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VOORWOORDJE
Beste lezers en inwoners,

Deze lente uitgave van het Polder magaZIEN brengt u niet alleen heel wat informatie, maar doet ook een hulpoproep.
Het klimaat … De laatste weken beheerste dit topic de media volledig. Duizenden mensen kwamen reeds op straat om
hun stem hieromtrent te laten horen. We zijn er zelf ook van overtuigd dat er nog heel wat dient te gebeuren. En onder
het moto ‘alle kleine beetjes helpen’, lanceren wij graag een oproep aan elke inwoner van onze gezellige gemeente om te
helpen onze buurt wat properder te maken.
Elk jaar houden we een opruimactie, maar we willen graag nog wat verder gaan. Daarom zoekt het gemeentebestuur
vrijwilligers die een (stuk) straat, een plein, een buurt of een stukje van het openbaar domein zwerfvuilvrij willen maken.
Er zijn al enkele mensen die dit spontaan doen als ze gaan wandelen, maar wij zouden dit graag wat uitbreiden. De gemeente
biedt jullie het materiaal aan om dit goed te kunnen aanpakken. Onze technische dienst zorgt voor de coördinatie en
voor het ophalen van het zwerfvuil. Voor dit project werken we samen met mooimakers.be. Je kunt je laten registreren
bij Patrick Van de Fonteyne via 050/417577 of via partrick.vandenfonteyne@zuienkerke.be We zullen niet nalaten om
daarover te communiceren en deze vrijwilligers te danken op gepaste wijze.
Deze uitgave komt net op tijd om de lente te verwelkomen. We mochten dan ook al van enkele mooie lentedagen genieten.
Er zullen steeds meer activiteiten plaatsvinden nu alles wat uit zijn winterslaap ontwaakt. Veel activiteiten vind je op onze
kalender, maar deze toppers zijn al zeker het vernoemen waard. Noteer ze alvast in uw agenda:
• Zaterdag 4 mei: tweedaagse internationale voettocht van Vlaanderen wandelt door onze gemeente met tal van
activiteiten in de dorpskern.
• Zondag 2 juni: vissersbedevaart in Meetkerke.
• Zondag 16 juni: sneukelroute pasar vanaf 11u30 in de Notelaar
• Zondag 23 juni: Sacramentsprocessie met openluchtmis en aansluitend een straatetentje met animatie in de Kerkstraat.

Veel leesplezier! Geniet van de Lente.
Namens onze redactieraad,

Wim Cools - Schepen van informatie
Lieselore, Ann, Eva, Mieke, Noël

GROTE ROMMELMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 4 MEI 2019
VAN 7 UUR TOT 17 UUR
STANDPLAATS RESERVEREN IN HET GEMEENTEHUIS
Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53 - ann.michiels@zuienkerke.be
STANDPLAATS IS GRATIS
Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zaterdag 4 mei 2019 contant terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein.
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• 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

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK:
Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 - 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op maandag 22 april, woensdag 1 mei, donderdag
30 mei en vrijdag 31 mei, maandag 10 juni, donderdag 11 juli.
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GESLOTEN
09.30 - 12.00
GESLOTEN
09.30 - 12.00
09.30 - 12.00

15.00 - 18.00
GESLOTEN
15.00 - 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

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

Woensdag
Zaterdag

17.00 - 19.00
10.00 - 12.00

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping
• 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,
De Nieuwe Blauwe Toren, 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
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2019
door naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

GEMEENTERAAD
Minstens 3 van de commissieleden, waaronder de
voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

GEMEENTERAAD VAN 31 JANUARI 2019
1. Verslag van de vergadering van 27/12/2018.

7. Onderwijs:

De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering
goed.

• aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de
scholengemeenschap “De Oostkant”.

2. Verslag van de installatievergadering van
03/01/2019.
De gemeenteraad keurt
installatievergadering goed.

het

verslag

van

• aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het OCSG van de
scholengemeenschap “De Oostkant”.

de

• aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de reaffectatiecommissie van
de scholengemeenschap “De Oostkant”.

3. Verlenen van advies voor de jaaractieplannen
2019 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

• De gemeenteraad stelt mevrouw Annelies Dewulf,
Schepen, aan als vertegenwoordiger voor het
beheerscomité van de scholengemeenschap “De
Oostkant” voor de ganse duur van de legislatuur.

De gemeenteraad geeft gunstig advies aan de
jaaractieplannen
2019
die
betrekking
hebben
op Uitrusting, Operaties - Vorming, Training en
Opleiding, Risicobeheersing en Bedrijfsvoering van de
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

• De heer Wim Cools, Schepen, wordt aangesteld als
plaatsvervanger en dit voor de ganse duur van de
legislatuur.

4. Gemeentelijke jeugdraad.
De gemeenteraad erkent de Zuienkerkse Jeugdraad als
adviesorgaan inzake jeugdaangelegenheden.

• De gemeenteraad stelt mevrouw Annelies Dewulf,
Schepen, aan als vertegenwoordiger in het OCSG van de
scholengemeenschap “De Oostkant” voor de ganse duur
van de -legislatuur.

5. Gemeentelijke cultuurraad.
• De gemeenteraad erkent de gemeentelijke cultuurraad
opnieuw als adviesorgaan.

• De heer Wim Cools, Schepen, wordt aangesteld als
plaatsvervanger en dit voor de ganse duur van de
legislatuur.

• De gemeenteraad beslist de gemeentelijke cultuurraad
te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van
het gemeentelijk cultuurbeleid.

• De
gemeenteraad
stelt
mevrouw
Annelies
Dewulf, Schepen, aan als vertegenwoordiger in de
reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap
“De Oostkant” voor de ganse duur van de legislatuur.

6. Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening.

• De heer Wim Cools, Schepen, wordt aangesteld als
plaatsvervanger en dit voor de ganse duur van de
legislatuur.

De gemeenteraad stelt het aantal leden van de Gecoro
vast op 9 effectieve leden.
De leden niet-deskundigen zijn afgevaardigden van 3
gemeentelijke maatschappelijke geledingen namelijk:

8. Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Brugge Zuienkerke.

• maatschappelijke geleding vereniging van werknemers

• De gemeenteraad stelt mevrouw Annelies Dewulf,
Schepen, aan als vertegenwoordiger voor het
beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds

• maatschappelijke geleding vereniging van landbouwers
• maatschappelijke geleding van zelfstandigen.
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12. IMWV ov.

Kunstonderwijs Brugge-Zuienkerke voor de ganse duur
van de legislatuur.

• De gemeenteraad keurt de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering IMWV ov van 12
maart 2019 goed en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

• De heer Alain De Vlieghe, Burgemeester, wordt
aangesteld als plaatsvervanger en dit voor de ganse
duur van de legislatuur.

9. Vervoerregio Brugge.

• De gemeenteraad draagt mevrouw Jonckheere Christine,
raadslid, voor als kandidaat bestuurder in de raad van
bestuur van IMWV ov.

• De gemeenteraad stelt de heer Alain De Vlieghe,
Burgemeester, aan als vertegenwoordiger van de
gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio
Brugge.

• De gemeenteraad duidt de heer Goethals Eddy, raadslid,
aan om de gemeenteraad te vertegenwoordigen
in de algemene vergaderingen van IMWV ov tot de
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.

• De gemeenteraad stelt de heer Patrick Van den
Fonteyne aan als ambtelijke vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregio Brugge.

• De heer Cools Wim, Schepen, wordt aangeduid als
plaatsvervanger tot de eerstvolgende vernieuwing van
de gemeenteraad.

• De gemeenteraad beslist zich te engageren om mee te
werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de
vervoerregio Brugge.

13. IVBO.

10. WVI.

• De gemeenteraad draagt de heer Noël Delaere, raadslid,
voor als kandidaat-bestuurder van de IVBO voor
benoeming op de Algemene Vergadering van 27 maart
2019.

• De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de
agenda van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale
van 28 februari 2019.

• De gemeenteraad stelt mevrouw Christine Jonckheere,
raadslid, aan als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de IVBO en dit voor de ganse duur
van de legislatuur.

• De gemeenteraad stelt de heer Alain De Vlieghe,
Burgemeester, aan als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen van de West-Vlaamse
Intercommunale, en dit voor de ganse legislatuur.

• De heer Geert Quintens, raadslid, wordt aangesteld als
plaatsvervangend vertegenwoordiger en dit voor de
ganse duur van de legislatuur.

• De heer Jacques Demeyere, Schepen, wordt aangesteld
als plaatsvervangend vertegenwoordiger en dit voor de
ganse duur van de legislatuur.

14. Het Lindenhof.

11. Imewo.

• De gemeenteraad draagt de heer Geert Quintens,
raadslid, voor als bestuurder van de bouwmaatschappij
‘Het Lindenhof’.

• De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda
van de algemene vergadering in buitengewone zitting
van de opdrachthoudende vereniging d.d. 19 maart 2019
met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen
en benoemingen’.

• De gemeenteraad duidt de heer Eddy Goethals,
raadslid, aan als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen bij Het Lindenhof en dit voor de ganse
duur van de legislatuur.

• De gemeenteraad geeft de heer Geert Quintens, raadslid
voor als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité
(RBC) West van de opdrachthoudende vereniging, voor
een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van
19 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering
in het jaar 2025.

• Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger en dit voor de
ganse duur van de legislatuur.

15. Vivendo.
• De gemeenteraad duidt de heer Eddy Goethals,
raadslid aan als deskundige om de gemeente te
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van Vivendo
voor de ganse duur van de legislatuur en dit zonder
stemrecht.

• De gemeenteraad duidt de heer Wim Cools, Schepen,
aan als vertegenwoordiger op de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot
het einde van de gemeentelijke legislatuur.
• Mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.

• De gemeenteraad duidt de heer Geert Quintens,
raadslid, aan als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Vivendo en dit voor de ganse duur
van de legislatuur.
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VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN
Brugge en omstreken

Verhuur Danneels
www.verhuurdanneels.be
0472/60 56 58
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18. Ethias.

• De heer Alain De Vlieghe, Burgemeester, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger en
dit voor de ganse duur van de legislatuur.

• De gemeenteraad stelt de heer Jacques Demeyere,
Schepen, aan als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van Ethias en dit voor de ganse duur van
de legislatuur.

16. VVSG.
• De gemeenteraad duidt mevrouw Sarah Slembrouck,
raadslid, aan als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van VVSG en dit voor de ganse duur van
de legislatuur.

• De heer Wim Cools, Schepen, wordt eenparig aangesteld
als plaatsvervangend vertegenwoordiger en dit voor de
ganse duur van de legislatuur.

• Mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wordt eenparig
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger en
dit voor de ganse duur van de legislatuur.

19. Aanduiding vertegenwoordiger in de bibliotheekraad van het autonoom gemeentebedrijf
Blankenberge.

17. OVSG.

De gemeenteraad stelt mevrouw Emmy Lagast, raadslid,
aan als vertegenwoordiger voor de bibliotheekraad van
het autonoom gemeentebedrijf Blankenberge en dit voor
de ganse duur van de legislatuur.

• De gemeenteraad duidt mevrouw Sarah Slembrouck,
raadslid, aan als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van OVSG en dit voor de ganse duur van
de legislatuur.
• Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wordt eenparig
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger en
dit voor de ganse duur van de legislatuur.

INFORMATIE
VERBOUWING VAN DE GEMEENTESCHOOL
In de kleuterblok zal er een bijkomende snoezelruimte
komen aansluitend aan de peuterklas. Dit om de
kleutertjes de mogelijkheid te bieden om over de middag
een middagdutje te doen.

De verbouwingswerken van de gemeenteschool starten
op maandag 6 mei 2019.
De werken omvatten het vernieuwen van het dak
en gevelbedekking boven de refter en douches. Het
vernieuwen van het sanitair op het gelijkvloers en het
vernieuwen van de douches op de verdieping.

Gedurende de werken zullen de klassen verder kunnen
gebruikt worden voor het onderwijs. De refter zal niet
meer toegankelijk zijn waardoor we zullen uitwijken naar
“De Notelaar” voor het middagmaal.

Er wordt een uitbreiding voorzien ter hoogte van de
huidige inkom dit voor:

De kleuters zullen voor veiligheidsredenen met de bus
van de gemeenteschool naar “De Notelaar” gebracht
worden. De turnzaal zal gedurende een tweetal weken
niet kunnen gebruikt worden. De juiste periode zal tijdig
gecommuniceerd worden.

• bureau directie
• secretariaat school
• plaatsen van een personenlift naar de refter/cafetaria
• bergruimte voor sportmateriaal en poetsgerief

Gedurende de werken zullen aan de school enkele
parkeerplaatsen ingenomen worden voor het stapelen van
materialen, plaatsen van een sanitaire unit en plaatsen
van een werfcontainer.

• douche en toilet aangepast voor rolstoelgebruikers/
scheidsrechter
Ook het vernieuwen van de sportvloer in de turnzaal en het
plaatsen van nieuwe plooiwanden tussen de overdekte
speelplaats en de turnzaal zal worden uitgevoerd.

Volgens de planning en zonder noemenswaardige
onvoorziene werken zullen de werken af zijn tegen het
eind van het jaar.
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OPRUIMACTIE
Op zaterdagnamiddag 30 maart organiseerde beweging.net Zuienkerke in samenwerking met het gemeentebestuur voor
de tiende keer een zwerfvuilopruimactie. Vrijwillige ‘opruimers’ verzamelden om 13.30 uur aan de loods van de technische
dienst en trokken naar diverse locaties, verspreid over onze vier deelgemeenten. Tegen 16 uur keerden zij terug om hun
afvalbuit samen te brengen en aan de aanwezige perscorrespondenten te tonen. We sloten de namiddag af met een
lekker kopje koffie, een frisdrankje en heerlijke pannenkoeken om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Met deze
sensibiliseringsactie willen beweging.net en het gemeentebestuur de zwerfvuilproblematiek onder de aandacht brengen
en Zuienkerke promoten als een propere gemeente.
Noël Delaere

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2019 door naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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TECHNISCHE DIENST
EN LANDBOUW
FIETSMARKERING
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NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE
MILIEURAAD

LANDBOUWFOLIE
Ook dit jaar biedt de gemeente Zuienkerke aan de
landbouwers de mogelijkheid de landbouwfolies binnen
te brengen.

Nieuwe milieu - ideeën op maat van onze gemeente zijn
belangrijk voor het gemeentelijk beleid.

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:

Het gemeentebestuur kan volgens de statuten, na de
gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe milieuraad
samenstellen.

Woensdag 15 mei

De raad wordt samengesteld met;

Woensdag 22 mei

• Geïnteresseerde inwoners.

Woensdag 29 mei

• Leden van Soci- culturele- en beroeporganisaties van de
gemeente

Woensdag 5 juni

• Vertegenwoordigers van de scholen

Woensdag 12 juni

Wij vragen aan de kandidaten om de schriftelijke (mail)
kandidatuurstelling vóór 1 mei 2019 te sturen naar het
College van Burgemeester en Schepenen.

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.

Schepen van milieu

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

Jacques Demeyere
Jacques.demeyere@zuienkerke.be

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

0479/272591

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

NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE
LANDBOUWRAAD

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

De “stem van de landbouwer” is essentieel in het
gemeentelijk beleid.

Onder landbouwfolie verstaan wij de volgende soort
landbouwfolie:

Het gemeentebestuur kan volgens de statuten, na de
gemeenteraadsverkiezing, aan de landbouwers met
een landbouwnummer en aan de leden van de erkende
landbouworganisaties vragen om zich kandidaat te stellen
voor de landbouwraad voor de volledige legislatuur.

kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken en
kalvermelkzakken
STRETCHFOLIE (VAN BALEN) MOET AFZONDERLIJK
AANGELEVERD WORDEN OM IN EEN ANDERE
CONTAINER TE DEPONEREN.

Bij deze verzoeken wij U, indien je wenst deel te nemen aan
de landbouwraad, je schriftelijke (mail) kandidatuurstelling
te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen
vóór 1 mei 2019.

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

Schepen van landbouw
Jacques Demeyere
jacques.demeyere@zuienkerke.be

Jacques Demeyere,

0479/272591

Schepen van Landbouw
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in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer
of verwerking van het biomassa-afval ter plaatse niet
mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.

BELANGRIJK NIEUWS: VERBOD OP
VERBRANDING VAN BIOMASSA-AFVAL
IN OPENLUCHT

wanneer nodig bij het beheer van bossen, als
beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als
onderdeel van een wetenschappelijk experiment.

Wie nog snoeiwerkzaamheden plant of nog snoeimateriaal
heeft liggen, denkt best na over een alternatieve
verwerkingswijze.Verbranding van snoeiafval is in
openlucht namelijk niet langer toegestaan in Vlaanderen.
Daarmee wil de Vlaamse overheid vooral de uitstoot van
fijn stof naar de omgeving beperken. Verbranden van
snoeiafval dat door bacterievuur besmet is, blijft wel nog
mogelijk.

van droog, onbehandeld hout bij het maken van een open
vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader van
folkloristische evenementen.
van droog, onbehandeld hout of een vaste fossiele
brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel of
voor het gebruik van een sfeerverwarmer.

Elk voorjaar worden tal van snoeiwerkzaamheden
of hakhoutbeheer uitgevoerd. Daarbij komen soms
aanzienlijke hoeveelheden fijn takhout vrij. Plantaardige
afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van tuinen,
de ontbossing of ontginning van terreinen en eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, mocht je
vroeger nog in openlucht verbranden. Maar sinds kort is
de wetgeving verstrengd en mag je biomassa-afval niet
meer verbranden in openlucht, tenzij onder heel specifieke
omstandigheden.

na schriftelijke toestemming van de toezichthouder mag
je dierlijk afval verbranden, zoals bepaald in het besluit
‘Dierlijke bijproducten en afgewerkte producten’.
Houd bij die uitzonderingen ook altijd rekening met de
AFSTANDSREGELS!
In al die omstandigheden moet een afstand gerespecteerd
worden van honderd meter tot huizen, heiden,
boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of plaatsen waar
vlas te drogen gelegd is, en een afstand van 25 meter tot
bossen.
Wat zijn dan de alternatieven om het snoeihout te
verwerken?
Je kan het snoeihout verhakselen en nadien zelf
composteren of gebruiken als mulch tussen de planten.
Met de dikkere takken leg je eventueel een takkenwal aan
als omheining. Zo zorg je bijvoorbeeld voor een nestplaats
voor wezels, die op hun beurt nuttig zijn voor de bestrijding
van woelmuizen, mollen of slakken op je bedrijf.
Alle info over verbranden in open lucht vind je ook terug
op de website www.stookslim.be.
Meer info: pieter.verdonckt@inagro.be
Lees ook de blog ”De ideale periode om te snoeien” voor
meer praktische tips over hakhoutbeheer.

Deze uitzonderingen betreffen de verbranding in
openlucht:

https://leden.inagro.be/Artikel/guid/1655

van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als de afvoer
of de verwerking van het biomassa-afval ter plaatse
niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt
noodzakelijk is. Zo blijft het bijvoorbeeld mogelijk om
geïnfecteerd met bacterievuur ter plaatse te verbranden in
het kader van de bestrijdingsplicht van rooi- en snoeihout.
Land- en tuinbouwers die snoeihout verbranden dat door
bacterievuur besmet is, moeten een register bijhouden
met vermelding van de datum van eerste vaststelling
van besmetting en wanneer het geïnfecteerde snoeihout
vernietigd is.
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CULTUUR
ZUIENKERKE
Daguitstap Bokrijk
In het kader van het jaar van Pieter Bruegel organiseert de Cultuurraad op 13 juli 2019 opnieuw een daguitstap naar Bokrijk.
Op het programma staan openluchttheater, een tentoonstelling in de schuur van hoeve Schoeringe en de Bruegelroute
door het domein onder leiding van een gids.
Kostprijs: 60 euro, inclusief maaltijden, exclusief drank ’s middags.
Inschrijven kan bij Annie Allemeesch in het gemeentehuis, cultuur@zuienkerke.be

(foto:
R. Verté)
Voorkom een hoge energiefactuur en …

GROTE ROMMELMARKT
TE ZUIENKERKE

Hou de koude buiten
en het geld binnen …

ZATERDAG 4 MEI 2019
VAN 7 UUR TOT 17 UUR

Om uw enkele ruiten
door dubbele beglazing te vervangen.

STANDPLAATS RESERVEREN IN HET
GEMEENTEHUIS

Gemakkelijk en zonder verandering …
geschikt voor alle houten ramen!

Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53
GRATIS PRIJSOFFERTE

ann.michiels@zuienkerke.be
STANDPLAATS IS GRATIS

Algemene glasonderneming

Waarborg te betalen van 10 euro.

E. Blomme & zonen
Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

Deze waarborg wordt zaterdag 4 mei 2019 contant
terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein.
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Kwaliteit verdient een ereplaats

Nieuwe steenweg 60, 8377 Zuienkerke• T. 050 41 13 41 • info@slagerijchris.be • www.slagerijchris.be

Kevin & Joke Grymonpon - Demaecker
Walram Romboudtstraat 2 - 8380 Lissewege
050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be
Gesloten op dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen
Gezellig tuinterras
like ons ook op

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

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

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

15

bvba Schrijnwerkerij Wybo
Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie …

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

Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93
Geregistreerd aannemer
Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

www.vierwege.be
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 - 22 u.
zondag 21 u.

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

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

taxigeorges@telenet.be

16

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.
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 kunnen leveren door hun persoonlijke betrokkenheid of deskundigheid,
kunnen vragen om deel uit te maken van de gemeentelijke Cultuurraad.
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 of bij
Annie Allemeesch, cultuur@zuienkerke.be

Ondergetekende
Naam:

........................................................................................................................................................................

Voornaam:

........................................................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................

Tel.:

...................................................................

Mail:

......................................................................

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

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

Datum:

Handtekening:

BLANKENBERGE
Aanbod Cultuurcentrum Blankenberge
Podiumaanbod:
DE FRIVOLE FRAMBOOS
WACHTEN OP DO GROOT
Zaterdag 27 april 2019 - 20 u.
Cultuurcentrum Blankenberge - Saveryszaal
(casinogebouw)
Abonnement € 17,50 - ticket € 20 - jong volk € 15
Muzikale humor

In hun warm onthaalde voorstelling ‘Wachten op Do
Groot’ onthullen Peter Hens en Bart Van Caenegem ons
op virtuoze wijze de geheimen rond de noot waarmee
het allemaal begon: ‘Do Groot’. Werken van bekende
componisten worden ontleed, musicologische verbanden
tussen stijlen en ritmes worden ontbloot. Met tal van
prangende vragen tot gevolg. Gelukkig bezit het duo de
antwoorden.
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Cursusaanbod:

Expoaanbod:

Duinkerke Bezoek en circusvoorstelling
Lesgever: Raf Devriendt
Woensdag 22 mei 2019
Opstapplaats station Blankenberge: van 12 > 23 u.
Opstapplaats station Brugge: van 12.30 > 22.30 u.
Deelname: € 45 - Bus, gids, koffiepauze en
circusspektakel zijn in de prijs inbegrepen.

EXPO WINTERACADEMIE
11.05 > 10.06
Woensdag tot zondag - 14 > 17 u.
Exporuimte De Meridiaan, Casinoplein z/n
Gratis toegang
Van 11.05 t.e.m. 10.06 kan je in De Meridiaan terecht voor
de jaarlijkse expo van de winteracademie. De lesgevers en
cursisten presenteren je met trots het bonte resultaat van
een jaar lang onderzoeken, creëren en experimenteren. Een
gevarieerde mix tussen schilder- en tekenkunst, boetseren
en keramiek, kalligrafie en gemengde technieken. Ook de
jonge springers uit het kleuter- en jeugdateljee zijn van
de partij.

Duinkerke is van oorsprong Vlaams totdat Lodewijk XIV
de stad in 1662 kocht en definitief bij Frankrijk inlijfde. Een
Franse stad met Vlaamse wortels en een rijk verleden:
een bezoekje waard. Een wandeling langs de historische
stadskern en haven, en een circusspektakel door Galactik
Ensemble in het theater Le Bateau Feu vullen de
dagplanning. Er is ook een rondleiding achter de schermen
van het theater. Avondmaal is niet voorzien.

Kom proeven van verborgen talenten en verrassende
creaties!

TENTOONSTELLINGEN CC OUD STADHUIS
4/05/2019

12/05/2019

Roland Heirman

Aquarel, pastel & olieverf op doek

25/05/2019

2/06/2019

Create Passion - Petra Demeyere

keramiek

7/06/2019

16/06/2019

Kantclub 't Mentebolletje

kant

22/06/2019

30/06/2019

Blankenbergs Kunstcollectief

schilderkunst

2/07/2019

8/07/2019

Vrije academie De Kunstgreep vzw

diverse kunstvormen

12/07/2019

28/07/2019

René Pauwels

Schilderkunst: acryl & aquarel

GROTE ROMMELMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 4 MEI 2019
VAN 7 UUR TOT 17 UUR
STANDPLAATS RESERVEREN IN HET GEMEENTEHUIS
Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53 - ann.michiels@zuienkerke.be
STANDPLAATS IS GRATIS
Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zaterdag 4 mei 2019 contant terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2019 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.
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”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

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

Nieuws uit
De Gemeentelijke Basisschool
’t Polderhart Zuienkerke
Maart 2019

Het 2e trimester zit er alweer op …hierbij enkele hoogtepunten !
Geniet ervan !!
Sneeuw- en ijspret !! Gezellige Sfeer in koudere temperaturen …

ZALIG …EVENTJES LATEN RONDRIJDEN !! JOEPIE !!

20
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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.
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CARNAVAL…wat
waren ze allemaal
even mooi !

CARNAVAL …klaar om door de straten van
Zuienkerke te trekken !!
Iedereen in z’n beste verkleedkostuum!
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En dat we een leuke bende zijn …
15 maart BEDNET in de focus !!
Pyjamadag… een hart voor onze
langdurige zieke kinderen
Wij doen alvast mee !!

Op zoek naar een school voor jullie bengel ?!
Kom zeker eens langs …
Hierbij enkele van onze troeven GBS ’t Polderhart Zuienkerke:

Kwaliteitsvol onderwijs met een goed evenwicht tussen “kunnen” en “kennen” ,
op maat van elk kind.
Kindvriendelijke aanpak – positieve, grote ouderbetrokkenheid
Kleinschalige, familiale warme sfeer
Busvervoer kinderen worden afgehaald en thuisgebracht in Groot Zuienkerke
Zeer goede voorschoolse en naschoolse opvang (vanaf 7u00 tot 18u15 )
Woensdagnamiddag tot 17u00 !!
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HENDRIK TRAEN
DAKWERKEN



ZINKWERKEN



CARPORTS



KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

Vanderostyne CONSTRUCT

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F

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

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

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

Bianca Tilleman

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

AKKERWINDE

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd 1

26-05-2008 21:18:50

Tijdens één van onze crea-momenten werkten we rond de straatkunstenaar ‘Slinkachu’. Hij heeft zich gespecialiseerd in
het maken van miniaturen. Hij gebruikt plaatsen in de stad, in de natuur of ergens anders om kunstwerken van bijzonder
klein formaat te maken, met taferelen en poppetjes in minuscuul formaat.
De kids gingen hiermee aan de slag en maakten zelf miniaturen. Schitterend wat hun fantasie te weeg kan brengen.
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Wil je graag komen spelen in Meetkerke op de
Buitenspeeldag, maar je kunt er niet geraken, laat dit
weten bij je inschrijving dan proberen wij voor jou een
oplossing te zoeken.

JEUGD
KOM, WE SPELEN BUITEN VANDAAG!

Wil je graag meewerken aan dit evenement (bewaking
aan springkasteel of gewoon een oogje in het zeil
houden) dan kan je contact opnemen met Eva Verburgh.
Voor meer info kan je terecht bij Eva Verburgh 050 43 20
50 of via e-mail jeugddienst@zuienkerke.be
Wil je meer info over de Buitenspeeldag in Vlaanderen,
surf dan naar www.buitenspeeldag.be

LOKALE HELDEN ZUIENKERKE
Op vrijdag 26 april 2019 zet Poppunt, samen met iedereen
met een hart voor z’n lokale muziekscene, muzikanten, dj’s
en performers van alle maten en soorten in de spotlights.
De vierde editie van Lokale Helden staat intussen bekend
als het grootste muziekfeest van Vlaanderen en Brussel.
Ook de jeugddienst van Zuienkerke is aan de tweede
editie toe.
Dit jaar gaan we van start rond 18 uur met het ‘Jonge
Lokale Heldenkoor’. Om 20 uur maakt ‘Looking for Darcy’
z’n debuut voor het grote publiek.

Op woensdag 24 april 2019 vindt in Vlaanderen voor de
tiende maal de Buitenspeeldag plaats.
Op deze namiddag, van 13u00 tot 17u00, kan je naar
hartenlust buiten spelen en ravotten.

Muziekband
Looking for Darcy
Enjoy the music

Zuienkerke neemt dit jaar voor de achtste keer deel aan
dit evenement.
De dorpskom van Meetkerke wordt AUTOVRIJ gemaakt!
Dus kan er zowel op het speelplein als op straat worden
gespeeld.
De jeugd- en sportdienst zullen deze namiddag verschillende sport- en speelmaterialen voor jullie klaarzetten,
zoals springkastelen, springtouwen, voetbalgoals, ballen,
kindergrime, fietsparcours, knutselmateriaal, iets lekkers
om te smullen … en nog veel meer!
Maar neem gerust je eigen fiets of speelgoed mee!
Deelname is gratis.
Om een overzicht te hebben van de deelnemende
kinderen, vragen wij om in te schrijven vóór 12 april 2019.
Dan maken we voor jou, tegen de Buitenspeeldag, een
polsbandje klaar waarop je naam en een telefoonnummer
van je ouder(s) staat. Op die manier weten we wie jij bent
en hoe we je ouder(s) kunnen bereiken, moest dat nodig
zijn.

(op de foto van links naar rechts, zittend: Andy &
Serge, staand: Kelly, Kristof, Brecht en Tommy)
Wij zijn Looking for Darcy, een coverband met uitvalsbasis
te Zuienkerke. Elk hebben we onze eigen muzikale
bezigheden, maar het samenbrengen van dit alles zorgt
voor een explosieve muziekcocktail die tijdens een
repetitie of optreden te smaken valt.

Nog niet zeker of je kan komen? Geen nood, we kunnen
ook nog altijd een bandje schrijven bij aankomst op
de buitenspeeldag zelf dus vooraf inschrijven is niet
verplicht.
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Hardware en Software
Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud,
herstelling en verkoop van hardware,
software, netwerken, randapparaten, printers,
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop,
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer info of demo.

Roland Traen

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

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

Indien gewenst service bij u thuis.
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Muziek uit de jaren 60 tot nu van o.a. Madness, Roy
Orbison, Paul Weller maar ook Maroon 5, Shania Twain,
Faith No More, INXS, Eels, Commodores en nog veel meer.
Een gevarieerde mix waarin elk van ons zich eens volledig
kan laten gaan. Luisterend genietend, meezingend of
dansend ons optreden meemaken is een aanrader voor
iedereen die van muziek houdt.
Waar en wanneer?
vrijdag 26 april 2019 vanaf 18 uur
zaal De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, 8377 Zuienkerke
Gratis inkom!

ROEFELDAG
Op zaterdag 18 mei 2019, in de namiddag,
vindt te Zuienkerke voor de 23ste maal
Roefel, dag van het kind, plaats. Graag willen wij
we de kinderen opnieuw een leuke namiddag te bezorgen.
Het idee achter Roefel is: kinderen een blik gunnen in
de volwassen beroepswereld. Kinderen zijn dikwijls heel
nieuwsgierig naar wat die volwassen allemaal doen als ze
werken. Op roefeldag geven wij hen de kans om dat eens
zelf mee te maken, en vooral om veel zelf te doen.
Zo mogen ze bij de brandweer eens zelf spuiten, zelf iets in
elkaar timmeren bij de schrijnwerker, met de vuilniswagen
van de technische dienst het huisvuil gaan ophalen, of een
stoere politieagent zijn …
De kinderen worden verdeeld in 3 leeftijdsgroepen: van 6
tot 8 jaar, 9 tot 10 jaar en de 11- en 12 jarigen. De kinderen
van 6 tot 10 jaar kunnen kiezen uit een 18-tal activiteiten
die een klein uur duren. Op de dag zelf kunnen ze dan aan
3 activiteiten van hun keuze deelnemen.
De groep 11- en 12 jarigen kunnen kiezen tussen een 12-tal
activiteiten die ongeveer een anderhalf uur duren. Van die
12 kunnen ze er de dag zelf aan 2 activiteiten deelnemen.
Alles verloopt volgens een doorschuifsysteem. En om het
geheel nog aantrekkelijker te maken zorgen wij dat het
vervoer van en naar elke activiteit zo leuk mogelijk is. Zo
zijn er groepen die met paard en kar ter plaatse worden
gebracht of op de kar achter een tractor, met kruiwagens,
rolstoelen, gocarts, kinderwagens enz.
De hele namiddag zijn zo’n zestigtal vrijwilligers in de
weer om de kinderen onder begeleiding overal naartoe te
brengen. Graag willen we deze vrijwilligers alvast bedanken
voor hun inzet. Want zonder de medewerking van al deze
mensen zou het niet mogelijk zijn om deze ‘feest’dag
voor de kinderen te realiseren. Wil je ook meewerken
aan dit evenement dan kan je contact opnemen met de
jeugddienst.
Voor meer info kan je terecht bij de jeugddienst op 050 43
20 50 of via e-mail jeugddienst@zuienkerke.be
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Nieuwe Steenweg 1

050 686 687

8377 Zuienkerke

info@polderzicht.eu
RESTAURANT
gesloten op
dinsdag, woensdag en donderdag
wel open op feestdagen
keuken open : 12u - 14u en 18u - 21u
op zondag doorlopend van 12u - 21u

FEESTZAAL
elke dag open voor alle feestelijkheden
vanaf 20 personen en rouwmaaltijden.

TEA ROOM
gesloten tot en met 5 april 2019
terug open op zaterdag 6 april 2019
sluitingsdagen :
dinsdag, woensdag en donderdag

Gratis komen eten in Manoir Polderzicht ?
U komt met minimum 4 personen eten,
dan eet er 1 persoon GRATIS
Enkel geldig bij afgifte van deze ingevulde bon.
Naam :
E-mail :
Aanbod geldig tot en met 31 maart 2019. Enkel geldig op maaltijden,
NIET op dranken. Wij verrekenen deze promotie als een kortingspercentage van 25 % op het totaal van de maaltijden. Niet geldig in
combinatie met ons aanbod Visdag-Vleesdag of enige andere promotie.
Aanbieding niet geldig voor banketten in de feestzaal.
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TIJDELIJKE VERVANGING EVA VERBURGH
Eva Verburgh, verantwoordelijk voor de dienst
jeugd, sport en senioren zal tijdelijk het schip
verlaten.
In juni verwacht zij haar tweede kindje!
Om deze bevallingsperiode te overbruggen heeft
het college van burgemeester en schepenen,
na selectie, Ellen Vanderpoorten aangesteld
vanaf 8 april tot en met 15 november. Ellen is
24 jaar en heeft pedagogie van het jonge kind
gestudeerd.
Zij zal met vol enthousiasme de dienst
"bemannen" tijdens Eva haar afwezigheid.
Normaal wordt er tot en met 18 mei een
overgangsperiode voorzien waarbij Eva en Ellen
samen zullen werken. Op deze manier hopen
we dat Ellen haar voldoende kan inwerken.
Ellen zal je al kunnen ontmoeten tijdens
de gemeentelijke speelpleinwerking in de
Paasvakantie.
Schepen van Jeugd
Annelies Dewulf

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

SPORT EN VRIJE TIJD
PRONDELMARKT EN OUDE AMBACHTENMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 4 MEI 2019
Zaterdag 4 mei 2019 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 in het gemeentehuis bij Ann Michiels tel. 050/43.20.50 of per mail: ann.michiels@
zuienkerke.be
Vooraleer de reservatie definitief is, dient er een waarborg van 10 euro gestort worden op de gemeenterekening BE83
0012 8702 6615
Deze waarborg wordt u contant teruggegeven in het rode tentje op het kerkplein, waar u zich ‘s morgens aanmeldt.
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 plaatsen waar twee plaatselijke verenigingen drank en zoetigheid zullen
verkopen.
Daartegenover wordt een podium opgesteld waar de muziekband Bruges Swan Patrol het beste van zichzelf geeft.
Ambiance verzekerd!

DANSPLATOO
In januari 2019 is een nieuw dansinitiatief van start gegaan bij Dansplatoo: junior dansers (3e tot 6e leerjaar) kunnen nu
in aansluiting met school dansen op donderdagnamiddag om 16u30. Dansplatoo zorgt, in nauwe samenwerking met het
gemeentebestuur en met de basisschool, ervoor dat kinderen dansant kunnen ontwikkelen dichtbij huis. Het verstrekt het
lokaal weefsel, draagt bij aan de dynamiek van de gemeente en bovenal wordt de afstand tot de dansacademie tot een
minimum herleid. Sinds enkele jaren is dansacademie Dansplatoo vzw actief in de basisschool van de gemeente. Tijdens
het dansseizoen 2018-2019, is het docente Eline die wekelijks haar passie met de dansers deelt.
Samen met haar dansers, neemt juf Eline op 18 mei 2019 deel met Dansplatoo Zuienkerke aan de dansvoorstellingen Fedes
Danst! 2019. Samen met dansers uit de vele Dansplatoo locaties, kijken zij ernaar uit hun dansante ontwikkeling met het
publiek te delen.
Je kan de vorderingen van de Zuienkerkse dansers vaststellen in de theaterzaal van het VCJ te Jabbeke, tijdens 2 voorstellingen
om 14u30 en om 17u30. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 15 april om 18u00, enkel digitaal via: https://inschrijven.fedes.be/
inschrijven/fedesdanst
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GROTE ROMMELMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 4 MEI 2019
VAN 7 UUR TOT 17 UUR
STANDPLAATS RESERVEREN IN HET GEMEENTEHUIS
Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53 - ann.michiels@zuienkerke.be
STANDPLAATS IS GRATIS
Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zaterdag 4 mei 2019 contant terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein.

BIBLIOTHEEK
ONTDEK DE NIEUWE

GROTE BOEKENVERKOOP

BIBLIOTHEEKWEBSITE

ZATERDAG 4 MEI 2019

De bibwebsite van Blankenberge en Zuienkerke zit in
een nieuw kleedje. Het is nu de ideale plek om alles over
de bib(collectie) en je eigen ontleningen te weten te
komen, ook via je smartphone!

Zaterdag 4 mei houdt de bib van Zuienkerke uitverkoop.
Onze bib zal die zaterdag uitzonderlijk gesloten zijn.
Je vindt ons aan de tent op het kerkplein vanaf 9 uur. Alles
wordt verkocht aan dumpingprijzen
Wie boeken koopt, kan gratis meedoen aan DE GROTE
BIBQUIZ.
Er zijn mooie prijzen te winnen.
Komt allen daarheen !!!!!

GROTE BOEKENVERKOOP
BIBLIOTHEEKBOEKEN
ZATERDAG 4 MEI 2019 vanaf 9 uur
De catalogus kreeg een update: je kan nu nog sneller
zien of een werk al dan niet is uitgeleend. Ook reserveren
wordt kinderspel. En de integratie met Mijn Bibliotheek
zorgt ervoor dat je de ontleningen van de ganse familie
kan bekijken en beheren vanuit de bibwebsite zelf.

OPROEP AAN ALLE LEERKRACHTEN
DIE IN ZUIENKERKE WONEN.
De lerarenkaarten liggen ter beschikking in de Zuienkerkse
bibliotheek.

Surf dus snel naar het nieuwe adres (https://blankenberge.
bibliotheek.be/catalogus?branch=Blankenberge/
Zuienkerke) en ontdek de vele mogelijkheden. Je zal snel
merken dat de vernieuwde website een onmisbare tool is:
thuis, onderweg en ook binnen de muren van de bib.

Af te halen tijdens de openingsuren:
woensdag van 17 uur tot 19 uur
Zaterdag van 10 tot 12 uur

Info
Bibliotheek De Boekennok
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke
050 42 45 45 - bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
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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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NIEUWE AANWINSTEN

Vermist
Levend speelgoed
Pilaren van de aarde
Het geheugenspel
Mythos
Helden
Witte dood
Het Sigmaplan
Hou je van me?
Het familiekapitaal
Het oordeel
Het droomhuis
Lazarus



JEUGD
Titel
STRIPS
Operatie Siggy
De nieuwe kolonel
Alles loopt in het honder
Porei tegen Porei
De ideeëndief
Urbanus vertelt
In de schaduw van de boor
Meneer Xin Yùn
Voetbalgek!
Operatie Shoefongfong
De dappere draak
Spijkerharde wraak
De orde van S.N.O.T.
Versus inferno
De drie vloeken
BFF's puur natuur
De slavin
De hellehond
Dédé & partner
Balthazar van Baskerville
Pampa en de blauwe duif
De roodstaartpapegaai
De roze olifant
Mister Moustache
Bingo, baby!
De dikke vamp Amel
Kermis in de broek van Ur
BRBS 2.0

Auteur
Van Gucht, Peter
Leemans, Hec
Leemans, Hec
Leemans, Hec
Nys, Jef
Stallaert, Dirk
Goscinny, René
Batem
Sulpice, Olivier
Stilton, Geronimo
Jost, Alain
Vehlmann, Fabien
Van Bael, Steve
Sobral, Patrick
Munuera, José-Luis
Cazenove, Christophe
Legendre, Marc
Legendre, Marc
Merho
Leemans, Hec
Nys, Jef
Nys, Jef
Nix
Nix
Nix
Linthout, Willy
Linthout, Willy
Van Gucht, Peter

Lisey's verhaal
Stockholm confidential
Prooi
Niet dat het iets uitmaak
Drie wensen
Het verloren labyrint
Grand Hotel Europa
Het meisje op de rotsen
Parel
Schaduw
Storm
Maan
De nachtroos
Geluk als besluit
Normale mensen
De familie Golden
Tegenaanval
Beautiful boy
Het licht van de zee
De geest
Gras
Kerkhofblommenstraat
IJskoud
Dit is mijn moeder
Zon op het water
Een klein leven
NON-FICTIE
Mijn verhaal
Ik ontsnapte uit Auschwitz
Noord-Spanje
De katharen

VOLWASSENEN
Titel
FICTIE
Het pad van de gele slipp
De lange weg naar genade
Koudvuur
De acht bergen
Het laatste oordeel
Vent de glace
De jacht
Nachtouders
De Nederlandse maagd

Auteur
Abdolah, Kader
Baldacci, David
Borjlind, Cilla
Cognetti, Paolo
Connelly, Michael
Cornwell, Patricia
Cussler, Clive
De Coster, Saskia
De Moor, Marente
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De Vriend, Ellen
Deflo, Luc
Follett, Ken
French, Nicci
Fry, Stephen
Fry, Stephen
Galbraith, Robert
Geeraerts, Jef
Glass, Cathy
Goddard, Robert
Grisham, John
Hore, Rachel
Kepler, Lars
King, Stephen
Lindberg, Hanna
Meyer, Deon
Moerman, Bert
Moriarty, Liane
Mosse, Kate
Pfeijffer, Ilja Leonard
Riley, Lucinda
Riley, Lucinda
Riley, Lucinda
Riley, Lucinda
Riley, Lucinda
Riley, Lucinda
Roberts, Nora
Rooney, Sally
Rushdie, Salman
Ryan, Chris
Sheff, David
Stedman, M. L.
Steel, Danielle
Strobbe, Koen
Taveirne, Lara
Vermeer, Suzanne
Wieringa, Tommy
Wiggs, Susan
Yanagihara, Hanya
Obama, Michelle
Vrba, Rudolf
Barber, Malcolm

VERENIGINGEN-ORGANISATIES-BEDRIJVEN
ONTVANGEN STATISTIEKEN VAN DE LOKALE
POLITIE BLANKENBERGE/ZUIENKERKE

VERSLAG JAARVERGADERING BIN
VAGEVUURWIJK KALENDERJAAR 2018

• Totaal aantal interventies in de wijk: 100
• Controle woning verlofgangers: 55
• Uitgevoerde controles (personen en voertuigen) in de
wijk: 16
• Uitgevoerde patrouilles in de wijk: 71
• Vaststelling inbraak in woning: 0
• Inbraakalarm - woning: 1
• Vaststelling fietsdiefstal: 0
• Vaststelling diefstal uit voertuig: 0
• Verdachte situaties: 6
Verdacht persoon: 2
Verdacht voertuig: 0
Verdachte gedragingen: 4
Totaal aantal BIN Vagevuurwijk leden aantal 125

Aanwezigen:
Annie Dumon BIN Vagevuurwijk co-coördinator
Brigitte Bonte, BIN Vagevuurwijk medewerkster
Carlos De Keyser, BIN Vagevuurwijk coördinator
Geert Hespel, BIN Vagevuurwijk medewerker
Henk Soulliaert, Commissaris, Beleid - Intern Toezicht
Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke
Johan Vervaeke, BIN Vagevuurwijk medewerker

Verontschuldigd:
Alain De Vlieghe, Burgemeester gemeente Zuienkerke

NIEUW BUURTINFORMATIENETWERK
Overzicht 2018

OPGERICHT IN WIJK ‘DE LEKKERBEK’

• Mail ivm Verdachte individuen in de wijk op 11/01/18
• Mail ivm Melding mbt diefstal uit bestelwagen in onze
Vagevuurwijk 12/1/2018
• SMS ivm verlies of diefstal nummerplaten 19/1/2018
• SMS ivm verdachte gedragingen in de Weimanstraat
iemand die foto’s neemt 27/1/2018
• Mail ivm blauwe mercedes 9/3/2018
• Mail ivm fietsmarkeeractie 4/6/2018
• SMS ivm verdachte gedragingen van 2 personen die
foto’s nemen in Vagevuurstraat 18/06/2018
• Mail ivm werken in Vagevuurstraat aan
Gemeentebestuur 3/11/2018
• Uitnodigingsmail mbt overlegvergadering in
gemeentehuis nav werken in Vagevuurstraat 5/11/2018
• Bijwonen overlegvergadering met 36 BIN leden en
gemeentebestuur in gemeentehuis nav werken in
Vagevuurstraat 5/11/2018
• Mail aan alle BIN leden met verslag van
overlegvergadering nav werken in Vagevuurstraat
6/11/2018
• Mail ivm inbraken in bestelwagens 13/11/2018
• Diverse mails ivm werken vagevuurstraat: kruispunt
leeglandstraat onderbroken nov. 2018
• Mail ivm verdachtpersoon op 31 december 2018

In het gemeentehuis van Zuienkerke werd op 11 februari
het BIN-charter 'De Lekkerbek' ondertekend.

BIN 'De Lekkerbek' werd ondertekend in het gemeentehuis,
vlnr zien we BIN co-coördinator Yves Beckers, korpschef
Hans Quaghebeur, initiatiefnemer Chris Vandenplas,
burgemeester Alain De Vlieghe, schepenen Annelies
Dewulf en Jacques Demeyere en commissaris Henk
Soulliaert
Een
buurtinformatienetwerk
(BIN)
is
een
samenwerkingsverband tussen bewoners en politie
met als doel het veiligheidsgevoel te verhogen.
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Daarnaast wordt gestreefd naar het versterken van
de sociale samenhang in de wijk, het verbeteren van
contact en communicatie tussen politie en inwoners,
het aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen en het
verminderen van de criminaliteit. Het is in geen geval een
buurtwacht van patrouillerende burgers!

een veilige en leefbare buurt door onder meer meldingen
van burgers naar politie en omgekeerd. Een verdachte
gebeurtenis in de wijk wordt gemeld aan de politie en
deze zal waar nodig de BIN-leden waarschuwen via
sms (of e-mail indien niet dringend). Elk lid krijgt ook
informatie en concrete tips toegestuurd over inbraak- en
diefstalpreventie, afwezigheidstoezicht etc.

BIN De Lekkerbek is het tweede initiatief op Zuienkerkse
bodem. Na de opstart van het BIN Vagevuur (dat sinds
2014 operationeel is) is het aantal inbraken zienderogen
afgenomen in de Vagevuurwijk.

Meer informatie is te vinden op www.besafe.be.
Wist je trouwens dat er in België dagelijks 144
woninginbraken per dag gebeuren? Beter voorkomen dan
genezen dus. Hoe je dit het best doet? Neem contact op
met een diefstalpreventieadviseur. Zij komen gratis bij
je langs om je woning beter te helpen beveiligen tegen
inbraak. Je krijgt vervolgens een geheel vrijblijvend advies
op maat. Meer info via 050 636 530 of preventiedienst@
blankenberge.be

De Lekkerbekwijk in Nieuwmunster draagt haar naam aan
het gelijknamige restaurant-tearoom dat vorig jaar plaats
maakte voor een nieuwe verkaveling. De wijk ligt pal
aan de Duinbossen en in een uithoek van de politiezone
Blankenberge-Zuienkerke.
Initiatiefnemer Chris Vandenplas: "In ons huis werd vier
jaar geleden ingebroken en vorig jaar in september is er
opnieuw een poging geweest. Gelukkig had ik ondertussen
ramen en deuren beter beveiligd dankzij concrete tips
van de inbraakpreventiedienst van de stad Blankenberge
en is het gelukkig slechts bij een poging gebleven. De
politieagenten die ter plaatse kwamen spraken over het
concept van een buurtinformatienetwerk en vervolgens
nam ik hierover contact op met politiecommissaris
Henk Soulliaert. Kort daarna zijn we met een aantal
buren gaan praten over de mogelijke opstart van zo'n
buurtinformatienetwerk en iedereen bleek van veraf
of dichtbij al met inbraken te maken te hebben gehad,
kortom er was er veel interesse in het project. Bij de
officiële opstart van het BIN De Lekkerbek waren al 17
woningen aangesloten, ons doel is zoveel mogelijk buren
te betrekken.”

Nog belangrijker zijn goede gewoonten:
• Hou een inventaris en facturen bij van je waardevolle
voorwerpen en noteer de serienummers.
• Noteer bij de aankoop de referenties en maak een foto.
Op die manier kan de politie jouw goederen gemakkelijker
teruggeven wanneer ze teruggevonden worden.
• Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van
iedereen rondslingeren.
• Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als je maar voor
even afwezig bent. Laat je ramen niet op kiepstand
staan.
• Gebruik steeds je sleutel om de deuren te sluiten.
Wanneer je deze enkel dichttrekt is deze dicht maar niet
gesloten!

Lid worden van de BIN
is volledig gratis en
gemakkelijk: op een
inschrijvingsformulier
vermeld je je gegevens
en ga je akkoord met het
huishoudelijk reglement.
Elk lid engageert zich
om mee te werken aan

• Zie je iets verdachts in je buurt? Aarzel dan ook niet om
onmiddellijk de politie te verwittigen op het nummer
101.
Woon je in de wijk De Lekkerbek en wens je meer info
of lid te worden, dan kan je terecht bij Chris Vandenplas
(Domein 12) op 0495 225 228 of Yves Beckers (Nivekerke
14) op 0486 868 828

GROTE ROMMELMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 4 MEI 2019
VAN 7 UUR TOT 17 UUR
STANDPLAATS RESERVEREN IN HET GEMEENTEHUIS
Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53 - ann.michiels@zuienkerke.be
STANDPLAATS IS GRATIS
Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zaterdag 4 mei 2019 contant terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein.
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EURO-CHILDREN

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE VRIENDENKRING
VAN DE BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE
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Het jaarlijks souper van de Bloedgevers Zuienkerke ging
door op zaterdag 16 maart en dit voor het eerst in de
feestzaal van “De Grote Stove”.

Positief is echter wel dat we vorig jaar 7 nieuwe donoren
konden verwelkomen in Zuienkerke.

Tijdens de heerlijke maaltijd werden de verdienstelijke
donoren gehuldigd.

Meer gedetailleerde cijfers kunnen we niet meer geven
gezien we zelf, in de gewijzigde wetgeving op de privacy,
geen gegevens meer mogen bijhouden.

In totaal waren er dit jaar 12 gehuldigde donoren. Twee
donoren gaven 10 maal bloed, namelijk Elisa Van
Wonterghem en Tine Van Ruyskensvelde.

Voor wat Zuienkerke betreft hopen we dat het aantal
donoren op hetzelfde peil blijft als vorig jaar. Uiteraard
wensen we het beter te doen.

Er werden 4 donoren gehuldigd met 25 bloedgiften,
Eveline Demaecker, Mike Vanhove, Rose De Beukelaer en
Hendrik Desmidt.

De volgende bloedcollecte zal plaats vinden op dinsdag 25
juni in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot
19u45.

Er waren ook 4 donoren die reeds 50 maal bloed gaven,
Ingrid Igodt, Heidi Debeerst, Yves Demaecker en Jonas
Knockaert.

We streven ernaar om dan minstens terug hetzelfde
aantal bloedgevers te mogen verwelkomen als in maart.
Mogen we daarom vragen om terug familie, vrienden en
kennissen aan te moedigen en / of mee te brengen.

Rudy Inghelbrecht gaf reeds 75 maal bloed.
Bij één donor staat de teller reeds op 100 bloed giften,
namelijk bij Roland De Deckere.

We hebben ook reeds de datum voor het souper van
volgend jaar vastgelegd. Dit gaat terug door in “De Grote
Stove” en dit op zaterdag 28 maart 2020.

De aanwezige gehuldigden kregen van het bestuur nog
een kleine attentie overhandigd.

Arnold Van Eeghem - secretaris

Aan de gehuldigden die niet aanwezig konden zijn, zal hun
getuigschrift achteraf worden overhandigd.

HET PROCESSIECOMITÉ STELT VOOR:

Op de foto de aanwezige gehuldigden en de bestuursleden.

H. Mis gaat door op de hoeve van de familie Daniël Stroo
Wanneer: Zondag 23 juni 2019 om 9u30

Processie: Door het centrum van Zuienkerke, start en
finish op Kerkplein.
Wanneer: Zondag 23 juni 2019 om 10u15

Receptie: Na de processie
Waar en hoelaat: De Notelaar zondag 23 juni 2019 om
streeks 11u15
Voor wie: voor alle aanwezigen
Foto Luc: Van Reybrouck
Van links naar rechts: Arlette Vervaecke, Eveline
Demaecker, Victor Demaecker, Arnold Van Eeghem,
Anja Vanhercke, Andres Bossier, Ingrid Igodt en Walter
Demeyere.

PASAR
DIKSMUIDE EN OMGEVING: 25 MEI 2019
Het Warandehof: Rabarberhoeve.

Tijdens de huldiging werden er ook enkele cijfers
meegegeven.

Het verhaal start bij twee jonge mensen die een niet zo
evidente keuze gemaakt hebben om een groentebedrijf
te starten. Wij, Katrien en Pol, doen ons vak zeer graag
en vertellen er vol enthousiasme over. De verschillende
groenten die we telen zijn: peterselie, courgette, savooi-,
rode en witte kool, veldsla, boontjes, pompoen, venkel,
rapen, aardbeien en rabarber.Tijdens de rondleiding krijgt
u het verhaal van de boerderij van het moment van de

In 2018 hadden we in totaal 310 donoren die kwamen
bloed geven.
Dit is een daling van ongeveer 6 % ten opzichte van 2017.
Deze daling ligt in de lijn van de nationale cijfers van het
Rode Kruis.
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overname tot vandaag: het teeltplan, de werkverdeling
het jaar rond, de teeltwijze, de afzetkanalen en de
lastenboeken. Degusteren van rabarber verwerkt in
gerechten staat ook op het programma.

We werken gans het jaar aan de Warmste week, per
deelnemer schenken wij een deel aan een goed doel op
het einde van 2019.
Bus volzet, met eigen vervoer nog mogelijk.

SNEUKEL-FIETSTOCHT 16 JUNI 2019.
Dit jaar snuiven we de kustlucht op, er wordt gefietst op
landelijke verkeersarme polderwegen.
Gedurende de 35-40 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: 16 €
Niet leden: 20 €
Kinderen L: 8 €
Kinderen NL: 10 €

De Blankaart: Diksmuide De blankaart
In de namiddag doen we een boottocht op het
natuurdomein de Blankaart. Via een fluisterboot,
geruisloos door het moeras, onder begeleiding van een
natuurgids verkennen we het gebied zonder de talrijke
vogels, lepelaars en zoveel andere dieren te storen. We
doen ook een natuurwandeling, doe dus gerust jullie
wandelschoenen of laarzen aan.

We werken gans het jaar aan de Warmste week,
per deelnemer schenken wij een deel aan
een goed doel op het einde van 2019.
Daarom is de prijs iets hoger dit jaar.
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 10/06/2019 Pasar Zuienkerke:
BE 07-7795 9465 2066 - Bic: GKCCBEBB vermelding:
sneukeltocht + aantal leden of niet leden.

Uur & Vertrek bus: 8.30 u aan de gemeenteschool
Zuienkerke
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke.
Bijdrage: Leden: 36 € Niet leden: 42 €
Wat zit in de prijs: busvervoer, gegidst bezoek op beide
locaties, boottocht, apero & maaltijd, koffie, verzekering.
inschrijving bij (beperkt aantal plaatsen 31)
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

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019
STRUISVOGELKWEKERIJ & Eperon d’Or
Struisvogelboerderij
Tijdens het gegidst bezoek sta je oog in oog met honderden
struisvogels. Gedurende de rondleiding leer je alles kennen
van het ei tot de vogel, voeding, gewicht, welke veren
dienen voor wat, welke huid wordt er verwerkt tot wat ect
… Na de rondleiding worden 2 proevertjes aangeboden en
kan je nog even snuisteren in de hoevewinkel met originele
struisvogelprodukten, plumeaus, zeep, handtassen
en lederen accessoir, dierenvoeding pezen botten en
worsten, struisvogelvlees oa. filet, steak, stoverij, paté.
En zoveel meer.

En door storting voor 18/05/2019 Pasar Zuienkerke:
BE 07 7795 9465 2066 - Bic: GKCCBEBB vermelding
Diksmuide
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Na het bezoek rijden we naar Izegem voor de warme
lunch: keuze doorgeven bij inschrijving!

En door storting voor 23/09/2019 Pasar Zuienkerke:
BE 07 7795 9465 2066 - Bic: GKCCBEBB vermelding
Izegem.

Dagverse soep,

We werken gans het jaar aan de Warmste week,
per deelnemer schenken wij een deel aan
een goed doel op het einde van 2019.

Keuze uit kippenhaas natuur, peperroom-, of
champignonroomsaus, frietjes
OF
2 garnaalkroketten met huisgemaakte tartaar, frietjes.
Afsluiten met Dame Blanche en koffie.

BEWEGING.NET: BEZOEK AAN
DE SINT-SALVATORSKATHEDRAAL
IN BRUGGE
Eperon d’Or

Op zaterdagnamiddag 1 juni organiseert beweging.net
Zuienkerke een gegidste rondleiding in de Brugse SintSalvatorskathedraal. Een romaans Sint-Donaaskerkje
uit de negende eeuw is uitgegroeid tot een prachtige
kathedraal met tal van mooie kunstwerken. De rondleiding
duurt een uur en de deelnemers betalen ter plaatse 5 euro
(drankje inclusief).

Op de prachtige art deco site Eperon d'Or, een voormalige
schoenfabriek, beleef je de industriële geschiedenis van
Izegem. Borstels en schoenen staan op het voorplan. Zeg
nooit zomaar ‘borstel’ tegen een borstel, want er zijn
meer soorten borstels dan je je kan voorstellen! Tijdens
je bezoek aan de borstelcollectie van Eperon d’Or wordt
het allemaal glashelder. Tijdens dit bezoek maak je kennis
met de menselijke kant van de industriële ontwikkeling.
Hoe hebben de arbeiders en de patroons deze woelige
periode beleefd? In welke omstandigheden moesten ze
aan de slag? En wat staken onze ‘pekkers’ zoal uit na de
werkuren?

Afspraak om 13.45 uur aan de kathedraal, SintSalvatorskoorstraat 8 in Brugge.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot 25 mei bij
Conny Van Belle (gsm 0494 57 03 91) en Noël Delaere
(gsm 0478 97 05 02).

Uur & Vertrek bus: 8.30 u aan de gemeenteschool
Zuienkerke
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke.
Bijdrage: Leden: € - Niet leden: €
Wat zit in de prijs: busvervoer, gegidst bezoek op beide
locaties, maaltijd, koffie, verzekering.
inschrijving bij (beperkt aantal plaatsen 31)
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
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SENIOREN
SENIORENNAMIDDAG
Op dinsdag 14 mei organiseert het Gemeente- en OCMWbestuur de jaarlijkse seniorennamiddag. Deze namiddag
start om 13u30 in de Notelaar met een voorstelling van de
renovatiecoach, daarna vertrekken we per fiets of met de
auto richting domein Polderwind waar we het zorghotel
bezoeken en kunnen genieten van koffie en gebak. We
sluiten de namiddag af met aperitief en een warme
maaltijd met dessert.

Binnenkort ontvang je thuis de uitnodiging met
inschrijvingsformulier. Graag ontvangen we de
inschrijvingen voor vrijdag 3 mei 2019.
Info en inschrijven: Bij Eva of Ellen via 050 43 20 50 senioren@zuienkerke.be

GROTE ROMMELMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 4 MEI 2019
VAN 7 UUR TOT 17 UUR
STANDPLAATS RESERVEREN IN HET GEMEENTEHUIS - STANDPLAATS IS GRATIS
Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53 - ann.michiels@zuienkerke.be
Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zaterdag 4 mei 2019 contant terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2019 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.
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Wij bieden U 16 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en wifi. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
1 - 2 - 3p kamers beschikbaar alsook ruime familiekamer.
Reserveer rechtstreeks via onze site. Fietsverhuur gans het jaar !
Zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat.

info@hotelbutler.be - www.hotelbutler.be - www.facebook.com/hotelbutler - @hotel_butler
Bart en Isabelle Degroote - Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A, 8377 Zuienkerke, Tel. 050/42.60.72.
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hun gemeente

SOCIAAL BELEID

• Personen die genieten van een tegemoetkoming aan
personen met een handicap ingevolge een blijvende
arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %

EANDIS WORDT FLUVIUS

• Personen die genieten van een inkomensvervangende
tegemoetkoming aan personen met een handicap

Vorig jaar fuseerden Eandis en Infrax tot Fluvius, een
nieuw bedrijf dat alle distributienetten voor elektriciteit
en aardgas en de openbare verlichting beheert, aanlegt
en onderhoudt in alle Vlaamse gemeenten. Vanaf nu
wordt ook overal die nieuwe merknaam effectief gebruikt
(uniformen, badges, …).

• Personen die genieten van een integratietegemoetkoming aan personen met een handicap
• Personen die genieten van een zorgbudget voor ouderen
met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden)

Vorig jaar fuseerden bedrijven Eandis en Infrax tot
het nieuwe netbedrijf Fluvius. Als netbedrijf is Fluvius
verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het
onderhoud van distributienetten voor elektriciteit,
aardgas, riolering en kabel. De voorbije maanden bleven
de oude namen echter nog in gebruik op straat en voor
de klanten, maar dat is nu verleden tijd. Overal wordt
vanaf begin februari gewerkt met de merknaam Fluvius.
Dat betekent dat de werknemers voortaan met Fluviusuniform, -badge en -wagens de straat op gaan.

• Personen die genieten van een tegemoetkoming voor
hulp van derden
• Personen die genieten van een bijkomende kinderbijslag
voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
• Personen die genieten van het gewaarborgde inkomen
voor bejaarden
• Personen die genieten van de inkomensgarantie voor
ouderen

Een van de gevolgen van de fusie is dat er nu in heel
Vlaanderen één telefoonnummer is om pannes of
storingen te melden (078/35 35 00), en één nummer voor
dringende oproepen bij gasgeur (0800/65 0 65).

• Huurders van een sociaal appartement in een
gebouw dat verhuurd wordt door een sociale
huisvestingsmaatschappij, waarvan de verwarming op
aardgas afhangt van een collectieve installatie.

De fusie moet leiden tot kostenbesparingen. En op termijn
mogelijk ook tot een daling van het nettarief.

Wat moet u doen?
Bent u beschermde afnemer op het ogenblik van de
aankoop? Vraag dan vóór de aankoop van het toestel uw
kortingsbon aan bij Eandis.

KORTINGSBON VOOR AANKOOP VAN
NIEUWE KOELKAST OF WASMACHINE

Contactgegevens: Fluvius dienst Premies, Postbus 10020
te 2800 Mechelen, tel. 078/35 35 34, email: premies@
fluvius.be

Op zoek naar een nieuwe koelkast of wasmachine? Koop
dan zeker een toestel met energielabel A: de zuinigste
in zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn wellicht
goedkoper, maar dat is buiten de kortingsbon van Fluvius
gerekend.

DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN (D.O.P.)

Indien u een beschermde afnemer bent en een nieuwe
koelkast met energielabel A+ of een wasmachine A of
beter aankoopt, krijgt u van Fluvius een korting van 150
euro op dit toestel.

De Dienst Ondersteuningsplan is een initiatief van de
Vlaamse regering waar zowel kinderen als volwassenen
met een beperking of een vermoeden van beperking,
beroep op kunnen doen.

Beschermde afnemers zijn:

Waarvoor kan je bij D.O.P terecht?

• Personen aan wie een inkomen van de sociale integratie
(leefloon) wordt toegekend door het OCMW van hun
gemeente

• Je hebt een (vermoeden van) beperking en je zit met
vragen over je toekomst.
• Je wil zelfstandig gaan wonen of je wil werken en je
weet niet wat de mogelijkheden zijn voor jou.

• Personen aan wie een financiële maatschappelijke
dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon wordt
toegekend door het OCMW van hun gemeente

• Je wil nadenken over hoe je wil wonen, welke
dagbesteding er is, welk werk je kan doen of hoe je je
vrije tijd kan invullen. Je weet ook niet wie je hierbij kan
helpen.

• Personen die een voorschot op het gewaarborgde
inkomen voor bejaarden, op een tegemoetkoming voor
personen met een handicap of op een tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden genieten van het OCMW van

• Je wil je vriendenkring uitbouwen of je wil een relatie
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maar dat lukte tot nu toe moeilijk.

VOEDSELBEDELING IN BLANKENBERGE

• Je kind heeft een (vermoeden van) beperking en je vindt
geen gepaste ondersteuning.

Het is niet voor iedereen evident om met een
boodschappenlijstje naar de winkel te gaan, laat staan
om -naast de geplande boodschappen- nog extra’s mee
te brengen omdat je er plots zin in hebt, omdat het mooi
oogt, omdat het toch afgeprijsd staat, …

• Je kindje van drie kreeg een bepaalde diagnose en je
weet niet hoe het nu verder moet of wie je kan helpen
bij het organiseren van ondersteuning thuis.
•…

Neen hoor! Naast een hele categorie mensen die nog veel
geld over hebben op ’t einde van de maand, zijn er heel
wat anderen die niets over hebben van hun geld.

Je meldt je zelf aan. Of iemand anders doet dit samen met
jou. Bij kinderen melden de ouders aan. Ze beluisteren
eerst je vraag telefonisch en geven kort uitleg over hun
manier van werken.

Het is te gemakkelijk te poneren dat er sowieso sprake is
van wanbeheer, niet willen werken, …
Heel wat mensen hebben nooit iets anders dan armoede
gekend, er zijn inderdaad ook mensen die hun centen
niet kunnen beheren, maar soms geraken mensen in
financiële problemen door tegenslag met de gezondheid,
een echtscheiding, een brand, ontslag, …

Indien D.O.P. een antwoord kan betekenen op jouw vraag/
vragen plannen ze een kennismakingsgesprek in een
contactpunt dicht in jouw buurt. Zo nodig kunnen zij ook
aan huis komen. Na het verkennend gesprek wordt samen
met jou beslist of hun manier van werken een antwoord
kan bieden op je vragen.

In Blankenberge is er een samenwerkingsverband tussen
het OCMW en de Vincentiusvereniging om tegemoet te
komen aan mensen die kampen met die problemen.

Wat doet D.O.P.?

Hier is iedereen welkom: jong en oud, man of vrouw,
mensen van hier of van vreemde origine, alleenstaanden
of mensen met een gezin.

De D.O.P. medewerker helpt jou en de personen die voor jou
belangrijk zijn, een duidelijk zicht te krijgen op al je vragen.
Wat wil je precies? Wat zijn jouw eigen toekomstplannen?

De voedselbedeling gaat elke dinsdag door van 9 tot

Als ze een beeld hebben van jouw mogelijkheden, dromen
en verlangens, bekijken ze samen met jou en de mensen
die jij erbij wil, hoe je dat kan waar maken.
In de eerste plaats kijken ze of personen uit je omgeving
(familie, vrienden, buren), je daarbij kunnen helpen en
ondersteunen.
Als die hulp onvoldoende is, dan zoeken ze verder welke
diensten je kunnen helpen. Dat kan een thuiszorgdienst
zijn die meehelpt in het huishouden of een dienst die helpt
je geld te beheren, enz …
Als dat nog niet voldoende is, dan kan ondersteuning
via een dienst begeleid wonen, een dagcentrum, … een
oplossing zijn.
Samen met jou maakt men een plan dat een antwoord
geeft op je vragen en waarmee je verder aan de slag kan.
De dienstverlening is gratis en tijdelijk (gemiddeld 12
contacten gespreid over 12 maanden) en is alleen voor wie
nog geen gebruik maakt van het zorgaanbod van het
Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
(verblijf in semi-internaat, internaat, dagcentrum, tehuis
en/of persoonlijk assistentiebudget, diensten beschut
wonen, thuisbegeleiding, etc.).
Voor meer informatie kan je contact opnemen met D.O.P.
Regio Brugge, Oostkust: Sofie De Ruyter. Tel. 0490 44 34
05. E-mail: sofie.deruyter@dop-wvl.be
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11 uur in het dienstencentrum ‘De Bollaard’. Mensen
die daarvoor in aanmerking komen kunnen er terecht
om gratis hun boodschappen te doen, ook mensen van
Zuienkerke!

• De Voedselbank zelf komt eens per maand met een
koelwagen met enerzijds diepvries producten en
anderzijds verse producten waarvoor gekoeld transport
noodzakelijk is.

Personen of families die hiervan willen genieten moeten
zich eerst aanmelden bij de Sociale Dienst van OCMW
Zuienkerke, waar zal bekeken worden of zij aan de
voorwaarden voldoen.

• Vrijwilligers van Vincentius gaan wekelijks op
maandagavond voedseloverschotten ophalen in
Delhaize Blankenberge, en op dinsdagmorgen in
Carrefour Blankenberge.

Indien ja, dan wordt ook bepaald hoeveel keer ze per
maand mogen komen en dat varieert tussen 1 en 3 maal.

• Het gebeurt ook dat er voedingswaren geschonken
worden door particulieren of door verenigingen
(overschotten van choco of confituur na Chiro kamp,
conserven na overlijden, …)

Bij dringende nood of voor personen die zich moeilijk kunnen
verplaatsen kan het OCMW een noodpakket toekennen,
dat voorradig is in de Sociale Dienst in Zuienkerke.
Dat pakket wordt samengesteld met producten van
het voedseldepot van Blankenberge, aangevuld door
producten van OCMW Zuienkerke. Maar wie op dinsdag
komt voor de voedselbedeling in Blankenberge kan er zelf
kiezen uit de voorraad die daar ter beschikking is …

• De Vincentiusvereniging koopt wekelijks brood en fruit
aan. Hiervoor wordt aan elke cliënt een bijdrage van
1 euro gevraagd. Wie niet wenst te betalen is daartoe
niet verplicht, maar krijgt dan ook dat brood of fruit niet
mee.
Waar komen de financiële middelen vandaan?
De Vincentiusvereniging is internationaal en beschikt over
financiële middelen, maar ook lokaal doet de vereniging
vele inspanningen om aan middelen te geraken om de
werking en de infrastructuur mogelijk te maken. Zo is
eronder andere ieder jaar een actie aan de warenhuizen,
wordt er steeds naar sponsors gezocht (o.a. Lions, Rotary,
…), staan er offerblokken in de kerken van Blankenberge
en zijn er privé personen die giften doen.
De locatie en infrastructuur:
Door het samenwerkingsverband met OCMW
Blankenberge beschikt de voedselbedeling over twee
mooie (naast elkaar gelegen en met elkaar verbonden)
lokalen binnen het dienstencentrum van het OCMW.
De ene ruimte is ‘de winkel’. In de andere ruimte staat
de voorraad. Er moet geen huur betaald worden, geen
verwarming of elektriciteit en de lokalen worden
onderhouden door OCMW personeel.

Een woordje uitleg:

De vele koelkasten en diepvriezers zijn eigendom van de
Vincentiusvereniging. Ze werden grotendeels aangekocht
met giften en sponsoring.

Waar komen de voedingsmiddelen vandaan?
• Vrijwilligers van Vincentius gaan eens per maand met
een auto en chauffeur van de stad Blankenberge naar
de Voedselbank van Kuurne waar enerzijds voeding ter
beschikking is van de Europese Gemeenschap (FEADproducten) en anderzijds van de Voedselbank zelf. Bij
de FEAD-producten zijn er geen verse producten, maar
de Voedselbank levert naast droge voeding ook verse
voeding, waaronder vlees, vleeswaren, kaas, fruit en
groenten (alles volgens aanbod). Hiervoor beschikken
de vrijwilligers over vier heel grote koelboxen. Soms zijn
er ook onderhoudsproducten, douchegel, tandpasta, …

Wie doet wat?
Er staan ongeveer 20 vrijwilligers in voor de goede werking
en voor de vele verschillende taken en opdrachten, want
naast de wekelijkse bedeling komt er nog veel werk aan
te pas: laden, lossen, administratie, porties maken en
inpakken, aanvullen, opruimen, …
Daarnaast stelt het OCMW wekelijks een bediende ter
beschikking die met de vrijwilligers meewerkt.
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• Als laatste halte voor de cliënten is er de afdeling brood
en fruit (voor wie daarvoor 1 euro betaalde).

Hoe verloopt een voedselbedeling?
• Als de eerste vrijwilligers om half acht aankomen
staan er meestal reeds cliënten te wachten, die vanaf
acht uur een volgnummer mogen komen halen. Er
komen gemiddeld zo’n 60 gezinnen per week naar de
voedselbedeling.

Het cliënteel wordt vriendelijk geholpen (ook met een
proevertje, een receptje, …) en alle vrijwilligers leggen de
nodige discretie aan de dag.
Wie een noodpakket komt halen heeft geen keuze, wie
naar de bedeling op dinsdag komt kan ‘winkelen’ en kiezen.

• Ondertussen wordt alles voorbereid: het fruit wordt
in zakken verdeeld, grotere stukken charcuterie
worden in schijfjes gesneden en in porties verdeeld, de
koeltoonbank wordt in gereedheid gebracht, …

Tot slot:
Als je denkt in aanmerking te komen, aarzel dan niet om
het OCMW van Zuienkerke te contacteren voor meer
uitleg en/of een ‘verwijsbrief’.

• Vooraleer de cliënten aan het ‘winkelen’ beginnen (met
een winkelkarretje) gaan ze naar ‘de bureau’ waar twee
vrijwilligers ter beschikking staan met een luisterend
oor. Zij geven aan elk gezin (en volgens de gezinsgrootte)
een aantal jetons in verschillende kleuren. Met witte
jetons kunnen FEAD producten verkregen worden (al die
producten moeten trouwens genoteerd worden), met
de oranje jetons producten van de Voedselbank. Ieder
krijgt ook een bruine jeton, waarop de gezinsgrootte
vermeld staat. Aan deze ‘rayon’ worden de producten
verdeeld die opgehaald werden bij Delhaize en Carrefour.
Wat en hoeveel we krijgen is elke week een verrassing
en die producten moeten tegen de middag uitgedeeld
zijn. Probleem is echter dat het aantal cliënten dat zal
opdagen ook nooit gekend is.

Je mag rekenen op discretie.
Kom je naar de voedselbedeling in Blankenberge, dan zie je
er misschien dorpsgenoten die daar aan ’t werk zijn, want
Veerle Scherpereel werkt er als OCMW bediende, en als
vrijwilligers kan je Mieke Marrannes, Johan Van Thourhout
en Jeannine Samijn ontmoeten.
Jeannine Samijn
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WELZIJN
EN GEZONDHEID

MEI 2019: MAAND VAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK
BAARMOEDERHALSKANKER

TUINIEREN ZONDER PESTICIDEN.
DAT DOE JE ZO!

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

Ongewenste
dieren
of planten in de tuin
bestrijden? Je terras of
oprit schoon houden? Nee,
daar heb je eigenlijk geen
pesticiden voor nodig.

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.

Pesticiden zijn slecht voor onze gezondheid en het milieu
rondom ons. Er zijn meer dan voldoende andere manieren
voor handen. Deze vind je allemaal terug op www.
mijngifvrijetuin.be.

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.

Snel aan de slag? Volg deze 4 vuistregels:

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.

1. Niet elke plant is onkruid
Door de natuur hier en daar zijn gang te laten gaan in je
tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je
ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen
of slakken.

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.

2. Verhard zo weinig mogelijk
Met een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin leg
je de basis voor een gemakkelijk onderhoud.
3. Plant de juiste plant op de juiste plaats

Je kan je ook inschrijven op https://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.

Als je planten kiest die het goed zullen doen op de plek waar
je ze wil planten (zon/schaduw, voedselrijk/voedselarm,
droog/vochtig, …), dan krijg je minder problemen met
ziektes en plagen. Je planten zullen beter en voller groeien.
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om
open bodem te vermijden, want hier zullen anders heel
snel ongewenste plantjes beginnen groeien.

Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was?

4. Gebruik alternatieven

Dat kan heel eenvoudig door via het gratis softwaresysteem ‘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.

Veeg en borstel je oprit of terras regelmatig. Branden
werkt ook goed als er al (kiem)plantjes staan.

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.
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Gebruik oorkappen of oordoppen om je oren te
beschermen. Let op: niet alle gehoorbescherming geeft
dezelfde bescherming! Ook van je bescherming moet je
altijd de handleiding lezen!
Bescherm je luchtwegen
Bij langdurige breek- of schuurwerken komt veel stof
vrij. Dit is schadelijk voor je luchtwegen. Draag dus een
fijnstofmasker.
Gebruik je bij het klussen oplosmiddelen of andere
producten waarbij schadelijke gassen vrijomen, dan draag
je best een masker met speciale filter.

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

Vraag raad in je doe-het-zelf zaak
Wil je meer weten over de persoonlijke
beschermingsmaatregelen die je best gebruikt, vraag
dan advies in de betere doe-het-zelf-zaak. Lees altijd de
gebruiksaanwijzing voor je begint.

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem
contact op met je huisarts of gynaecoloog.

Vraag advies aan je huisarts

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Ben jij of iemand in je gezin gevoelig, praat dan zeker
met je huisarts over welke aandachtspunten er zijn voor
de klussen die jij wil uitvoeren. Zeker voor personen met
astma, COPD, … of zwangere vrouwen en kinderen is dit
heel belangrijk!

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

Ventileer en verlucht voldoende
Ventileer en verlucht genoeg in de ruimte waar je klust.
Zorg er voor dat je de lucht uit die ruimtes niet verder
verspreidt binnen in je woning, maar naar buiten.

KLUS GEZOND. BESCHERM JEZELF!
Waarom?

Ook na het klussen blijft ventileren belangrijk. Of het
nu gaat om nieuwe meubels plaatsen, een verfbeurt
of een opknapwerkje: veel nieuwe materialen geven de
eerste maanden vluchtige chemische stoffen af. Voer
die af door een zestal maanden extra te ventileren en
verluchten.

Tijdens het klussen kan er van alles in de lucht terecht
komen: stof, gassen, maar ook natuurlijk geluid. Je
ogen en oren zijn heel kwetsbaar en soms moeilijk of
zelfs helemaal niet meer te genezen als je ze beschadigt.
Bescherm ze dus goed. Ook voor je luchtwegen moet
je zorg dragen, want stof of gas inademen kan héél erg
ongezond zijn.

Meer info vind je op:
• www.lne.be/gehoorschade

Vergeet natuurlijk ook geen goede handschoenen en
werkkledij.

• https://admin.kuleuven.be/sab/vgm/tmore/pbm

Bescherm je ogen
Een veiligheidsbril is echt geen overbodige luxe. Een
veiligheidsbril beschermt je ogen en biedt ook een beetje
bescherming aan de zijkanten. Een gewone bril doet dat
niet. Gebruik de veiligheidsbril zeker als je werken doet
waarbij stof vrij komt, zoals zagen, schuren en boren maar
ook afbraakwerken.
Bescherm je oren
Bij een geluidsniveau hoger dan 80 dB (decibel) is het
aan te raden je oren te beschermen. Hoeveel decibel je
gereedschap produceert (dus hoe luid je materiaal is), lees
je op de gebruiksaanwijzing.
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31 MEI, WERELDDAG ZONDER TABAK. BOUWEN AAN GENERATIE ROOKVRIJ
Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel:
kinderen die geboren worden in 2019 rookvrij laten opgroeien. Zodat ze over 18 jaar, als ze meerderjarig zijn, een rookvrije
generatie vormen.
Help mee dit doel te bereiken. Hoe?
• Geef kinderen het goede voorbeeld. Want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag.
• Rook niet in het zicht of bijzijn van kinderen. Bijvoorbeeld aan de schoolpoort, bij de sporthal, op de speeltuin …
• Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij.
Vind jij ook dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien? Geeft mee een sterk signaal door op 31 mei, de
Werelddag zonder Tabak, bellen te blazen. Post je foto of filmpje op sociale media met hashtag #generatierookvrij
Lees meer op www.generatierookvrij.be

SAMEN STAPPEN VOOR MANTELZORG
Mantelzorgers geven het beste van zichzelf. Dat verdient waardering, sensibilisering en een beleid met aandacht voor zorg.
Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorger op 23 juni werkten Samana en Hotel Domein Polderwind een wandeling
uit. Met het project ‘Samen stappen voor mantelzorg’ willen zij:
• Een gezonde activiteit aanbieden voor zowel de mantelzorger als de persoon voor wie hij of zij zorgt. Samen wandelen,
kunnen genieten en mooie momenten meemaken.
• Sympathisanten uitnodigen. Door mee te stappen drukt de wandelaar erkenning en waardering uit voor de inzet en het
vele werk van mantelzorgers.
• Beleidsverantwoordelijken oproepen om verder werk te maken van een beleid met aandacht voor zorg.
Praktisch:
Samana en Hotel Domein Polderwind organiseren
een korte wandeling van ongeveer twee kilometer.
De wandeling is gezinsvriendelijk, toegankelijk voor
buggy- en rolstoelgebruikers en ook in afstand.
Op de route is er gratis animatie met doorlopend
pedalovaren (ook voor rolstoelgebruikers), initiatie
vissen en telegeleide zeilbootjes. Het is een
deugddoende en gezonde activiteit voor chronisch
zieken, mantelzorgers en sympathisanten. De
deelnameprijs bedraagt 5 euro per persoon. Er is voor
elke deelnemer koffie en taart voorzien. Inschrijven
vooraf is noodzakelijk en kan tot 14 juni bij Samana
regio Brugge, tel. 050 44 03 19, e-mail: brugge@
samana.be of Hotel Domein Polderwind, tel. 050 23
07 50, e-mail: info@domeinpolderwind.be
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OVERLIJDENS

BURGERLIJKE STAND

Lierman Jozef, geboren in Meetkerke op 03/08/1929
en overleden in Brugge op 10/01/2019, echtgenoot van
Devisch Lisette

GEBOORTEN

Vermeersch Valère, geboren in Meetkerke op 12/02/1943
en overleden in Brugge op 24/01/2019, echtgenoot van
Lagrou Rosette

Al-Ghrairi Rufaidah, geboren te Knokke-Heist op
16/01/2019, dochtertje van Al-Ghrairi Ali en Ghrairi Doaa

Bultinck Marnick, geboren in Blankenberge op 22/07/1956
en overleden in Zuienkerke op 26/01/2019, echtgenoot
van Van Coillie Nancy

Al-Ghrairi Yaman, geboren te Knokke-Heist op
16/01/2019, dochtertje van Al-Ghrairi Ali en Ghrairi Doaa
Tijini Yanis, geboren te Brugge op 17/01/2019, zoontje
van Tijini Abdelilah en Decoster Emma

Van Massenhove Rachel, geboren in Zuienkerke op
09/08/1927 en overleden in Brugge op 26/01/2019,
echtgenote van Debuck Andreas

De Rudder Antoinette, geboren te Brugge op 25/01/2019,
dochtertje van De Rudder Geert en Vanderstichelen Julie

Beausaert Lia, geboren in Brugge op 12/07/1939 en
overleden in Oostende op 03/02/2019, weduwe van
Cherlet Urbain

Van Damme Arwen, geboren te Brugge op 22/02/2019,
dochtertje van Van Damme Tibo en Mensaert Caro
Cardon Alexa, geboren te Brugge op 28/02/2019,
dochtertje van Cardon Roy en Langerak Romy

Janssens Erna, geboren in Oedelem op 15/04/1928 en
overleden in Zuienkerke op 09/02/2019, weduwe van
Govaert Charles

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe
Zuienkerkenaartjes.

Renty Albert, geboren in Westende op 08/02/1943 en
overleden in Zuienkerke op 16/02/2019, echtgenoot van
Huys Nadine
Verleye Walter, geboren in Zuienkerke op 05/01/1931 en
overleden in Zuienkerke op 17/02/2019, weduwnaar van
Timmerman Antoinette

’t Boldershof
bij Claude

Debuck Andreas, geboren in Brugge op 22/11/1924 en
overleden in Brugge op 19/02/2019, weduwnaar van Van
Massenhove Rachel

· Praat- en eetcafé
· zonnig terras
· 2 zalen
ter beschikking

Gardin Eric, geboren in Brugge op 17/07/1939 en
overleden in Blankenberge op 05/03/2019, echtgenoot
van Notredame Erna
Kerkstraat 13 - 8377 Zuienkerke
050 67 56 32

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

GROTE ROMMELMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 4 MEI 2019
VAN 7 UUR TOT 17 UUR
STANDPLAATS RESERVEREN IN HET GEMEENTEHUIS
Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53 - ann.michiels@zuienkerke.be
STANDPLAATS IS GRATIS
Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zaterdag 4 mei 2019 contant terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein.

51

in West-Vlaanderen maar dat kon hem helemaal niet
bekoren. Maar Blankenberge … dat trok hem aan. Als kind
bracht hij dikwijls vakantiedagen door in Blankenberge bij
zijn tante, die huisgenote was van priester Van Isacker. Hij
was zelfs (hoe kan het ook anders) vakantiemisdienaar in
de Sint-Rochuskerk.

MENSEN
VAN BIJ ONS
NIEUWE PASTOOR VOOR PASTORALE
EENHEID MARIA STER DER ZEE

Hart en verstand
Blankenberge is dus geen onbekend terrein voor hem.
“Toch moest ik even slikken, zegt hij stil, bij het horen
van het voorstel van de bisschop. Mijn verstand zei ja,
ik neem deze uitdaging aan. Maar het hart wilde niet
direct mee: tenslotte moet je een stuk levenswerk en
zoveel contacten met mensen met wie je samen zoveel
beleefd hebt, achter laten. Ja, ’t is met spijt in ’t hart dat
ik Oostende verlaat”.

Op zondag 10 maart werd priester Luc Vantyghem in de
Sint-Rochuskerk aangesteld als nieuwe pastoor van de
Pastorale Eenheid Maria ster der zee. Hij werd benoemd
door de bisschop, nadat Deken Lieven Soetaert ons verliet
voor een nieuwe opdracht als Deken van Brugge.
Tussen de beslommeringen en zorgen door, die een verhuis
met zich meebrengt, maakte onze nieuwe pastoor even
de tijd voor een interview. In de inkom van het secretariaat
staan vele dozen te wachten om uitgepakt te worden.
Documentatie, tijdschriften, boeken, het moet allemaal
een plaatsje krijgen in zijn nieuw bureel.

“Maar ondertussen ben ik meer en meer overtuigd van
deze nieuwe uitdaging, een boeiend werkterrein: het
stedelijke Blankenberge-Uitkerke en het landelijke GrootZuienkerke: we maken er twee stevige poten van die
samen de pastorale eenheid Maria ster der zee uitmaken.”

Onze babbel gaat dan ook door in de keuken bij een warme
kop koffie.

Pastoor Luc wil nu eerst even aftasten en kijken hoe alles
hier in zijn werk gaat. Hij heeft heel veel respect voor de
eigenheid. Blankenberge is Oostende niet, weet hij maar
al te goed. Hij wil nu eerst even mee op stap gaan met het
pastoraal team, met de kerkraden, met de werkgroepen
om samen gemeenschap te vormen. Hij legt vooral de
nadruk op “samen”. “Ook hier in het secretariaat, met
de medewerkers, is het zoeken en je inpassen. Tenslotte
zijn we met drie nieuwkomers, de secretaris Barbara, de
parochie-assistent Hans en ikzelf die starten met een
onbeschreven blad en mekaar moeten vinden”
Hij heeft ook veel aandacht voor de liturgie en wil vooral
een grote betrokkenheid van de kerkgangers. Ook de
diaconie, de verkondiging is heel belangrijk voor hem, om
het geestelijk leven niet te vergeten met bv. een spirituele
groep zoals “ademtocht”.
De kerkfabrieken (zeven in totaal) en het centraal
kerkbestuur (CKB) krijgen zeker ook zijn aandacht. Ooit
dacht Luc er aan om handelsingenieur te worden, want
economie interesseert hem sterk. Vandaar dus zijn
interesse.

Priester Luc Vantyghem is een geboren en getogen
Bruggeling. Vader was koster in de kathedraal en moeder
huismoeder die soms ook meehielp met het werk in de
kathedraal. De twee zonen in het gezin kozen beiden voor
het priesterschap. Met de paplepel ingegeven, zo heet dat
dan.

Pastoor Luc heeft vertrouwen in de toekomst. “Ik heb
reeds gezien dat hier veel gebeurt, dat de mensen zich met
hart en ziel inzetten voor hun kerken en dat de teamleden
naar een eenheid zoeken tussen de vele parochies. Samen
zullen we die uitdaging voor de toekomst aankunnen”.

Na zijn priesteropleiding in Brugge, deed priester Luc
zijn legerdienst als aalmoezenier in Gent. Daarna werd
hij onmiddellijk benoemd als medepastoor in Oostende,
meer bepaald op de Konterdam en later als pastoor in de
federatie met de parochies Stene en Zandvoorde.

Wij van onze kant zeggen dan ook: priester Luc, je bent
van harte welkom!

Hij is er heel graag gezien en wordt op handen gedragen
door de Oostendenaars.
Toen kwam de vraag van het bisdom om pastoor te worden
van de pastorale eenheid Blankenberge-Zuienkerke. Ooit
was er een voorstel voor een andere opdracht ergens

Annemie Pirlet
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EVENEMENTENKALENDER
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Ma

19.00

Volleybal

PASAR

Sportzaal

Ma (1ste ma van de maand) 14.00

Seniorendansnamiddag

Blauwe Toren

Blauwe Toren

Di (1 di van de maand)

14.30

Bolling voor de kaarters

OKRA

De Notelaar

Di

19.00-20.00 Turnen

Sportdienst

Gemeentelijke
sportzaal

Di

21.15-22.15

Volleybal

Sport 30-70

Sportzaal

Di (om de 14 dagen)

14.30

Kaartnamiddag

OKRA

De Notelaar

Di (behalve tijdens de
schoolvakanties)

19.00-20.00 Turnles

Gemeentebestuur

Sportzaal

Di (tot 30/04)

19.00-20.00 Turnen

Woe

15.00-16.00 Voetbal (vanaf 3 kleuter)
16.00-17.00

Sportdienst

Voetbalplein
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen)

14.00

Kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond
Meetkerke

Sportcentrum

Woe (om de 14 dagen)

14.00

Kaartnamiddag

Bond 3x20 en meer

De Bommel

Woe (tot 12/06)

20.00-21.15

Yoga

ste

Sportdienst Zuienkerke Sportzaal
e

Do (om de 14 dagen, start 14.30
04/04)
19.00
1ste vrij

kaarten

Sportdienst Zuienkerke Sportcentrum
Meetkerke
OKRA
Parking achter het
gemeentehuis
De Troefkaarters
Boldershof

2de vrij

19.30

kaarten

Driekoningenkaarters

herberg Drie Koningen

laatste vrij van de maand

20.00

biljart

Biljart 2000

Boldershof

Fietsen

April 2019
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Di 23

Beautifull Ladies

Jong KVLV Oostkust

Woe 24

Workshop handlettering

KVLV Nieuwmunster

De Bommel

Woe 24

13.00-17.00 Buitenspeeldag

Jeugddienst

Meetkerke

Do 25

19.30

Dagreis

KVLV Houtave

De Maere

Do 25

19.00

Yoga

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Vrij 26

14.00-18.00 Petanque

S-Sport/Recreas Zuienkerke

De Maere

Vrij 26

18.00

Jeugddienst

De Notelaar

Kruiskalsijde

Kruiskalsijde

17.30

Jonge lokale helden - Looking
for Darcy
Wijn + Kaas Karting t.v.v. de
spaarkas
Bezoek Domein Polderwind

KVLV Zuienkerke

Domein Polderwind

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Za 4

07.00-17.00 Prondelmarkt en oude
ambachtenmarkt
09.00
Grote boekenverkoop

Gemeentebestuur

Zuienkerke dorp

De Boekennok

Tent kerkplein Zuienkerke

Za 27
Ma 29

Mei 2019

Za 4
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Vrij 10

14.00-18.00 Petanque

Ma 13
Di 14

13.30

Woe 15
Vrij 17

14.30

Za 18

S-Sport/Recreas Zuienkerke

Dagreis KVLV

KVLV

Seniorennamiddag

Gemeente- en OCMW- bestuur

Start wekelijkse fietstochten

KVLV Zuienkerke

Evergreens en Country muziek
door Jan Van Hoof
Roefeldag

OKRA

De Maere
De Notelaar - Domein
Polderwind
De Notelaar

Jeugddienst

Woe 22

19.30

Kookles - hapjes op de bbq

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Za 25

08.30

Diksmuide en omgeving

PASAR

Gemeenteschool

Do 23

19.00

Yoga

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Vrij 24

14.30

OKRA

Aan de kapel

Vrij 24

Bedevaart naar Schoeringe
kapelletje
14.00-18.00 Petanque

S-Sport/Recreas Zuienkerke

De Maere

Woe 29

20.00

Mis vruchten der aarde

KVLV & LG

Hoeve Mariemont,
(Copsweg 4)

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Za 1
Di 4

13.45-16.00 Bezoek Sint-Salvatorskathedraal beweging.net
Brugge
14.30
Film “Girl”
OKRA

Sint-Salvatorskathedraal
(Brugge)
Cinema Lumière (Brugge)

Woe 5

13.30-17.00 Fietsmarkering

Technische Dienst

Juni 2019

Do 6

Preventiedienst

Stadswandeling Brugge on tour KVLV Zuienkerke

Vrij 7

14.00-18.00 Petanque

S-Sport/Recreas Zuienkerke

De Maere

Di 11

08.00

OKRA

Sint-Michielskerk

Za 16

11.30-12.30 Sneukelfietstocht

PASAR

De Notelaar

Di 18

19.00

KVLV Houtave

Bij Joost & Kathleen

Vrij 21

14.00-18.00 Petanque

S-Sport/Recreas Zuienkerke

De Maere

Zo 23

9.30

Heilige mis

Feestcomité

Hoeve van Daniël Stroo

Zo 23

10.15

Processie

Feestcomité

Zuienkerke dorp

Zo 23

11.15

Feestcomité

De Notelaar

Samana

Domein Polderwind

Mid-week fietsvakantie

OKRA

Hotel Bosberg (Houthalen)

Koninklijke vriendenkring ism
Rode Kruis
Kruiskalsijde

Sportzaal Zuienkerke

Zo 23

Daguistap met de bus
BBQ workshop met Joost

Receptie na de processie, voor
alle aanwezigen
14.00-18.00 Mantelzorgwandeling

Ma 24 - Vrij 28
Di 25

16.15-19.45

Bloedinzameling

Zo 30

12.00

BBQ Kruiskalsijde t.v.v. de
spaarkas

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Vrij 5

20.00

11 juliviering

Cultuurraad Zuienkerke

De Notelaar

Vrij 5

14.00-18.00 Petanque

S-Sport/Recreas Zuienkerke

De Maere

Kruiskalsijde

Juli 2019

Woe 10
Vrij 19
Di 23 - Woe 31

Ladies summer break

Jong KVLV

14.00-18.00 Petanque
Groot Bivak
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S-Sport/Recreas Zuienkerke

De Maere

Chiro

Neerpelt

PUZZEL
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 21/05/2019.
Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt

De vorige puzzel werd gewonnen door Goethals Martine.
Proficiat!
Er waren 19 inzendingen, waarvan 17 juist en 2 fout.
Het juiste woord was: moordstrookje
Betekenis van het woord: ‘Moordstrookje’ is verkozen tot
Woord van het Jaar (2018), zo maakte Van Dale bekend.
Het slaat op een fietspad dat vlak langs een weg ligt en
daardoor zeer gevaarlijk is.
Hier volgt de nieuwe puzzel:
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte
woorden is terug te vinden in ons informatieblad +
annex.

Naam en Voornaam: ........................................................................................................................................................................
Straat: ...............................................................................................................................................................................................
Gemeente: ............................................................................................................ Postnummer: ..................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
1)
2)

Eandis en infrax fuseerden tot …
Evenement waarbij kinderen veilig op straat kunnen
spelen.
3) Coverband uit Zuienkerke.
4) Franse stad met Vlaamse wortels en een rijk
verleden.

5)

Waar kan de schuur van hoeve Schoeringe
bewonderd worden?
6) Grootste muziekfeest van Vlaanderen en Brussel.
7) Titel van een leesboek. (fictie)
8) Naam van een natuurdomein.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2019 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)

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

Europees noodnummer

112

• 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

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK:
Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 - 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op maandag 22 april, woensdag 1 mei, donderdag
30 mei en vrijdag 31 mei, maandag 10 juni, donderdag 11 juli.
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GESLOTEN
09.30 - 12.00
GESLOTEN
09.30 - 12.00
09.30 - 12.00

15.00 - 18.00
GESLOTEN
15.00 - 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

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

Woensdag
Zaterdag

17.00 - 19.00
10.00 - 12.00

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping
• 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,
De Nieuwe Blauwe Toren, 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
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2019
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.

GROTE ROMMELMARKT TE ZUIENKERKE
ZATERDAG 4 MEI 2019
VAN 7 UUR TOT 17 UUR
STANDPLAATS RESERVEREN IN HET GEMEENTEHUIS
Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53 - ann.michiels@zuienkerke.be
STANDPLAATS IS GRATIS
Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zaterdag 4 mei 2019 contant terugbetaald in het rode feesttentje op het kerkplein.
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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 2019 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.

58

Blankenbergse steenweg 40/A
8377 Zuienkerke
T 050 31 85 52

KEVIN.MURPHY

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be
mdorganichairsalon
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050/413104
info@tendoele.be . reservatie@tendoele.be

Online reserveren via onze site
www.tendoele.be
(zie reservaties)
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