van 19.30 tot 22 u.
19/04/2018, 26/04/2018, 03/05/2018, 17/05/2018, 
24/05/2018, 31/05/2018
waar? 
Bibliotheek, Onderwijsstraat 17
prijs? 
€ 45 voor 6 lessen - € 8 voor materiaal voor beginners

KORT TRAJECT

   Jean-Paul Van Bendegem – over waarom wij ons 
       zo vaak vergissen. 

Wij mensen vergissen ons vaak en veel. Hoe komt dat? 
Niet alleen misleiden onze zintuigen ons, maar wanneer 
we ons verstand gebruiken, maken we ook behoorlijk wat 
fouten.

In deze lezing komen optische illusies aan bod: hoe 
misleidend zijn onze ogen? Maar ook het oor – het is 
minder bekend dat onze oren ons kunnen bedriegen. 
Ten slotte de zogenaamde cognitieve illusies waar ons 
vermogen om helder en correct na te denken zwaar 
wordt beproefd. De verklaring is volgens Van Bendegem 
te zoeken in onze evolutionaire geschiedenis.  Jean-Paul 
Van Bendegem is wiskundige en filosoof en als hoogleraar 
logica en wetenschapsfilosofie verbonden aan de Vrije 
Universiteit Brussel.

wanneer? 
Woensdag 23 mei van 19u30 tot 22 u.
waar? 
CC Casino, Consciencezaal, Zeedijk 150
deelname?
€ 10

in samenwerking met Vormingsplus Regio Brugge

TENTOONSTELLINGEN

EXPORUIMTE DE MERIDIAAN – CC CASINO

•  Carnaval fotogeniek

Van 30 maart tot 22 april 2018 wordt in de Exporuimte De 
Meridiaan een selectie getoond van de beste 50 inzendingen 
van de fotowedstrijd Carnaval Fotogeniek. Voor deze 
wedstrijd werd aan zowel beroeps- als amateurfotografen 
gevraagd om tijdens de carnavalsperiode hét beeld van 
carnaval 2018 vast te leggen. Naast deze foto’s kan men 

info & reservatie
VIND ONZE BROCHURE OP CULTUUR.BLANKENBERGE.BE

ONLINE
cultuur.blankenberge.be
www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge
TELEFOON
T 050 636 600 – maandag tot vrijdag van 9 tot 12 & van 
13.30 tot 17 uur
E-MAIL
cultuur@blankenberge.be
INFO- & TICKETBALIE
Infopunt Dienst Toerisme
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
openingsuren 
ma – zo: 9 – 12 & van 13.30 tot 17 uur

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

Wij publiceren ze gratis.
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL

Uitzwaai 2017 WELKOM 2018 !!

2017 is uitgewuifd en we verwelkomen een nieuw boeiend, 
leerrijk 2018!!
En daar hebben we al de eerste mooie sportprestaties , 
kijk maar even mee…!

Leuke sportprestaties

Op 21 februari zette onze school een puike prestatie neer 
tijdens de zwemmarathon in St Michiels , gewoonweg de 
zilveren medaille!! 

Proficiat aan alle deelnemers !!!

Hierbij ook nog een leuke foto van ons netbalploegje:

Bakken,… Knutselen… Feesten… Smullen maar…

Onze kippen worden dagelijks verwend door onze kindjes 
en dit met ontzettend veel dierenliefde.

Eitjes van onze  

kippen bakken  

..heel erg lekker !!
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We laten de winterse kou stilletjes achter ons en blikken 
vooruit naar de lente, Pasen en wie weet verzeilen we 
terug in een mooi zomers sprookje ?                                           
Net zoals onze vrienden uit de kleuterklas

Maar vooraleer het zomerse sprookje begint…nodigen we 
jullie heel graag uit voor ons grandioos schoolfeest :  

Allen welkom op ons sprankelend 
SCHOOLFEEST

met als thema

op zondag 22 april 2018

GBS 't Polderhart 
Zuienkerke

13.30u: 1ste optreden 
(zonder onze peuters)

15.00u: 2de optreden (met onze peuters)

(vooraf een plaatsje reserveren aub)

nadien kan je nog genieten van allerlei leuke spelletjes, 
een hapje en een drankje en vooral van het gezellige 
samen zijn

 Tot dan!

Akkerwinde

LEEFGROEP 2 naar het museum van natuurkunde.

Op vrijdag 23 februari verzamelden we met de hele 
leefgroep en enkele mama’s in het station van Brugge. 
Samen stapten we op de trein richting Brussel. We 
speelden spelletjes, lazen een boekje en keken naar buiten. 
Voor we het wisten waren we er. Na 1 keertje overstappen 
en een korte wandeling kwamen we aan in het prachtige 
museum. Daar kregen we een superfijne rondleiding 
door een gids. Er was ook een toffe poppenkast. We 
mochten ook alleen rondwandelen en het museum verder 
verkennen. Na een lekkere maaltijd keerden we moe maar 
voldaan terug naar Brugge. Het was een heerlijke dag om 
nooit meer te vergeten.

PROJECTWEEK OP STAP NAAR HET SECUNDAIR"

In maart hadden we een leuke projectweek over de stap 
naar het secundair. Alle kinderen van het 6de leerjaar van 
de H.Hartschool Wenduine en Leefschool Akkerwinde 
kwamen samen. Een week lang leerden en beleefden 
ze vanalles over die stap naar het middelbaar. Het was 
een boeiende week waarin talenten, jezelf leren kennen, 
keuzes maken, beroepen, studiekeuze, keuzerichtingen, 
scholenkeuze, ... aan bod kwamen. 

We mochten op bezoek bij verschillende beroepen en 
ouders kwamen ook hun beroep voorstellen in de klas. Zo 
ontdekten we de verschillende talenten in elk beroep. 

We gingen ook een kijkje nemen in Sint-Jozef Sint-Pieter 
in Blankenberge. Dat was heel leerrijk. 

Lees hier enkele reacties. 

'Ik vond het leuk om oud-leerlingen terug te zien.' 'Het 
eten vond ik eerst spannend maar het was toch lekker.' 
'Ik heb echt veel bijgeleerd over het middelbaar.' 'Latijn 
vond ik erg leuk en aardrijkskunde ook.' 'Ik heb schrik 
voor de toetsen.' 'Ik heb schrik om mijn lokaal niet te 
vinden.' 'Ik vond het leuk dat we andere leraren hadden.' 
'Het was vreemd om in een hele grote school te zijn en 
verschillend eten te kunnen kiezen.' 'Ik vond alles boeiend.' 
'Ik heb schrik voor sommige kinderen die heel stoer doen.' 
'Ik vond het leuk dat we echt les kregen.' 'Ik kijk uit naar 
het middelbaar en de nieuwe vrienden.' 'Het veranderen 
van lokaal vind ik minder leuk.' 'Ik vond het spannend om 
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langs die grote poort te passeren.' 'Ik ben voor niets bang 
want ik ken daar al heel veel mensen dus ik voel mij wel 
welkom.' 'Ik vond het leuk dat de oud-leerlingen met ons 
mochten praten over het secundair. De leraren waren ook 
enthousiast.' 'Ik heb schrik voor de strafstudie.' 'Ik vind 
het vreemd dat er zoveel klassen zijn.' 

Wat is het voor de 6des toch spannend allemaal die stap 
naar het secundair. Nog even genieten van de laatste 
maandjes in het lager én dan is het eindelijk zover.... 

VRIJE BASISCHOOL BLANKENBERGE

Lieve spookjes en gekke monstertjes

Van 26 februari tot 9 maart werkten we in leefgroep 1 
rond het thema ‘lieve spookjes en gekke monstertjes’. 

Onze klas werd helemaal overgenomen door de monsters 
en spookjes. Gelukkig kwamen we op het idee om onze 
themahoek om te toveren tot een kasteel. Zo hadden 
de monsters en spoken hun eigen plekje waar wij altijd 
welkom waren.

Tijdens ons thema maakten we kennis met heel wat 
griezelfiguren. Zo leerde spookje Laban ons zijn  familie 
kennen, mochten we op bezoek in de mooie torenkamer 
van het roze spookje Spartacus probeerde het Cookie 
monster elke dag onze koekjes te stelen (de kleuters 
waren hem gelukkig steeds te slim af), zagen we hoe 

Lotte haar zelfgetekende monsters, chaos in de stad 
veroorzaakten, …

De kleuters werden al snel vriendjes met al deze monsters 
en spoken. Jammer genoeg konden we de ouders van onze 
kleuters niet overtuigen om een monstertje of spookje 
in huis te nemen. Daarom knutselden we zelf enkele 
griezeltjes met gips, stof, verf, …

Ons thema sloten we af met een monster-maaltijd. We 
maakten samen monsterkoekjes, een monster gebit en 
spook-meringues. Na ons feestje moesten onze vrienden 
jammer genoeg hun koffers nemen en plaats maken voor 
ons nieuw thema ‘Kunst’.
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Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

Gsm: 0475 55 29 15 
E-mail: info@hirosoft.be 
 

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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. 

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. 
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Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie...

Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag
en in de winter ook de dinsdag

Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 22u30.
zondag 21u45.

www.vierwege.be

GEERT 
VANDEN BROUCKE

—  KASTEN OP MAAT  —

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

GSM: 0472 29 11 56
geertvandenbroucke@skynet.be

www.kastenopmaatgeertvb.be

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

OPROEP AAN DE 
VERENIGINGEN:

Stuur uw 
ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2018
naar lieselore.verstringe@

zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

Kapster Sabine Tant
Doelhofstraat 13
8377 Nieuwmunster
WWW. SALONSENTIER.BE

+32495/501232
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ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be
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SPORT EN VRIJE TIJD

DANSPLATOO

Zuienkerke danst! 

Na maanden hard te werken met docente Silke Plaisier, 
is het bijna zover: op zondag 27 mei laat Dansplatoo 
Zuienkerke het beste van zichzelf zien, in de theaterzaal 
van het Vrijetijdscentrum Jabbeke (Vlamingveld 40, 8490 
Jabbeke). De 4 Zuienkerkse Dansplatoo dansgroepen, 
nemen met 26 dansers tussen de 4 en 12 jaar, deel 
aan ‘Fedes danst! 2018’. Fedes danst! wordt jaarlijks 
georganiseerd door Dansplatoo, onderdeel van KAVVV 
& FEDES vzw. Bij dit evenement treden meer dan 60 
groepen op, afkomstig van 13 verschillende Dansplatoo 
locaties in West-Vlaanderen (Beernem, Brugge, De 
Panne, Eernegem, Jabbeke, Koekelare, Oostkamp, Pittem, 
Torhout, Varsenare, Wingene, Zedelgem en Zuienkerke). 
Tijdens het weekend van 26 en 27 mei, komen alle groepen 
aan bod, in maar liefst 6 voorstellingen. Wil jij ook graag 
onze Dansplatoo dansers komen bewonderen? Tickets 
zijn (enkel digitaal) te verkrijgen vanaf maandag 16 april 
om 18u00, via: http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/
fedesdanst  Krijg je niet genoeg van dans? Bekijk ons 
aanbod danskampen en jongerendansstages op de 
website: http://fedes.be/sportkampen/dans/

Naast Dansplatoo houdt KAVVV & FEDES vzw zich 
hoofdzakelijk bezig met het organiseren van sportkampen. 
In samenwerking met gemeentelijke sportdiensten 
organiseren we  kleuter-, omnisport- en tienerkampen 
voor de plaatselijke jeugd. In Brugge organiseert KAVVV 
& FEDES vzw, i.s.m. Sportdienst Stad Brugge, dit jaar 25 
sportkampen voor maar liefst 750 deelnemers! Anderzijds 
organiseren we ook sportspecifieke kampen en stages 
(dans, judo, basket, ropeskipping, karate, martial arts 
en skateboard) onder leiding van professionele trainers. 
KAVVV & FEDES vzw selecteert bovendien het hele 
jaar door ervaren gediplomeerde monitoren om alle 
sportkampen te begeleiden. Iemand die weet wat hij/zij 
doet, die gemotiveerd, goedlachs en dynamisch is maakt 
bij ons het verschil! Dat is bij Dansplatoo niet anders! 

10.000 STAPPENCLASH

Stap je mee met ons naar de overwinning? Doe dan 
mee aan de 10.000 stappenclash!

Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 
stappen per dag (of 8000 voor 65-plussers) beweeg je 
al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 
stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een 
overwinning op zich! Elke stap telt!
Zuienkerke wil je graag helpen! Het Vlaams Instituut 
Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s organiseren 
met steun van de Vlaamse overheid de ‘Vlaamse 
10.000-stappenclash’. Dit is dé stappencompetitie tussen 
alle Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden. En 
Zuienkerke doet mee!
Van 1 mei t.e.m. 31 mei 2018 nemen wij het al stappend op 
tegen de inwoners van meer dan 150 Vlaamse gemeenten 
en steden. Alle deelnemende steden en gemeenten 
worden naargelang het aantal inwoners ingedeeld in een 
categorie. Op deze manier maakt iedereen een eerlijke 
kans, zowel de kleine gemeenten met minder inwoners 
als de grote steden.

Stap jij onze gemeente/stad* mee naar de overwinning? 
Registreer je dan gratis op www.10000stappen.be en 
sluit aan bij de groep van onze gemeente/stad*. Op 
deze website of via de app van 10.000 stappen kan je 
online een stappendagboek bijhouden. Geef dagelijks je 
aantal stappen in en volg de route en tussenstand op de 
wereldkaart. Je kan live volgen welke gemeente of stad 
aan de leiding staat. Bovendien maken alle deelnemers 
wekelijks kans op leuke prijzen.
De gemeente of stad die na één maand de meeste 
stappen zette is de grote winnaar.
Help jij Zuienkerke mee aan de overwinning? Registreer 
dan gratis op www.10000stappen.be en misschien 
gaat Zuienekerke naar huis met de titel van ‘Actiefste 
gemeente/stad* van Vlaanderen’!
Sven Ornelis is het gezicht van deze campagne en zal 
het goede voorbeeld geven. Hij is de ideale persoon om 
de Vlaming te tonen hoe ze hun 10.000 stappen kunnen 
halen zonder veel extra tijd te moeten vrijmaken. “Ik 
ben helemaal klaar om samen met alle Vlamingen deze 
uitdaging aan te gaan,” zegt Sven Ornelis.
Stappen tellen is eenvoudig, makkelijk en motiverend! Er 
zijn verschillende manieren om je stappen te tellen: apps, 
activity trackers of een klassieke stappenteller. Meer info 
over stappentellers kan je vinden op www.10000stappen.
be.
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PRONDELMARKT EN OUDE
AMBACHTENMARKT TE ZUIENKERKE 
ZONDAG  6 MEI 2018. 

Op zondag 6 mei 2018  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 6 mei 2018 contant 
teruggegeven.

Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de sfeer van 
vroegere tijden doen herleven. De schaapscheerder, de 
touwdraaier,  de wolkammer en de hoefsmid met zijn 
veldsmisse zijn weer van de partij. Ook de neerhofdieren 
strijken neer in de Kerkstraat Het geheel wordt 
opgeluisterd door de muziektonen en de sketches van de 
Philiberts met hun draaiorgel.

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

GROTE ROMMELMARKT  
TE ZUIENKERKE

ZONDAG 6 MEI 2018
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 6 mei contant terugbetaald.

Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 | 8377 ZUIENKERKE
T 050 41 84 14

Gesloten op zondag, maandag en dinsdag
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VERENIGINGEN-
ORGANISATIES-BEDRIJVEN

PAROCHIE- EN DORPSRAAD NIEUW-
MUNSTER
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NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 
VRIENDENKRING VAN DE BLOED-
GEVERS TE ZUIENKERKE

Het traditionele jaarlijkse souper van de Bloedgevers 
Zuienkerke vond plaats op zaterdag 10 maart en ging door 
in feestzaal De Nieuwe Blauwe Toren. Tijdens de heerlijke 
maaltijd werden de verdienstelijke donoren gehuldigd. 

In totaal waren er dit jaar 15 gehuldigde donoren. Drie 
donoren gaven 10 maal bloed, Andres Bossier, Nathalie 
Van Assche en Luc Van Reybrouck. 
Er werden 3 donoren gehuldigd met 25 bloedgiften, 
namelijk Anneke Delannoye, Tom Louwagie en Stijn 
Verstraete.
Er waren ook 3 donoren die reeds 50 maal bloed gaven, 
Jeanine Devos, Rita Pauwels en Bertrand Vanden Abeele.

Geert Quintens gaf reeds 75 maal bloed.

Bij twee donoren staat de tellers reeds op 125 bloed giften, 

namelijk van René De Geeter en van Dirk De Decker.
En dit jaar zijn er 2 donoren met zo maar eventjes 150 
bloedgiften, Jeannine Samijn en Freddy Staelens.
Tenslotte werd nog 1 donor gehuldigd die de leeftijdsgrens 
heeft bereikt, Joseph Delwiche met 144 bloedgiften.

Aan de aanwezige gehuldigden werd door het bestuur 
nog een kleine attentie overhandigd.
Aan de gehuldigden die niet aanwezig konden zijn, hun 
getuigschrift zal achteraf worden overhandigd. 
Op de foto de aanwezige gehuldigden en de bestuursleden.

Foto Wim Kerkhof

Van links naar rechts: Jeanine Devos, Victor Demaecker, 
Anneke Delannoye, Arlette Vervaecke, Arnold Van 
Eeghem, Andres Bossier, Walter Demeyere en Anja 
Vanhercke.
De Voorzitter gaf tijdens het souper ook enkele cijfers 
mee.
De doelstelling was om in 2017 samen met de 4 
bloedcollecties naar een 350-tal bloedgiften te streven, 
maar wij zijn daar niet toe gekomen, het waren er 331. Dit 
is een daling van ongeveer 10 % wat in de lijn ligt van de 
nationale cijfers van het Rode Kruis.

Positief is echter wel dat we vorig jaar 7 nieuwe donoren 
konden verwelkomen.
We mochten in 2017 tevens 9 donoren ontvangen die 
lange tijd niet meer in Zuienkerke bloed hadden komen 
geven. Dit is eveneens alvast een positief gegeven.
We hopen, voor wat Zuienkerke betreft, dat het aantal 
donoren op peil blijft als vorig jaar. Uiteraard wensen we 
het beter te doen.
Daarom willen we jullie vragen om het bloedgeven in uw 
familie en vriendenkring aan te moedigen.
Dus breng alvast familie, vrienden en eveneens kennissen 
mee naar de volgende bloedcollecte die doorgaat op 
dinsdag 27 maart in de gemeenteschool te Zuienkerke 
van 16u15 tot 19u45.

Arnold Van Eeghem - secretaris

Activiteiten S-Sport/Recreas
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Onze traditieonele fietstocht ( juli- 
augustus)

Mogelijks Krolfinitiatie.

Start van de PETANQUE op VRIJDAG 

6 April met een natje  en een droogje.

Vervolgens: 20 april

 - 4 en 18 mei
 - 1, 15 en 29 juni
 - 13 en 27 juli
 - 10 en 24 augustus 
 - 07 en 21 september
 - 28 september en 5 oktober: Inhaalwedstrijden.

  Kampioenenviering: onder voorbehoud: Zaterdag 20 
oktober 2018.

alle activiteiten kunnen gevolgd worden via 
petanquehoutave.blogspot.be
spluszuienkerke.blogspot.be 

vriendelijke groeten
Martin Storme, Jaak Doom, en De Smet Diane

PASAR

ZUIENKERKE 

Zondag 15 april 2018

Dagfietstocht met bedrijfsbezoek.

We vertrekken gezamenlijk voor een fietstocht richting 
Jabbeke  voor een bezoek aan de auberginekwekerij TOPA. 
35 000 vierkante meter serres vol aubergines! De gladde, 
paarse vruchten zijn misschien nog niet bij iedereen even 
bekend, maar hun populariteit groeit. 

Wie al een voorsmaakje wil kan naar het volgend filmpje 
kijken :www.plattelandstv.be/video/mens-boer-topa-
aubergines

We krijgen een geleid bezoek, een aperitief met 
versnaperingen, een middagmaal met drankje en koffie 
om af te sluiten. 
Dan fietsen wij terug richting Zuienkerke, waar wij 
omstreeks 18 u afsluiten.

Gezamenlijke start : om 10u aan de kerk van Zuienkerke 
(Nieuwe steenweg 37)
Die wil kan ook aansluiten vanaf de maaltijd om 12u, 
restaurant  ’t Oosthof  Oostmoerstraat 1 te Snellegem.
Wel vermelden aan bestuurslid dat je niet mee fiets!

Bijdrage : Leden : 25 €  Niet leden : 28 €

Keuzemaaltijd meedelen bij inschrijving!!  
stoofvlees met frietjes   of ossentong met aardappelpuree. 

Inschrijving kan bij :
Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448  
0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen, Lettenburgstraat 11
0478/54.04.35
Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106
050/41.35.62
Cuypers Henri, Dorpweg 24-Meetkerke
0479/50.26.38
Cools wim, Nieuwe Steenweg 135
0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be 
En door storting voor 09/04/2018 : 
Pasar Zuienkerke : 
BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB
vermelding : dagfietstocht aantal leden of niet leden.

ZUIENKERKE  

Sneukel-fietstocht 10 JUNI 2018.

Dit jaar snuiven we de zeelucht op, er wordt gefietst op 
landelijke verkeersarme polderwegen en Zuienkerkse 
vernieuwde fietspaden.
Gedurende de 35 km fietstocht trakteren we jullie op 
hartige hapjes, drankjes en frietjes à volonté 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

Bijdrage  Leden : 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,   
0497/36.46.17
Cools wim,    
0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be  
Of via www.pasar.be/ Zuienkerke 
En door storting voor 7/06/2018 Pasar Zuienkerke : 
BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB vermelding : 
sneukeltocht + aantal leden of niet leden.

Zondag 23 september : wandeling naar “oplaadplekje”  
+ warme maaltijd

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018

naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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KVLV Zuienkerke

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

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

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!

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

 Contactgegevens:
 Jordaenslaan 34
 8370 Blankenberge
 tel. 0498 50 90 93
 kadee@duinenwacht.be
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CO-VERGIFTIGING VOORKOMEN

Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen 
door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het 
ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.

Oorzaken 
 - Slechte verluchting (ook in nieuwe huizen: te sterk 

geïsoleerd): tekort aan verse lucht zorgt voor 
CO-vorming bij het gebruik van een bijkomend 
verwarmingstoestel. 

 - Oudere waterverwarmers en gasgeisers zijn over het 
algemeen minder veilig dan nieuwe.

 - De schoorsteen is niet aangepast aan krachtige, 
nieuwe toestellen of is slecht onderhouden.

 - Tussen november en april gebeuren de meeste 
ongevallen door CO-vergiftiging. Bij sommige 
weersomstandigheden worden verbrandingsgassen 
niet zo goed afgevoerd of is er minder verluchting 
mogelijk. 

 - Oneigenlijk of verkeerd gebruik van toestellen of de 
verluchtingskanalen afdichten.

Voorkomen 
 - Verluchting: elke kamer waar een 

bijkomend verwarmingstoestel 
(open vlam) functioneert, moet 
goed worden verlucht.

 - Laat verwarmingstoestellen 
en gasgeisers steeds door een 
erkend installateur aansluiten. Laat ze geregeld 
nakijken.

 - Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend 
schoorsteenveger. 

 - Alle toestellen moeten aangesloten worden op een 
schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar 
buiten hebben.

 - Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw 
worden aangesloten.

 - Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt 
of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel 
brandt op gas of petroleum.

 - In de badkamer waar een gasgeiser of een 
verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 
150 cm² (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de deur en 
bovenaan in de muur wettelijk verplicht.

 - Waak erover dat de schouw goed trekt. Indien gas en 
verbranding niet kunnen ontsnappen, zal de CO terug 
de kamer worden ingestuurd.

Symptomen

WELZIJN EN  
GEZONDHEID

Reageren
 - Let eerst op uw eigen veiligheid!
 - Open eerst ramen en deuren
 - Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
 - Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en 

vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan. 
• Breng hem uit de kamer.
• Begin de reanimatie 

indien het slachtoffer 
niet ademt.

• Leg het slachtoffer in 
een stabiele zijligging.

Plaats een CO-melder
 - Bij verwarming door gas, kolen, hout of 

boiler.
 - Plaats tenminste één koolmonoxidemelder 

in de buurt van of in elke afzonderlijke 
slaapruimte. 

 - Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder 
plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers 
of hittebronnen die brandstof verbruiken. 

 - Plaats koolmonoxidemelders in vochtige ruimtes 
zoals badkamers en douchecellen wanneer er een 
risicoverwarming aanwezig is.

 - In een huis met twee verdiepingen installeert u een 
koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een 
kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan 
bovenaan de keldertrap.

 - Plaats een CO-melder op de muur (niet op het plafond), 
in de woonkamer op zithoogte, in de slaapkamer op 
slaaphoogte.

LET OP! Een CO melder vervangt NOOIT de 
veiligheidsmaatregelen die u ALTIJD moet nemen 
om CO-vergiftiging te vermijden.

MEI 2018: MAAND VAN HET BEVOLK-
INGSONDERZOEK BAARMOEDER-
HALSKANKER

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen 
baarmoederhalskanker. Laat van je 25ste tot en met je 
64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen.

In juni 2013 startte de Vlaamse overheid met een 
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Het 
onderzoek moedigt vrouwen van 25 tot en met 64 jaar 
aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Dit 
uitstrijkje wordt dan in een laboratorium onderzocht om 
te kijken of het afwijkende cellen bevat.

Vermoedt u een CO-probleem? 

Verlucht onmiddellijk de woning.
Bij dringende gevallen bel 112. 
Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend 
installateur. 
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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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Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent

Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag : 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.

Baarmoederhalskanker ontstaat heel langzaam. Bovendien 
kunnen afwijkende cellen worden opgespoord voordat ze 
kankercellen worden. Daardoor is baarmoederhalskanker 
één van de ziekten die in aanmerking komen voor een 
bevolkingsonderzoek.

Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of 
het risico erop eerder wordt vastgesteld, kunnen 
verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden 
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

De tijd vliegt: drie jaar is zo voorbij

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een 
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep behoort 
en het te lang geleden is dat je een uitstrijkje heb laten 
nemen. Je maakt dan zelf een afspraak met je huisarts of 
gynaecoloog op een dag waarop je niet ongesteld bent.

Je kan je ook inschrijven op baarmoederhalskanker.
bevolkingsonderzoek.be/herinnering- uitnodiging-
bevolkingsonderzoek om een herinneringsmail te 
ontvangen in je mailbox. Zodra je laatste uitstrijkje 
meer dan 3 jaar geleden is, stuurt het Centrum voor 
Kankeropsporing je een e-mail.

Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was?

Dat kan heel eenvoudig door via het gratis software-
systeem ‘Patient Health Viewer’ gegevens over de 
bevolkingsonderzoeken te raadplegen. Download het 
programma via www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt 
een eID, kaartlezer en je pincode nodig.

Laat je dochter vaccineren!

De Vlaamse overheid biedt alle meisjes in het eerste 
jaar secundair onderwijs gratis het vaccin tegen het 
humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is het virus dat 
baarmoederhalskanker veroorzaakt. Meisjes die nog niet 
gevaccineerd en jonger dan 19 zijn, kunnen het vaccin met 
een voorschrift van een arts bij de apotheker kopen. De 
arts kan het vaccin dan toedienen.

LET OP! Ook als je gevaccineerd bent blijft een 
uitstrijkje nodig!

In onze gemeente Zuienkerke liet 60,6% van de vrouwen 
van 25 tot en met 64 jaar zich preventief onderzoeken en 
zo scoren we hoger  dan de  deelname in onze provincie.

We zijn als gemeente trots op dit cijfer en streven 
ernaar om dit gunstige cijfer te behouden en zelfs nog te 
verhogen in de toekomst.

Heb je vragen?

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem 

contact op met je huisarts of gynaecoloog.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800 60160

tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar 
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker.

Gasgeur in huis?

Ruik je gas? Dit is wat je moet doen bij een gaslek

Bij gasgeur in je huis komt veiligheid op de eerste plaats! 
Weet dat elektrische apparaten, lampen en je gsm vonken 
kunnen veroorzaken als je ze aan- of uitschakelt. Die 
vonken kunnen het gas doen ontvlammen.

 - Bij een sterke gasgeur  (je hoort duidelijk een gaslek, 
je ruikt een doordringende geur) ga je zo snel mogelijk 
naar buiten. Je laat de deuren open en opent alle ramen 
die je tegenkomt. Is de meterkraan binnen handbereik? 
Draai hem dan dicht. Ga buiten naar een plaats waar je 
de gaslucht niet meer ruikt. Daar kun je je gsm veilig 
gebruiken. Bel het noodnummer 0800 65 0 65.

 - Is de gasgeur eerder beperkt  (je ruikt af en toe gas, 
maar niet permanent)? Draai de hoofdkraan van de 
gasleiding dicht en zet ramen en deuren open. Ga naar 
buiten en bel, op veilige afstand, het noodnummer 0800 
65 0 65. Oproepen naar dit nummer krijgen voorrang. 
Het gasinterventieteam komt zo snel mogelijk.
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COMPUTERWINKEL

iPHONE & iPAD HERSTELLING 

VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES

NETWERKBEHEER

CAMERABEWAKING

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT 

SERVICECONTRACTEN

WEBSITES

BLANKENBERGE 
BRUGSE STEENWEG 72, T 050 41 91 40

BREDENE 
KAPELSTRAAT 43, T 050 41 91 40 

FOLLOW US ON C

INFO@QUESTCOMPUTERS.BE /// WWW.QUESTCOMPUTERS.BE

CAMERA
SPECIALIST
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BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Gaudesaboos Lucas, geboren in Brugge op 17.01.2018, 
zoontje van Vanhoorenweder Vanessa en Gaudesaboos 
Robbie.

Georgiev Monika, geboren in Brugge op 17.01.2018, 
dochtertje van Georgiev Ivaylo en Gevorgyan Siranush.

Van Haecke Célestine, geboren in Brugge op 19.01.2018, 
dochtertje van Schepens Stefanie en Van Haecke Mathias.

Heyndrickx Rian, geboren in Zuienkerke op 18.02.2018, 
zoontje van Heyndrickx Yannick en Vermeersch Silke.

Bode Lune, geboren in Zuienkerke op 23.02.2018, 
dochtertje van Devreese Silke en Bode Maarten.

Vanden Abeele Lasse, geboren in Brugge op 09.03.2018, 
zoontje van Mommens Stefanie en Vanden Abeele Joeri.

Vanderborght A-J, geboren in Brugge op 21.03.2018, 
zoontje van Dubois Niki en Vanderborght Bart.

Onze hartelijke gelukwensen aan alle nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

OVERLIJDENS

Van Reybrouck Godelieve, overleden op 20.01.2018.

Adriansens Anna, overleden op 24.01.2018.

De Clerck Jacqueline, overleden op 29.01.2018.

Gerils Marcelle, overleden op 15.02.2018.

Quintens David, overleden op 28.02.2018.

Noë Christiaan, overleden op 03.03.2018.

Demolin Jackie, overleden op 05.03.2018.

Krämer Katharina, overleden op 06.03.2018.

Verscheure Jeannine, overleden op 07.03.2018.

Van Belleghem André, overleden op 21.03.2018.

Adriaens Denise, overleden op 23.03.2018.

Wij bieden de families onze deelneming aan.
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NIEUWE STEENWEG 60 ▪ 8377 ZUIENKERKE ▪ 050/41 13 41 

INFO@SLAGERIJCHRIS.BE ▪ WWW.SLAGERIJCHRIS.BE
TRAITEUR - BARBECUE

 K WA L I T E I T  V E R D I E N T  E E N  E R E P L A AT S

't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE-BAD

Zonnig terras, met aanpalend gratis speelplein
Enig zicht op zee en op de haven

Gezellige sfeer met verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten

Diverse vlees- en visgerechten

Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

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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MENSEN VAN BIJ ONS

Hilde De Mol

Vorig jaar in oktober deed Houtave haar naam als 
Kunstdorp nog eens alle eer aan. Ter gelegenheid van de 
veertiende editie van “Buren bij kunstenaars” konden 
er vier open ateliers bezocht worden. Mijn vrouw Sonja 
en ik maakten graag van deze gelegenheid gebruik. We 
eindigden onze rondtrip door het centrum van Houtave 
in “Den Kleinen Olifant”. Daar konden we genieten van 
de bloemsierkunst en de gezellige, artistieke sfeer in de 
vintageshop van Hilde. We werden er ook verrast door het 
ambachtelijke smeedwerk van haar zoon Flor. Van enkele 
kunstliefhebbers kregen we achteraf de suggestie om de 
getalenteerde kunstenares aan bod te laten komen in deze 
rubriek. Omdat ook de leden van de redactieraad dit een 
goed idee vonden, mocht ik terug naar de Kerkhofstraat 
voor een interview. Het werd een gezellige babbel in een 
aangenaam kader, waarin Hilde haar creatieve levensloop 
schetste. 

“Ik was altijd al graag creatief bezig en had een 

voorliefde voor het werken met klei”

“Ik ben afkomstig uit het Oost-Vlaamse Ninove en volgde 
een opleiding kunstambachten aan de Academie voor 
beeldende kunsten in Aalst. Ik beleefde er een mooie 
tijd en kon me volop uitleven in keramiek, beeldhouwen, 
glasraam, tekenen en diverse andere creatieve technieken. 
Ik deed het allemaal graag, maar had een voorliefde 
voor het werken met klei. Daarom studeerde ik nog één 
jaar verder in de richting keramiek aan de Academie in 
Antwerpen en volgde ik daarna vier jaar avondonderwijs 
keramiek aan de Academie in Aalst”.

Hilde koos aanvankelijk voor de horeca, maar wel met 
een artistieke toets

“Mijn beroepsloopbaan begon in de horeca in mijn bistro 
- art galerij “Het Geniep” in Ninove. Bijna twintig jaar 
geleden raadde een vriend, die zelf een bloemenzaak had, 
me aan om met een bloemenwinkel te beginnen. Met hart 
en ziel baatte ik in mijn geboortestad veertien jaar “Den 
Groten Olifant” uit volgens hetzelfde concept als hier in 
Houtave”.

Ze verliet Ninove en kwam eerst in Brugge en daarna in 
Houtave wonen

“Mijn man Jerry is een Bruggeling. Via de broer van een 
vriendin, die in Brugge schoolliep,  had ik hem in mijn jeugd 
leren kennen en we waren gedurende een jaar een koppel. 
Toen ik Jerry na jaren terug ontmoette, klikte het opnieuw. 
Met mijn twee zonen ben ik bij hem in Brugge komen 
wonen. Ik was van plan om er een leven als huisvrouw uit 
te bouwen, maar dat lag me niet. Nadat ik de opleiding 
meesterflorist bij Syntra West in Roeselare gevolgd had 
en toen we bijna zes jaar geleden de kans kregen om in 
Houtave dit leegstaande pand te kopen, hebben we niet 
geaarzeld. Meteen was “Den Kleinen Olifant” geboren”.

In “Den Kleinen Olifant” komt Hilde tot volle creatieve 
ontplooiing 

“Hier kan ik me volledig uitleven en veel gevoel in mijn 
creaties leggen. Wanneer ik bijvoorbeeld een bloemstuk 
maak voor een begrafenis komt dit uit mijn hart. De 
kleuren moeten matchen en ik lever het niet af indien niet 
alles perfect binnen het geheel past. Ik maak dan ook nooit 
tweemaal een identiek exemplaar. Hierbij werk ik graag 
met schors, wol en allerlei materialen, die in de natuur te 
vinden zijn. Gelukkig beginnen de mensen me te kennen 
en mijn stijl te appreciëren. Hierdoor krijg ik gemakkelijker 
carte blanche bij het maken van jubileumstukken of 
huwelijksboeketten en loopt de vintageshop beter. Bij 
de workshops, die ik hier begeleid, geeft het me veel 
voldoening wanneer mensen tot mooie resultaten komen, 
waarvan ze zelf verrast zijn en waarin ze iets van zichzelf 
kunnen leggen”.

Hilde samen met zoon Flor, de siersmid

“Wintermoments with Flowers”, een jaarlijks 
internationaal bloemenevenement in Oud Sint-Jan in 
Brugge
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Hilde neemt ook aan internationale bloemenevenementen 
en wedstrijden deel

“Elk jaar neem ik deel aan “Wintermoments with Flowers” 
in het Oud Sint-Jan in Brugge en dat is altijd een succes. 
Ook aan “Fleuramour” in Alden Biesen werk ik al enkele 
jaren mee.
In 2016 heb ik in dit internationaal evenement de eerste 
prijs bruidsboeket gewonnen. Tijdens “Fleurs Des Dames” 
in het kasteel d’Ursel heb ik samen met Adinda Sap, mijn 
collega-floriste uit Oedelem, een kamer ingericht naar het 
thema Fairytale, waarin we Doornroosje tot leven gewekt 
hebben. Ook met mijn oudste zoon werk ik veel samen. In 
elk bloemstuk dat ik voor een wedstrijd maak, zit er een 
stuk metaal of is er een of andere link naar het werk van 
Flor”.

Ook de zonen Flor en Aster zijn hier in hun element

“Flor en Aster voelden zich hier vlug thuis. Beiden hebben 
hun vaste stek gevonden in de “Sint-Michiels Gilde” in de 
Kruispoort in Brugge en doen aan historisch schermen 
of zwaardvechten. Flor is ook bij “Het Middeleeuws 
Collectief Via Nobilis”. Een enthousiaste groep vrienden 
biedt er op een entertainende manier in een middeleeuws 
kader een ruim gamma van workshops, demonstraties 
en show aan. Voor Flor, die met zijn baard en lang haar 
een echte middeleeuwer is, ligt dit in het verlengde van 
zijn vakkundigheid als siersmid en zijn passie voor het 

herstellen en vervaardigen van zwaarden en harnassen. 
Ter gelegenheid van Houtave Kunstdorp op 8 juli zullen de 
vrienden van “Via Nobilis” enkele workshops organiseren 
en zal Flor ‘demonstraties smeden’ geven. Tijdens “Buren 
bij Kunstenaars” op 19, 20 en 21 oktober organiseren we 
een open atelier en als erkend ambachtsman zal Flor op 
25 november deelnemen aan de “Dag van de Ambachten”.      

Hilde besluit

“Vroeger was ik een echte stadsmus, maar nu zou ik de 
rust in Houtave niet meer kunnen missen. We raakten 
ook gehecht aan de dorpsbewoners. En ik zou alle dagen 
een foto kunnen nemen van de vergezichten”.

Noël Delaere

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

taxigeorges@telenet.be
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gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

Seniorcity Wenduine  
assistentiewoningen

Brugsesteenweg 80-84 | 8420 Wenduine

Wonen aan de kust in een perfect afgewerkte erkende assistentiewoning  
met zicht op de Uitkerkse polders 

Het beheer en de organisatie van zorg- en dienstverlening komt tot stand dankzij  
een samenwerkingsakkoord met de thuiszorgdiensten van Solidariteit voor het Gezin,  

een thuiszorgorganisatie met 40 jaar ervaring!

Seniorcity staat garant voor gezellig, comfortabel en veilig wonen,  
een persoonlijke aanpak en zorg op maat voor elke bewoner

Wordt u de nieuwe buur van onze fijne bewoners in Seniorcity Wenduine?  
Contacteer snel Emilie Decrock, onze woonassistente voor een persoonlijke  

rondleiding in onze modelflat!  050 64 13 92

Meer informatie?
 050 64 13 92 |  GAWSeniorcityWenduine@svhg.be |  

 www.seniorcity.be | /Seniorcity.Wenduine

TE HUUR
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Adviesburo Rony Stroo en Partners

25 jaar ERVARING als Bankier en VERZEKERINGSmakelaar, dat verdient 
ook JOUW vertrouwen? Contacteer ons gerust op 

www.adviesburostroo.be en volg ons op facebook Fintro Brugge
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EVENEMENTEN-
KALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma (1ste ma van de maand) 14 Seniorendansnamiddag Blauwe Toren Blauwe Toren 

Di (1ste di van de maand) 14 Bolling voor de kaarters OKRA De Notelaar

Di 19 - 20 Turnen Sportdienst Gemeentelijke 
sportzaal

Di 21:15-22:15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen) 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 Voetbalplein 
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen) 14 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

Woe (om de 14 dagen) 14 Kaartnamiddag Bond 3x20 en meer De Bommel

1ste vrij 19 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19:30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

laatste vrij vd.maand 20 biljart Biljart 2000 Boldershof

April 2018
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 15 Dagfietstocht met 
aubergine- en laurierenbedrijf 
bezoek

Pasar

Ma 16 Crea-café KVLV Zuienkerke

Woe 18 13.00-17.00 Buitenspeeldag Jeugddienst Lindenhof Zuienkerke

Za 21 13.30 Opruimactie zwerfvuil Beweging.net 
Zuienkerke

Parking achter het 
gemeentehuis

Ma 23 20 Voordracht door CM : 
“koester je geheugen”

OKRA De Notelaar

Do 26 20 Stoelyoga KVLV Zuienkerke De Notelaar

Vrij 27 19 Lokale helden jeugddienst

Mei 2018
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 6 De kleine kunstenaar :  thema 
kunst buiten

jeugddienst

Zo 6 7.00-17.00 Rommelmarkt en oude 
ambachtenmarkt

Gemeentebestuur Zuienkerke dorp

Di 8 13.30 Seniorennamiddag Gemeente- en OCMW-
bestuur

De Notelaar

Woe 9 Mis Vruchten der Aarde KVLV Zuienkerke Boerderij Ivan Van den 
Berghe in Houtave
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Ma 14 Dagreis KVLV Zuienkerke

Woe 16 19.30 Infoavond zonne-energie B e w e g i n g . n e t 
Zuienkerke

De Notelaar

Za 19 19.30 Kunstklasse : benefietconcert 
met Gersom Engels

Wim en Jenny Engels-
Verplancke

Kerkhofstraat 23 in 
Houtave

Di 22 19.30 Kookles : asperges KVLV Zuienkerke De Notelaar

Juni 2018
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 3 11.00 Koorconcert : Via Vocis Landelijke Gilden ism 
Cultuurraad en Cera

Sint-Bartholomeuskerk 
in Nieuwmunster

Zo 3 09.30 Sacramentsprocessie Processiecomité Zuienkerke Dorp

Zo 3 13.30 Reuze straatbarbecue Feestcomité Kerkstraat Zuienkerke

Woe 6 13.30-17.00 Fietsmarkering Preventiedienst Technische Dienst

Vr 8 19.00 Orgelconcert Blazuin Sint-Bavokerk in 
Houtave

Za 9 Daguitstap cultuurraad : 
Bokrijk

Cultuurraad Zuienkerke Kerkplein Zuienkerke

Za 9 Roefeldag jeugddienst

Zo 10 Sneukelfietstocht Pasar

Strandwandeling KVLV Zuienkerke

Juli 2018
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 1 Dorpentocht : fietstocht jong 
en oud

Parochie-en dorpsraad 
Nieuwmunster

Za 7 7.00-17.00 11 juliviering : De Keurs(ch)
lager

Cultuurraad Zuienkerke Sportzaal Zuienkerke

Zo 8 13.30 Houtave Kunstdorp Cultuurraad Zuienkerke Houtave centrum

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018

naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

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

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

A L G E M E N E  B O U W O N D E R N E M I N G

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

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

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd   1 26-05-2008   21:18:50

Dakwerken  Zinkwerken  Carports  Karweien

 Westernieuwweg  Zuid 20  8377 Houthave
  T 0478 94 32 16  

HENDRIK TRAEN
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VERHUUR SPRINGKASTELEN 
Bram Danneels 
Blankenberge 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 
0472/60 56 58 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE 

www.nagelstylistejessica.be 
    thuis op afspraak 
   aan huis 

Blankenbergse dijk 18,  Blankenberge

VERHUUR SPRINGKASTELEN 
Bram Danneels 
Blankenberge 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 
0472/60 56 58 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE 

www.nagelstylistejessica.be 
    thuis op afspraak 
   aan huis 

Blankenbergse dijk 18,  Blankenberge

A MBACHTELI JKE ZUIVEL
W W W. H O E V EL I J S T ER N E S T. B E

BEZOEK ONZE HOEVEWINKEL
• Dinsdag tot en met vrijdag: 9u - 12u en 13u - 18u
• Zaterdag: 9u - 12u
• Zondag en maandag gesloten

MEER INFO
H O E V E  ' T  L I J S T E R N E S T
VOETWEG 4  •  8377  HOUTAVE

INFO@HOEVEL I J STERNEST.BE

W W W. H O E V E L I J S T E R N E S T. B E

L I K E  O N S  O P  FAC E B O O K !

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
T 050 43 30 00   |   E info@duneroze.be   |   W www.duneroze.be
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PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Dumon Annie. 
Proficiat! 
Er waren 23 inzendingen, waarvan 19 juist en 4 fout.
Het juiste woord was: Royalty
Betekenis van het woord: een koninklijk persoon

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 
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 31/05/2018. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar 
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00 
toegestuurd krijgt 

Naam en Voornaam:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gemeente:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Postnummer:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1) Naam van een dansacademie

2) Robert Boterberge is een …

3) Dorp in het Oudland

4) Daguitstap van de Cultuurraad

5) Naam van een spook

6) Een toestel dat een elektrische schok aan 

het hart toedient bij levensbedreigende 

hartritmestoornissen

7) Een boek, geschreven door Daniëlle Steel

8) Never ending stories together

1

2

3

4
5

6
7

8
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EDITORIAAL

POLDERKRANTJE, 31 april 2018
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.
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Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Ann Michiels en Eva Verburgh.

Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober.

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 2018 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

Dokter van wacht 1733

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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KEVIN.MURPHY

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be

mdorganichairsalon
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