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VOORWOORDJE

Beste lezers, 

Bij het schrijven van dit voorwoordje is het erg moeilijk te voorspellen wat we nog mogen verwachten de 
komende maanden.
In de hele wereld, in ons eigen land en heel dichtbij hebben we allen te maken met een vreselijke epidemie 
(COVID-19). De omvang en de hardheid doen ons schrikken. Iedereen houdt zijn hart vast voor de 
onvoorspelbare gevolgen. 

Dit Polder maga-ZIEN is dan ook niet volledig zoals het zou moeten zijn, maar we proberen u zo goed 
mogelijk alle juiste informatie door te geven.
Eén iets kunnen we al met zekerheid meegeven en dat is dat bijna alle activiteiten, gepland in de maanden 
april en mei, geannuleerd zijn. 
 
Bij de gemeente proberen we op een veilige manier alle diensten naar jullie toe te verzekeren. 

• Indien u vragen hebt, bel dan 050/432050 of contacteer ons via e-mail burgerzaken@zuienkerke.be.
• Hebt u de diensten van het OCMW nodig? Dan kunt u hen bereiken via 050/427998 of 0472/825243.
• Alle laatste nieuwe informatie over onze gemeente vindt u steeds op onze website  

https://www.zuienkerke.be 
• Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14689
• Daarnaast kunt u voor alle informatie terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

Het is geen evidentie momenteel, maar laten we vooral proberen positief te blijven. De lente is in het land. 
De paaslelies bloeien prachtig. En de omstandigheden zijn ideaal om je tuin en je kot wat op te fleuren.
Ontspanning in je eigen kot maar ook dicht bij huis. Een wandeling of korte fietstocht in onze gemeente 
zijn niet verboden en kan je helpen enkele mooie plekjes te ontdekken. 

Verder wens ik jullie veel leesgenot, geniet van het mooie lenteweer en maak er samen het beste van. 
Zorg goed voor elkaar en blijf veilig. 

Wim Cools

Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie

Lieselore Verstringe
Ann Michiels
Eva Verburgh
Noël Delaere
Mieke Matton 

De redactieraad 
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• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

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

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op vrijdag 1 mei, donderdag 21 mei en vrijdag 22 
mei, maandag 1 juni, maandag 20 juli en dinsdag 21 juli.
Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

• 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

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

WEGENS CORONA ZIJN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ENKEL TOEGANKELIJK OP AFSPRAAK VOOR 
DRINGENDE ZAKEN : 050 43 20 50.

DE SOCIALE DIENST IS BESCHIKBAAR OP AFSPRAAK: 050 42 79 98 OF 0472 82 52 43.
DE POST IS OP MAANDAG EN WOENSDAG OPEN TOT 17.00 UUR I.P.V. 18.00 UUR.

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37 - 2de verdieping 

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00
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CORONA MAATREGELEN

De zin “blijf in uw kot” heeft u ongetwijfeld al meerdere 
malen gehoord in de media. Dit is niet altijd evident maar 
wél heel erg belangrijk.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden 
vragen wij jullie massaal de maatregelen die op allerlei 
niveaus genomen werden strikt na te leven.

Op de website van Zuienkerke vindt u up-to-date 
informatie betreffende de maatregelen in onze gemeente. 

Solidaire gemeente

Tijdens deze bizarre periode zijn er ook  heel wat spontane 
vrijwilligersinitiatieven tot stand gekomen. Dit kunnen wij 
enkel toejuichen. 

Zo is de facebookgroep ‘Zuienkerke Solidair’ een privaat 
vrijwilligersinitiatief. Een facebookpagina voor mensen 
die hulp nodig hebben en die vrijwilligers samenbrengt: 
https://www.facebook.com/groups/438843543666232/.

Vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden op het 
vrijwilligersplatform ‘Zuienkerke helpt’:

https://www.impactdays.co/zuienkerkehelpt/.

Zuienkerke helpt!

Mensen uit Zuienkerke die tot de risicogroep behoren 
kunnen bij 'Slagerij Chris' en 'Dagelijkse Nood' hun 
bestelling ook telefonisch doorgeven. Een vrijwilliger 
brengt de boodschappen dan 's avonds tot bij u. 

Mensen die op vrijwillige basis de boodschappen tot 
bij de Zuienkerkenaars willen brengen, kunnen zich 
aanmelden bij Slagerij Chris en Nancy van Dagelijkse 
Nood of zich inschrijven via https://www.impactdays.co/
zuienkerkehelpt/.

Slagerij Chris: 050 41 13 41 - www.slagerijchris.be 
Gewijzigde openingsuren: 
Ma - vrij : 9u30 - 12u30 en 15u00 - 18u30
Do : gesloten
Za: 9u30 - 12u30 en 15u00 - 18u00
Zo: 9u30 - 12u30
U kan uw bestelling ook mailen, bellen en sms’en. Bestellen 
bij voorkeur via mail: order@slagerijchris.be.
Kruidenier Dagelijkse Nood: 050/41 19 66 (Gesloten op 
Maandag en Zondagnamiddag)

Via de sociale dienst kan u ook beroep doen op 
thuisbezorgde maaltijden. Het OCMW werkt hiervoor 
samen met een traiteur. Er kan elke dag een maaltijd 
worden voorzien (ook feestdagen en weekend). Op 
woensdag komt de traiteur niet langs maar er is 
mogelijkheid om op dinsdag een maaltijd voor woensdag 
te laten leveren. De prijs van een maaltijd bedraagt 7 
euro per maaltijd. De maaltijd bestaat uit soep en een 
hoofdgerecht en wordt geleverd in porseleinen schotels. 

U kunt dit aanvragen via thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be 
of op 0472/82 52 43. De maaltijden moeten 2 dagen op 
voorhand besteld worden. 

Ook de poetsdienst van het OCMW voor zorgbehoevende 
mensen is nog aan het werk. Aanvragen kan via thuiszorg@
ocmw-zuienkerke.be of op 0472/ 82 52 43. 

Wat kan ik doen?

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus 
(Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je 
persoonlijke hygiëne te verbeteren:

• Blijf thuis als je ziek bent
• Was regelmatig je handen.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi 

het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
• Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte
Vertraag de verspreiding van het virus:
• Blijf zo veel mogelijk thuis.
• Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
• Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn personen 

ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- 
of nieraandoeningen, personen met een verzwakt 
immuunsysteem, …

• Contact tussen kinderen en ouderen is af te raden. 
• Hou voldoende afstand (1,5 meter) als je buiten bent.

Verplaatsingen

U moet zo veel mogelijk thuis blijven om het contact met 
andere mensen buiten het gezin te beperken. Daarom 
doet u verplaatsingen zoveel mogelijk alleen en zijn 
alleen noodzakelijke verplaatsingen toegestaan:

• woon-werkverkeer
• absoluut noodzakelijke verplaatsingen zoals:
 - naar de winkel gaan
 - naar de bankautomaat gaan
 - naar de dokter gaan
 - naar het benzinestation gaan
 - hulp bieden aan kwetsbare personen
• fysieke activiteiten in de buitenlucht (zoals wandelen, 

joggen of fietsen).

Indien u hulp nodig heeft of vragen hebt, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met de gemeente op 050/43 20 50 
of met de sociale dienst van het OCMW op 0472/82 52 43.

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers 
beschikbaar voor burgers met vragen:

• Voor vragen over gezondheid en openbare orde 
: 0800/14.689      

• Voor vragen over economie : 0800/120.33

Meer info : https://www.info-coronavirus.be

Blijf thuis, zorg voor uzelf en voor anderen!
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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.

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.

hotel Zuienkerke

Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud, 
herstelling en verkoop van hardware, 

software, netwerken, randapparaten, printers, 
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop, 
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren 

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

waardoor u nog meer uit uw pc zal halen. Dit 
kan bij ons, maar indien gewenst kan dit bij u 

thuis of in de firma. 
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ZITTING VAN 19 DECEMBER 2019

1. Financiën: besluit van de gouverneur tot de goedkeuring van de jaarrekening over het financieel boekjaar 
2018 van de gemeente

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur d.d. 22/11/2019 tot goedkeuring van de jaarrekening 
over het financiële boekjaar 2018 van de gemeente Zuienkerke.

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2020.

De gemeenteraad stelt volgende belastingen en retributies voor het dienstjaar 2020 vast:

AARD BELASTINGEN EN RETRIBUTIES AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende voorheffing 1133,50

Aanvullende belasting op de personenbelasting 7%

Belasting ophalen huisvuil - alleenstaande   € 20,00
- gezin/handelszaak   € 40,00

- 2de verblijf   € 40,00
- woning in vakantiepark   € 40,00

- kampeerplaats    € 10,00

Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen 
verkaveling

€ 15/strekkende meter palende aan de straat
of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index

Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor 
wonen

€ 15/strekkende meter palende aan de straat 
of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index

Dansgelegenheden cat. A: € 250,00 
cat. B:.€ 620,00

Te huur stellen van kamers € 40,00 /kamer

Tweede verblijven € 650,00/tweede verblijf

Kampeerterreinen € 40,00/kampeerplaats

Leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen Volledig gebouw of woonhuis  € 1.100,00
( + 50% 2de jaar -3de jaar- vanaf 4 jaar en volgende

 heftzelfde bedrag idem 3de jaar )
Individuele kamer of studentenkamer  € 100

Elk overig gebouw of woning   € 400,00

Weghalen en verwijderen van afvalstoffen gestort of 
achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen.

Vlgs ophaling

Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en 
feestdagen

€ 75,00

Retributie op ophalen van snoeiafval € 15,00/beurt

Retributie op ophalen van grof huisvuil € 25,00/beurt

Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval € 5 per ophaalbeurt voor een container van 240 liter
€ 7 per ophaalbeurt voor een container van 360 liter

Retributie gebruik hakselaar € 25 voor het 1ste kwartier  
en alle volgende kwartieren € 10

Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten € 0,05/bladzijde vanaf 20 kopies

Retributie voor het verstrekken van schriftelijke 
vastgoedinformatie.

€ 25,00/aanvraag

GEMEENTERAAD
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Retributie bij de omgevingsvergunningsaanvragen Het invoeren in het omgevingsloket van analoge 
aanvragen voor een omgevingsvergunning via het 

vereenvoudigd loket voor bouwaanvragen waarvoor de 
medewerking van een architect niet verplicht is : 

€ 50,00 /aanvraag

Retributie deelname activiteiten van speelpleinwerking, 
sportdienst en jeugddienst

Speelpleinwerking 
Dagactiviteit : 3,00 € tot 7,00 € per dag

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

Activiteiten georganiseerd door 
sportdienst en jeugddienst :

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

Retributie huisvuilzakken Rol bruine huisvuilzakken 75 liter 20 €
Rol bruine huisvuilzakken 40 liter 12 €

Rol groene bedrijfsafvalzakken 20 €
Rol pmd zakken 5 €

3. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

De gemeenteraad neemt kennis van het 
meerjarenbeleidsplan 2020-2025 en verleent gunstig 
advies aan het jaaractieplan 2020 van Hulpverleningszone 
1 West-Vlaanderen.

4. Financiën: meerjarenplan 2020-2025 deel ge-
meente 

De gemeenteraad stelt het deel van de gemeente van het 
meerjarenplan 2020-2025 vast.

5. Financiën: meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW 

De gemeenteraad verleent, na vaststelling van het 
deel OCMW door de raad van maatschappelijk welzijn, 
zijn goedkeuring aan het deel OCMW van het ontwerp 
meerjarenplan 2020-2025.

6. VZW Huis van het Kind Blankenberge-Zuien-
kerke: bekrachtiging van besluit van het College 
van Burgemeester en Schepenen d.d. 9/12/2019 
houdende goedkeuring van agenda en agen-
dapunten van de algemene vergadering d.d. 
11/12/2019.

De gemeenteraad beslist het besluit van het 
schepencollege d.d. 09/12/2019 te bekrachtigen.

7. Jeugddienst: aanpassing statuten, huishoudelijk 
reglement en afsprakennota jeugdraad Zuienkerke 

De gemeenteraad keurt de aanpaste versie van de 
statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota 
van de jeugdraad Zuienkerke goed.

8. Onderwijs: goedkeuren samenwerkingsafsprak-
en die de Gemeentelijke Basisschool ’t Polderhart 
Zuienkerke maakt met het Centrum voor Leerlin-
genbegeleiding Vrij CLB Havens vestigingsplaats 
Blankenberge

De gemeenteraad eenparig het besluit en de 
samenwerkingsafspraken die de school Gemeentelijke 
Basisschool ’t Polderhart Zuienkerke maakt met het 
centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Havens 
vestigingsplaats Blankenberge, goed.

9. Goedkeuring verklaring van instemming met de 
aan de gemeente Zuienkerke toegewezen taken in 
de inrichtingsnota ‘Nieuwmunster’.

De gemeenteraad geeft zijn instemming met de aan 
de gemeente Zuienkerke toegewezen taken in de 
inrichtingsnota ‘Nieuwmunster’.

10. Definitief vaststellen van het gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Nieuwmunster’.

De gemeenteraad neemt akte van het gemotiveerde 
advies van de GECORO op de tijdens het openbaar 
onderzoek ingediende adviezen en bezwaren en beslist 
om zich bij dit advies aan te sluiten.

De gemeenteraad stelt het ontwerp GRUP 
‘Nieuwmunster’, bestaande uit een toelichtingsnota met 
stedenbouwkundige voorschriften en bijhorende plannen 
(bestemmingsplan + plan bestaande toestand), definitief 
vast.

11. Definitief vaststellen van het grondruilplan 
‘Nieuwmunster’ – herverkaveling uit kracht van 
wet met planologische ruil.

De gemeenteraad stelt, onder de opschortende 
voorwaarde van het bekomen van de machtiging van de 
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Blankenbergse Steenweg,   . Zuienkerke 

GSM:              
Gesloten op maandag!

Aanbod: 
 - groot assortiment bieren
 - lekkere coctails
 - ijscoupes
 - doorlopend verzorgde snacks
Extra:
 - spaarkas
 - biljartclub
 - sportmanifestaties op groot scherm
 - speelhoek voor de kleintjes

WELKOM!

Vlaamse Regering om het instrument herverkaveling uit 
kracht van wet met planologische ruil in te zetten, het 
gewijzigd grondruilplan definitief vast.

ZITTING VAN 30 JANUARI 2020

1. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor het leveren en 
plaatsen van diverse omheiningen.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek 
en de voorwaarden voor het leveren en plaatsen van 
diverse omheiningen.

De raming bedraagt 146.000 inclusief btw.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

2. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor het aangaan 
van een onderhoudscontract voor verwarmingsin-
stallaties en ventilatie.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het 
bestek en de voorwaarden voor het aangaan van een 
onderhoudscontract voor verwarmingsinstallaties en 
ventilatie.

De raming bedraagt 7.500,00 euro inclusief btw per jaar.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

3. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren 
van milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doel-
groepwerknemers.

De gemeenteraad keurt het bestek en de voorwaarden 
voor het uitvoeren van milieu- en natuurtaken uitgevoerd 
door doelgroepwerknemers goed.

De opdracht wordt uitgeschreven voor het kalenderjaar 
2020 en is verlengbaar met 1 jaar.

De raming bedraagt 25.000,00 euro inclusief btw per jaar.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

4. Goedkeuring kaderovereenkomst tussen het 
gemeentebestuur en Imewo – aanbod energiedien-
sten door Imewo – Fluvius Duurzame Gebouwen.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor de 
ondertekening van de nieuwe kaderovereenkomst inzake 
aanbod energiediensten door Imewo – Fluvius Duurzame 
gebouwen.

5. Ondertekening Burgemeestersconvenant 2030 
(Klimaat en Energie) via samenwerking met de 
groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaan-
deren.

De gemeenteraad beslist om als deel van de groep Lokaal 
Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen, bestaande uit 
Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-
Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke, 
het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 
(Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen 
en neemt kennis van bijhorende engagementen.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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INFORMATIE

BERICHT AAN DE 70-JARIGEN 

Aan allen geboren in 1950! 

Hou zondag 13 september 2020 vrij,  
want dan gaan we samen onze verjaardag vieren  

om 12 uur in 'Feestzaal De Grote Stove'.

Iedereen krijgt zijn/haar uitnodiging  
te gepaste tijde thuis besteld!

KEN JIJ JE VRIENDEN?`

Ken je je vrienden? Op het internet kan je veel vrienden 
hebben, heel veel, maar ken jij ze eigenlijk allemaal? 
Met deze nieuwe actie roept de dienst Veiligheid en 
Samenleven van het lokaal bestuur Blankenberge op om 
stil te staan bij je profielen op sociale media en wat je 
deelt met wie.

Een eerste belangrijke keuze die we moeten maken is of we 
onze profielen openbaar of privé plaatsen, of iets tussenin. 
Voor veel mensen is privé de beste keuze. Maar ook hier 
zijn er enkele zaken waar je best over nadenkt. Vaak ziet 
men immers dezelfde mensen als vriend terugkomen over 
diverse kanalen. Maar is dit wel nodig? Moet je een collega 
ook aanvaarden als vriend op Facebook? Is LinkedIn daar 
geen beter kanaal voor?

Maar ze hebben natuurlijk veel meer tips. Je kan ze 
allemaal lezen op www.blankenberge.be 

Met deze actie willen ze mensen laten nadenken over hun 
eigen gebruik van sociale media. 

TECHNISCHE DIENST
EN LANDBOUW

LANDBOUWFOLIE

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

Dit kan op woensdagnamiddag van 12.30 uur tot 16 uur op 
de hiernavolgende data:

Woensdag 13 mei 
Woensdag 20 mei
Woensdag 27 mei 
Woensdag 3 juni
Woensdag 10 juni 

LET OP, ANDERE LOCATIE! 

Depot Agentschap Wegen en Verkeer  
t.h.v. Strooienhaan. 
Brugse Steenweg 43, 8377 Zuienkerke

U dient de technische dienst op voorhand te verwittigen 
wanneer u de landbouwfolies binnen zal brengen. Dit 
kan per mail patrick.vandenfonteyne@zuienkerke.be 
of per telefoon 050 41 75 77.

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

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

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

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

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

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

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

Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden 
geweigerd.

Voor verdere inlichtingen, kunt u steeds terecht bij de 
milieudienst, tel. 050 41 75 77

Jacques Demeyere, Schepen van Landbouw
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ALGEMEEN  VERBOD OP VERBRANDEN VAN AFVAL IN OPEN LUCHT

Mag ik hout verbranden in open lucht?

De Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) is duidelijk, afval  en dus ook hout verbranden in open lucht is voor IEDEREEN 
VERBODEN .

Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastiek, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar 
ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.

Er worden heel specifieke uitzonderingen toegestaan voor het verbranden en het maken van vuur in open lucht:

1 Wanneer het nodig is bij het beheer van bos- en natuurgebieden, als beheersmaatregel; bij ziekte van 
het gewas (indien bewezen) of als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek en indien afvoer of 
verwerking ter plaatse niet mogelijk zijn.

2 Plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden en 
wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het afval echt niet mogelijk is.

3 Droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het 
kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag slechts plaatsvinden met schriftelijke 
toestemming van plaatselijke overheid.

4 Droog onbehandeld hout of vaste fossiele brandstof voor het gebruik van BBQ-toestel of voor het 
gebruik van een sfeerverwarming.

5 Dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 
betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met 
schriftelijke toestemming van de toezichthouder.

6 De verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van blusoefeningen, 
uitgevoerd door de brandweer van de gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.

7 De afstandsregels uit art.89 van het veldwetboek blijven onverminderd van kracht.

8 De milieuambtenaar van de gemeente Zuienkerke is gemachtigd om toelating te geven voor de 
uitzonderingen op het verbranden in openlucht.

De Milieuambtenaar, 
Patrick Van Den Fonteyne

Tel. 050/41 75 77
patrick.vandenfonteyne@zuienkerke.
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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 

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke - zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent

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

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.

www.vierwege.be
Alle timmer- en schrijnwerk in hout,

PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

Sabine Decloedt en 
Lorenzo Van Vooren 
melden u bedroefd 

het onverwachte overlijden

We danken alle trouwe klanten 
voor het vertrouwen 

dat ze jarenlang in hem stelden

"Katteroghe"
Blankenbergse steenweg 17

8377 Zuienkerke
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CULTUUR

ZUIENKERKE

8ste editie Houtave Kunstdorp zondag 5 juli 2020

Tal van kunstenaars palmen Houtave-dorp voor één dag in 
en toveren het om tot een 'village du Tertre' in de polders. 

Met interessante pop-up expo's bij inwoners, de lokale 
kunstinitiatieven en in de kerk, dit alles onder een hopelijk 
stralend blauwe hemel en met de nodige muzikale 
omlijstig en ander cultureel verantwoord vermaak. Ook 
de inwendige mens komt aan zijn trekken door middel 
van FERME wafels, een speciaal voor het kunstdorp 
gecreëerde lokale lekkernij en uiteraard het nodige 
gerstenat en dies meer. 

Guldensporenviering vrijdag 10 juli in de Notelaar 

De muzikale duizendpoot Bert Ostyn zal ons op de 
vooravond van de Vlaamse feestdag vergasten op 
een uiterst onderhoudend, verrassend en aangenaam 
programma vol gekende en minder bekende pareltjes. 
Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro de avond 
zelf en zijn verkrijgbaar bij de leden van de cultuurraad of 
op het gemeentehuis. 

CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

TENTOONSTELLING EXPORUIMTE DE MERIDIAAN:

Expo 750 jaar Blankenberge

Het Lokaal Bestuur Blankenberge bestaat in 2020 exact 
750 jaar en dat zal gevierd worden! Blankenberge is een 
stad met een verhaal, een rijke geschiedenis. Er waren 
hoogtes, maar ook diepe dalen. Wat er precies allemaal 
gebeurd is in deze lange geschiedenis kan je vanaf 11.01 
ontdekken in De Meridiaan. In de trendy en moderne expo 
wandel je letterlijk door de geschiedenis van de stad. Je 
start in het jaar 1270 en eindigt in 2020. Leuk weetje: de 
expo is ook voor kids!

Binnenexpo: 
De Meridiaan (Casinoplein z/n, 8370 Blankenberge)

11.01 > 27.09.2020
Open van woensdag t.e.m. zondag: 14:00 > 17:00

Gratis toegang

Buitenexpo:
Verschillende locaties in de stad.

22.02 > 31.12.2020

TENTOONSTELLINGEN: OUD STADHUIS

01.07 > 30.08 Expo Bloemencorso

02 > 15.09 Diane Deprest - olieverf -en 
aquarelschilderijen

18 > 30.09 Carine Vermeersch - schilderijen

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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AKKERWINDE

Dino’s

We namen de kinderen mee op avontuur, even terug naar de tijd van de dinosaurussen. We leerden meer over het ontstaan 
en het leven van de dino's. We maakten samen een grote dino-grot waar de kinderen zich helemaal konden uitleven. We 
knutselden samen een échte vulkaan en maakten onze eigen dinosaurus met kosteloos materiaal. 

Axenland

We gingen met onze kleuters op bezoek in 'Axenland'. We gebruikten de axenroos als aanzet om wat inzicht te krijgen in 
sociale vaardigheden, emoties,... naar anderen toe. 

Kinderen gaan immers op verschillende manieren met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze komen soms ook eens in conflict 
met elkaar… Ze zoeken contact, ze trekken zich graag eens alleen terug, ze werken samen, nemen misschien ook graag de 
leiding, helpen elkaar…

De kracht van de axenroos ligt in de eenvoud en de veelzijdigheid. Zelfs kleuters kunnen de axenroos begrijpen. We namen 
hen mee over de hoge bergen naar een land waar de dieren kunnen praten. De kleuters maakten zo kennis met de 10 dieren 
en hun typische gedragingen.
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Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

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

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

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

LEEFGROEP 2

In Leefgroep 2 kozen de kinderen het thema ‘menselijk lichaam’. We brachten een bezoekje aan het ziekenhuis van 
Blankenberge, Dokter Lut kwam op bezoek in onze klas en apothekeres Soetkin kwam ons alles vertellen over pilletjes en 
siroop. We konden veel zelf ervaren en vonden het een super leerrijk en boeiend thema!
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

JEUGD

JEUGDDIENST ZUIENKERKE

Knutselworkshops

In januari gingen de knutselworkshops voor het kleuter en lager van start! En wat een succes. Vrijwel meteen waren alle 
workshops volzet! Er werden heel wat leuke dingen gemaakt: macramé hanger, konijnen bloempotje, keileuke diertjes… 
En zoveel meer! De workshops zijn zeker voor herhaling vatbaar. Hieronder enkele foto’s om jullie een ideetje te geven van 
wat we hebben gemaakt!
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SPORT EN VRIJE TIJD
HET DORPSRESTAURANT

MEHONI : SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS !!!

Bij Mehoni, de beste vrouwenvolleybalploeg van onze 
gemeente, kijken we altijd uit naar de nieuwste editie van 
de Zuienkerke Wegwijzer. Neen, niet omdat we anders 
zouden verloren lopen in onze metropool Zwienkerke, 
maar wel om te weten onder welke rubriek de redactie 
van die glossy informatiebrochure onze club dit keer weer 
geparkeerd heeft. Nieuwsgierig als we zijn bladeren we…
hier zie, even kijken bij “Jeugd” (pag. 27) Nope, geen Mehoni 
te bespeuren. Tiens, we hebben nochtans jeugdploegen in 
alle leeftijdscategorieën : de benjamins van minder dan 11 
jaar (U11), twee ploegen bestaande uit spring-in’t-veld’s 
van minder dan 13 jaar (U13), en nog één met puberende 
exemplaren van minder dan 15 jaar (U15). We bladeren 
verder…Neen, ook geen Mehoni gevonden onder de 
rubriek “Kinderopvang” (pag. 33) en niettegenstaande al 
die Mehoni Meiden (M&M) zoveel bijleren op en naast het 
plein, zelfs niet bij “Onderwijs”(pag. 35). We geven ons niet 
en kijken verder of ze ons deze keer niet weggemoffeld 
hebben bij “seniorenbonden” (pag. 39) want we hebben 
ook een uitstekende VLM ploeg (“Volleybal op Leeftijd 
Mehoni”). Enfin zeg, ook daar is geen Mehoni te 
ontwarren. Maar, kijk nu….eindelijk gevonden : in de rubriek 
“Sportclubs” (pag. 41) ! Zowaar, een terechte keuze van de 
redactie van de Wegwijzer. Mehoni staat daar netjes in’t 
midden te blinken, achter die andere sportievelingen van 
de petanqueclub en net voor die van de biljartclub. (Wel 
een kleine nota van deze Mehoni redactie aan de Wegwijzer 

redactie : onze Mehoni voorzitter ondertekent haar fanmail 
met Van Assche, niet met Vanassche). 

Beste Zwienkerkenaars, mocht u in het post-corona 
tijdperk op bezoek gaan bij vrienden of familie aan de 
overkant van onze gemeentegrens en de gesprekken 
vallen na een tijdje stil, zet dan gerust een boompje op 
over Mehoni, dat is voor Zwienkerkenaars een veilig 
onderwerp. In de drie paragrafen hieronder geven we 
enkele weetjes mee waarmee u kan uitpakken. 

Weet dat Mehoni het jaar 2020 met verve gestart is 
(hieronder leest u de voorlopige tussenstand van het 
seizoen 2019/2020 op 15 maart). Onze club ontving 
vanwege het Jeugdsportfonds de trofee “Volleyballstars 
of the future”. Wellicht is die prijs iets meer bedoeld 
voor de U11, U13 en U15 ploegen dan voor de VLM 
afdeling, maar dat stond niet met zoveel woorden op de 
gebruiksaanwijzing, we gaan daar dus niet moeilijk over 
doen. 

De Mehoni damesploeg (M&M) heeft in’t seizoen 
2019/2020 al 8 overwinningen bijeen gemept, of nu al 
zoveel als over heel het seizoen 2018/2019, en dit met nog 
vijf matchen te spelen. Het spreekt voor zich dat ze voor 
niet minder dan 10 overwinningen gaan in het seizoen 
2019/2020. Schitterend nietwaar, maar het kan nog beter 
: onze U15 ploeg won… 15 matchen van de 16 tot nu toe, en 

Sfeerbeeld van het eerste 
dorpsrestaurant!

Voor meer info of inschrijven:  
Eva.verburgh@zuienkerke.be
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staat daarmee eerste in de rangschikking. Jawel, u hebt 
het goed gelezen, er is niets mis met uw ogen of bril : op de 
EERSTE PLAATS. Wie zich ook niet geeft zijn de Mehoni 
benjamins, de U11 ploeg : staan die opdondertjes daar ook 
maar eventjes mooi op de eerste plaats in hun klassement 
te blinken zeg ! Neen, niet weglopen, ’t is nog niet gedaan 
: de U13 staan dan weer tweede in hun rangschikking; dat 
hoort zo als je maar liefst 15 keer op 17 wint, toch ? Enne… 
last but not least, de VLM-VLaMmen, tot bewijs van het 
tegendeel mogen ze zich ook nog “Volleyballstars of the 
future” noemen, zijn er in geslaagd om in 2020 ook al 5 
keer te winnen. Soit, de teller van het totaal aantal Mehoni 
overwinningen na goed twee maand spelen in 2020 staat 
ondertussen op 27 en in het seizoen 2019/2020 heeft 
Mehoni zo maar eventjes 59 keer de tegenstand in’t zand 
doen bijten, telkens met vriendelijke groeten van het 
Mehoni bestuur. Straf hé ? Kent u trouwens een bestuur 
in uw gemeente dat betere resultaten boekt ? Deze vraag 
was louter retorisch bedoeld hoor, dus vooral niet op 
antwoorden a.u.b. (voorlopig toch niet). 

Allemaal goed en wel, maar tegen wie heeft Mehoni 
Zwienkerke zo al gewonnen, wilt u ongetwijfeld weten. 
Tegen Janneke en Mieke zeker ? Neen begot, tegen teveel 
om op te noemen maar laat het ons erop houden dat onze 
club al overwinningen geboekt heeft tegen ploegen uit 
gehuchten zoals Oostende en Brugge, maar ook tegen bvb. 
Damme, Oudenburg, Ruddervoorde, De Haan, Bredene 
enz. Begrijpt u nu ook waarom onze burgemeester in 
zijn nieuwjaarspeech altijd zegt dat Zwienkerke niet wil 
fusioneren met één van die gemeenten rondom ons ? 
Zeg nu zelf, zou u zich willen associëren met die ‘lozers’ 
hierboven?  Tuurlijk niet, geef het maar toe.  

Onze M&M durven ook wel eens verliezen hoor, zo heel af 
en toe, maar alleen als’t echt niet anders kan. Blessures 
komen al eens voor en de M&M blijven daarvan niet 
gespaard. Op zo’n momenten hebben we geen speelsters 
op overschot. Zeg, terwijl we eraan denken : waarom 
lijven we onze eigenste S4 (‘Super Sympathieke Schepen 
van Sport’) niet in bij de M&M eigenlijk ? Zou dat geen 
instant-oplossing zijn voor het geval dat er speelsters 
tekort zijn in examenperiodes of wanneer ze gekwetst in 
de lappenmand liggen ? Allé, onze Zwienkerkse Schepen 
van Sport die mee volleybalt met de M&M damesploeg, is 
er een beter voorbeeld te bedenken van ‘lead by example’ 
? Zo zot is dat idee niet hoor: hadden jullie S4 zien 
volleyballen op de laatste Mehoni Familiedag (8 februari 
ll.), u zou ons ongetwijfeld gelijk geven. Voor wie niet 
vertrouwd is met onze Familiedag, de formule is als volgt 
: ploegen van vier stuks (m/v) nemen het tegen mekaar 
op waarbij ervaren spelers het plein delen met - laat het 
ons beleefd houden op - minder ervaren exemplaren. 

Neem het van ons aan : de Zwienkerkse S4 vloog 
nog sierlijker over dat volleybalplein die dag dan Mary 
Poppins destijds rondzweefde over dat filmdecor. U 
moet die Disneyklassieker met Julie Andrews nog maar 
eens opnieuw bekijken, u zal wel zien wat we bedoelen. 

Om het wat aanschouwelijk te maken vervangt u in 
gedachten die paraplu en hoepelrok van Mary Poppins 
door resp. een volleybal en een sportieve outfit. 
Onze S4 zette een volleybal-technische knalprestatie 
neer, echt Mehoniaans !  Om het met Mary Poppins 
haar eigen woorden te zeggen, of beter, te zingen : 
Supercalifragilisticexpialidocious!! In’t Nederlands 
wil dat zeggen : Superkwalikwantiviaextraquasiotisch, 
of als uw tong daar iets minder snel over struikelt : 
'supercrimifantaweldigeindefabelozig! Goed bezig dus, die 
S4, en dat allemaal onder het alziend en toeziend oog van 
onze gemeentelijke sheriff, die daar toen ook aanwezig 
was, zij het in een meer sponsorende hoedanigheid (n.v.d.r.: 
de Mehoni crew van de braadworsten en drankenafdeling 
kunnen u dat desgevraagd bevestigen). 

U hebt ondertussen toch meegeteld ? Zo maar eventjes 
de helft (!) van ons gemeentebestuur zakte af naar de 
Mehoni Familiedag. Daar zijn we bij Mehoni heel blij mee, 
echt waar, dikke high five !! Maar, u kent ons…dat kan 
nog beter. Beste S4 en beste burgervader, bij de eerst 
volgende gelegenheid, bvb. om de nieuwe sportvloer in 
de gemeenteschool (tegelijk de stelplaats van Mehoni), 
plechtig “in te spelen”, ontvoeren jullie met een smoes 
die twee andere exemplaren van het gemeentebestuur 
en verpak die tegelijk in een trendy sportoutfit. Ziezo, nu 
hebben jullie zowaar een gemeentelijke bestuursploeg 
bijeen geknutseld die startklaar staat om een matchke te 
volleyballen. Tegen wie gaat die dan wel spelen ? Wel, die 
gemeentelijke ‘All-Stars’-ploeg mag het opnemen tegen 
die andere bestuursploeg nl. het Mehoni bestuur.  Laat 
jullie vooral niet afschrikken, hoor, ’t is niet omdat het 
Mehoni bestuur onze club goed leidt dat die luitjes ook 
moeten kunnen volleyballen. We hebben het nog special 
voor jullie opgezocht, dat staat nergens in’t reglement van 
de volleybalbond en ook niet in de statuten van Mehoni. 
No worries ! 

Zo’n clash van de bestuursploegen, dat wordt 
ongetwijfeld iets om naar uit te kijken. Wie stelt een datum 
voor? We gaan dan eindelijk weten welke bestuursploeg 
in Zwienkerke de beste is, dan moet die vraag van 
hierboven niet meer retorisch blijven en moeten we ook 
geen verkiezingen meer organiseren. We stellen voor 
om die “bestuurs-challenge” als benefietmatch te laten 
doorgaan, met massa’s supporters voor beide ploegen, ’t 
is maar een ideetje. Maak jullie vooral geen zorgen, Mehoni 
verzint wel een goed doel. We gaan nog niet verklappen 
welk, het moet een beetje spannend blijven hé. Wat we 
wel kunnen zeggen is dat het met de letter M begint, 
meer geven we voorlopig niet prijs. We verwachten wel 
dat beide bestuursploegen deelnemen met hun eigen 
motiverende slogan. Indien de bestuursploeg van de 
gemeente op geen strijdkreet kan komen raden we 
misschien de titel van dit artikeltje aan, die is nog vrij… 
De Mehoni slagzin is al jaren dezelfde, doet het nog altijd 
uitstekend en kan niet beter de ingesteldheid van onze 
club en de speelsters samenvatten : We geven ons niet !!

Mehoni
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ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be



29

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

BIBLIOTHEEK

Wegens het coronavirus zal de bibliotheek gesloten zijn 
van zaterdag 14 maart tot woensdag 29 april 2020.

De uitleentijd zal verlengd worden.

NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Titel Auteur
Leesboeken
Fantasia Stilton, Geronimo
FF offline Kinney, Jeff

Titel Auteur
Strips
Een slag in het water Nix
Brand! Brand! Nix
Totaal van de kaart! Cauvin, Raoul
Roem, liefde en afwas Nob
Dino's Plumeri, Arnaud
Huisdiergeheimen Goum
De wraak van de mummies Delzenne, Philippe
De Jungfrau smelt! Van Loock, Gerd
Prinses Poppy Stallaert, Dirk
De Kampioentjes en de kro Leemans, Hec
De wrede wensput Van Gucht, Peter
Manen in de wind! Dufreney, Laurent
Urbanov Protski Linthout, Willy
De fluorescerende schoolr Linthout, Willy
De huwelijksreis van Biek Leemans, Hec
Kapitein Mark Leemans, Hec
Voetbalgek! Sti

Titel Auteur
Weetboeken
Tekenkunstjes met vingers De Rosamel, Godeleine

VOLWASSENEN

Titel Auteur
FICTIE
IJsval Sewell, Kitty
Nachtzwaluw Eriksson, Kjell
Een weekend aan zee Hilderbrand, Elin

Het laatste uur Walters, Minette
Het moois dat we delen Ait Hamou, Ish
Bloemblad van zee Allende, Isabel
Zonder liefde Brijs, Stefan
Een losse draad Chevalier, Tracy
Versmachtend verlangen Deflo, Luc
Een nieuw leven Fforde, Katie
Het geheim van Leonardo d Fioretti, Francesco
Sneeuwblind Jónasson, Ragnar
Finse dagen Koch, Herman
De geheimen van het 
winte

Lark, Sarah

Kleine brandjes overal Ng, Celeste
Zon Riley, Lucinda
Lentevuur Vermeer, Suzanne
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VERENIGINGEN-ORGANISATIES-BEDRIJVEN

PASAR
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VERSLAG JAARVERGADERING BIN 

VAGEVUURWIJK KALENDERJAAR 2019

Aanwezigen :

Alain De Vlieghe, Burgemeester gemeente Zuienkerke
Annie Dumon, BIN Vagevuurwijk co-coördinator
Carlos De Keyser, BIN Vagevuurwijk coördinator
Geert Hespel, BIN Vagevuurwijk medewerker
Henk Soulliaert, Commissaris, Beleid – Intern Toezicht  
Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke
Tine Van Ruyskensvelde, wijkagent Zuienkerke, Lokale 
Politie Blankenberge/Zuienkerke

Verontschuldigd:

Brigitte Bonte, BIN Vagevuurwijk medewerkster
Johan Vervaeke, BIN Vagevuurwijk medewerker

Overzicht 2019

• Mail ivm verdachte figuur aan begin Blauwe Torenstraat 
kant Blankenbergsesteenweg 03/01/2019

• Mails ivm verdacht voertuig op de hoek van de 
Vagevuurstraat 26/1/2019 en 29/01/2019

• Mail ivm inbraak in garage in Weimanstraat 30/01/2019
• Mail ivm Batibouw en BIN 22/02/2019
• Mail ivm inventaris waardevolle voorwerpen 24/02/2019
• SMS ivm inbraak in Weimanstraat 25/02/2019
• Mail ivm vakantietoezicht 26/02/2019
• Mail ivm vraag om medewerking nav inbraak in 

Weimanstraat 26/02/2019
• Mail met verslag jaarvergadering BIN Vagevuurwijk 

kalenderjaar 2018  04/03/2019
• Mail ivm vriendschapsfraude 14/03/2019
• Mail ivm fietsmarkeeractie en Europese dag tegen 

woninginbraken 27/05/2019
• Mail ivm aanbellen mbt reinigen opritten  27/07/2019
• Mail ivm activiteit op 18 oktober  nav 1 dag niet tegen 

woninginbraken 07/08/2019
• SMS ivm inbraakalarm in Leeglandstraat 23/08/2019
• SMS ivm resultaat inbraakalarm in Leeglandstraat 

23/08/2019
• Mail als rappel mbt activiteit  op 18/10/2019  1 dag niet 

tegen woninginbraken 01/10/2019
• Mail met uitnodiging tot deelname aan avondactiviteit 

‘1 dag niet’  10/10/2019
• Mail met melding van afgelasting avondactiviteit ‘1 dag 

niet’ 16/10/2019
• SMS ivm personen die diensten aanbieden in 

Vagevuurwijk 22/10/2019
• Mail ivm 11 tips om een inbraak in je woning te vermijden 

2/12/2019
•  Mail met wensen voor 2020 vanwege BIN Vagevuurwijk 

medewerkers

Ontvangen statistieken van de Lokale Politie 
Blankenberge/Zuienkerke periode 1/1/2019 -31/12/2019

• Totaal aantal interventies in de wijk : 129 
• Controle woning verlofgangers :  71

• Uitgevoerde controles (personen en voertuigen) in de 
wijk : 14

• Uitgevoerde patrouilles in de wijk : 131
• Diefstal in woning al dan niet met braak of inklimming : 4 
• Inbraakalarm - woning :1 
• Verdachte situaties : 10 
  - Verdacht persoon : 2 
  - Verdacht voertuig : 2 
  - Verdachte gedragingen : 3 
  - Verdachte toestand : 3 

Totaal aantal BIN Vagevuurwijk woningen die lid zijn 
eind 2019 : 129

Nieuwe BIN Vagevuurwijkleden gedurende 2019 : 10

Op te volgen adressen met mogelijks nieuwe leden nav 
verhuis/verkoop/verhuur/nieuwbouw in 2020 : 13

BARTHOLOMEUSFEESTEN IN

WERELDS KLEEDJE

Nieuwmunster is van deze wereld

Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus ontvouwt 
Nieuwmunster op de Bartholomeusfeesten haar wereldse 
plannen. Niet zomaar een uitje, maar een reis op zich!

Kuier langs de kleurrijke boerenmarkt. Leef op het 
ritme van dit feestelijk gebeuren én plof je neer in onze 
feesttent. Geniet van wereldse cinema en ontdek de 
meest exotische kantjes van ons dorp. 

In voorbereiding op onze feesten zoeken we naar foto’s, 
illustraties, en ansichtkaarten van Nieuwmunsternaars die 
het aandurfden om de wijde wereld in te trekken. 

Elk jaar worden overal ter wereld ontelbare feesten gevierd.                              
het ene feest is al indrukwekkender dan het andere, maar 
de Bartholomeusfeesten zijn in dit gamma toch wel 
uniek! Onze feesten zijn dan ook een kruising tussen de 
Vesakha Puja in Sri Lanka, de Midzomernacht in Zweden 
en de oktoberfesten van München … 

Op zondag 23 augustus staat er een uitzonderlijke feestdis 
voor je klaar. Na een uitgebreide receptie kun je kiezen 
tussen ‘Biefstuk à volonté of een héérlijke vispapillot met 
frietjes en lekkere groentjes. (22 euro) Voor kinderen zijn 
er frietjes, worst en appelmoes (5 euro).  Inschrijven kan 
nu reeds bij Carine Blomme 0498 08 57 74. Doe het snel, 
want voor deze wereldse editie verwachten we véél volk!
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NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 

VRIENDENKRING VAN DE 

BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Wegens de Coronamaatregelen kon 
het jaarlijks souper van de Bloedgevers 
Zuienkerke niet doorgaan op de reeds 
vastgelegde datum van zaterdag 28 
maart.

We konden aldus ook onze verdienstelijke 
donoren niet huldigen. 

In totaal waren er dit jaar 14 gehuldigde donoren. 

Graag vermelden we hierna de namen van deze 
gehuldigden.

Drie donoren gaven 10 maal bloed, namelijk Marie Mortier, 
Pascal Dequidt en Claudine Foulart. 

Er zijn 5 donoren met 25 bloedgiften, Ludwina Brouckaert, 
Marie Wieland, Julie Demeulenaere, Patricia Mingouw en 
Debbie Mestdagh.

Er waren ook 3 donoren die reeds 50 maal bloed gaven, 
Andy Coelus, Hervé Van Canneyt en Paul Van Eecke.

Dit jaar waren er geen donoren die reeds 75 maal bloed 
gaven.

Bij twee donoren staat de teller reeds op 100 bloedgiften, 
namelijk bij Emmanuel Decoster en Arnold Van Eeghem.

Eén donor gaf zelfs reeds al 125 maal bloed, namelijk Luc 
Vercruyse.

Het bestuur van de vriendenkring bloedgevers wenst al 
deze donoren te bedanken voor hun trouwe inzet.

Aan de gehuldigden zal hun getuigschrift achteraf worden 
overhandigd. 

Hierbij ook nog enkele cijfers van vorig jaar.

In 2019 hadden we in totaal 278 donoren die kwamen 
bloed geven ten opzichte van 310 in 2018

Deze daling ligt in de lijn van de nationale cijfers van het 
Rode Kruis.

Positief is echter wel dat we vorig jaar 9 nieuwe donoren 
konden verwelkomen in Zuienkerke.

In onze gemeente hopen we dat het aantal donoren op 
hetzelfde peil blijft als vorig jaar. Maar uiteraard wensen 
we het beter te doen.

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

Mogen we daarom vragen om terug familie, vrienden en 
kennissen aan te moedigen en / of mee te brengen.

Arnold Van Eeghem - secretaris

PANNENKOEKENBAK TEN VOORDELE 

VAN GLEK IN CAFÉ KRUISKALSIJDE

Zondag 23 februari was er dansnamiddag in de 
Kruiskalsijde, maar er was tevens carnavalsstoet zowat 
overal in de streek.  Drie leden  van het voormalig bestuur 
van de Vriendenkring van Bloedgevers, staken eerst de 
koppen bij elkaar en daarna de handen uit de mouwen!

Raul, baas van café Kruiskalsijde, was meteen 
enthousiast voor het initiatief van Jeannine Samijn, Johan 
Van Thourhout en Freddy Decancq. Ze wilden wat meer 
carnaval sfeer creëren door pannenkoeken te bakken 
voor het goede doel. Met de nodige potten deeg en 
bakstelletjes gingen Jeannine en Freddy  van start. Johan 
zorgde voor de bediening. De pannenkoekjes waren lekker 
en de opbrengst meer dan bevredigend: ze konden 170 
euro overhandigen aan Charlotte Govaert.

Enkele dagen later kwam de vraag van Raul: willen jullie 
pannenkoeken bakken voor de gasten van Zorghotel 
Polderwind. Zij wilden bij hem carnaval vieren met koffie 
en pannenkoeken. Woensdag 11 maart was het zover. 
23 personen in carnavalstenue (mindervaliden en hun 
begeleiders) werden verwelkomd in de Kruiskalsijde. De 
opbrengst van 90 euro kwam ook nu weer  ten goede aan 
GLEK.

De bakkers hadden de smaak goed te pakken en Raul 
stond ook achter een derde baknamiddag ten voordele 
van GLEK en die was gepland voor 15 maart. Maar de 
verplichte sluiting omwille van het corona-virus strooide 
roet in het eten.

Het wordt uitstel, maar geen afstel! In het najaar (bij leven 
en welzijn )zullen ze er weer staan, de lustige bakkers!

Jeannine Samijn
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PREVENTIE

SOCIAAL BELEID

Fietsmarkering

Op woensdag 03 juni 2020 komen de Gemeenschapswachten van het lokaal bestuur Blankenberge opnieuw fietsen 
markeren in Zuienkerke.

Je kan bij ons terecht van 13u30 tot 17u00. De markeringsactie vindt plaats aan de loods van de Technische Dienst van 
Zuienkerke. (Nieuwe Steenweg 39/a, Zuienkerke) Het markeren van fietsen is volledig gratis.

Denk er echter ook aan dat je steeds je fiets afsluit met een goed slot. Het markeren van een fiets is immers geen maatregel 
tegen fietsdiefstal. Maar het zorgt ervoor dat je je fiets veel sneller terug kan krijgen. Zelf een fiets kwijt? Kijk regelmatig 
eens op www.gevondenfietsen.be om te zien of deze fiets nog niet gevonden is. Meer informatie kan u steeds krijgen bij 
veiligheidensamenleven@blankenberge.be of T 050 636 530.

KORTINGSBON VOOR AANKOOP VAN

 NIEUWE KOELKAST OF WASMACHINE. 

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. 

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

Belangrijk om te weten:
• Je moet beschermde afnemer zijn.

• De kortingsbon moet je aanvragen vóór de aankoop van 
het toestel.

• De kortingsbon kun je gebruiken in de deelnemende 
winkels (www.fluvius.be/premies). Vraag steeds vooraf 
in de winkel of ze deelnemen aan deze actie!

• De bon is op naam, strikt persoonlijk en niet 
overdraagbaar.

• Per aangekocht toestel kan je slechts één kortingsbon 
gebruiken.

• Fluvius kent jaarlijks maximum 2 bonnen per gezin op 
hetzelfde adres toe.

• Hou rekening met een minimum levertermijn van 2 
weken voor het bezorgen van de kortingsbon.

Beschermde afnemers zijn:

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

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

• 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 
hun gemeente

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

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

• 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)

• 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

• 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.

Sinds kort kan de aanvraag voor de kortingsbon ook 
online aangevraagd worden. Dit zorgt voor een vlottere 
verwerking van de kortingsbonnen, en dit komt ten goede 
voor de beschermde afnemer. 

Contactgegevens: Fluvius dienst Premies, Postbus 10020 
te 2800 Mechelen, tel. 078/35 35 34, email: premies@
fluvius.be of online via www.fluvius.be/premies
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NIEUWE APP HELPT (KWETSBARE) 

JONGEREN OP EIGEN BENEN STAAN.

Waar moet ik op letten als ik een woning ga bezoeken? 
Hoe spaar ik wat geld? Wat is gezond eten? De nieuwe 
app Heyday leert (kwetsbare) jongeren zelfstandig 
wonen. “De app is een goede gids om de overgang vlotter 
te laten verlopen.”

De centra voor algemeen welzijn (CAW) noteerden vorig 
jaar meer dan 5.000 vragen van jongeren over wonen. 
Opvallend veel, en daarom besloot het JAC Antwerpen om 
actie te ondernemen en een app te lanceren. De app leert 
jongeren op eigen benen staan en toont bij wie ze kunnen 
aankloppen bij problemen. 

Want op eigen benen staan is soms makkelijker gezegd 
dan gedaan. Er komen heel veel keuzes en praktische 
beslommeringen bij kijken. 

De app Heyday is een gratis app.

PROJECT 'DE MANTELZORGHUB' ZOEKT

MANTELZORGERS UIT ZUIENKERKE.

Mantelzorgers zijn personen die zorg dragen voor een 
naaste zoals een partner met een chronische ziekte, 
een ouder met dementie of een kind met een beperking. 
Mantelzorgers vormen een belangrijke basis van onze 
zorg en verdienen daarom erkenning en steun. Binnenkort 
gaat een nieuw initiatief van start in Zuienkerke in 
samenwerking met de gemeenten Blankenberge, 
Damme, De Haan en Knokke-Heist om mantelzorgers nog 
beter en breder te informeren en te ondersteunen. Daarbij 
wensen we ook het bestaande aanbod aan ondersteuning 
en activiteiten nog beter bekend te maken. 

We willen dit natuurlijk niet alleen doen en zoeken daarom 
enkele enthousiaste personen die graag willen meedenken 
met ons om het project samen vorm te geven. 

Ben je mantelzorger en heb je interesse om deel te nemen 
aan een reeks gratis workshops? Laat het ons dan snel 
weten!

Contact OCMW Zuienkerke: Isabelle Vanhaecke, 
thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be en Inez Goderis, inez.
goderis@ocmw-zuienkerke.be of 050/427998

EUROPESE VACCINATIEWEEK IN 

VLAANDEREN (20-26 APRIL 2020): 

NIET ZO VER WEG OP REIS OF OP 

BEZOEK BIJ FAMILIE EN VRIENDEN? 

LAAT JE BEST VOORAF VACCINEREN.

Reisplannen? Vaccinaties zijn 
altijd belangrijk, of je nu een 
exotische reis maakt, een 
trip minder ver weg boekt of 
op bezoek gaat bij vrienden 
of familie in het buitenland. 
De Europese Vaccinatieweek 
vraagt dit jaar in Vlaanderen 

opnieuw aandacht voor dicht(er)bij-vakanties, met 
een extra focus op familie- en vriendenbezoek in het 
buitenland. In landen waar hepatitis A nog meer voorkomt, 
laat je je beter inenten vóór je op reis gaat. Zo breng je 
ook geen ziektes als souvenir mee naar huis. Vraag liever 
voor je reis advies aan je huisarts of apotheker om er niet 
achteraf naartoe te moeten gaan…

Dicht(er)bij op reis? Denk aan je vaccinaties.

Wie op reis gaat naar (sub)tropische landen wint vaak 
vooraf gezondheidsadvies in bij zijn huisarts. Maar ook 
voor minder verre reizen kan het belangrijk zijn om na te 
vragen of je bestemming bepaalde  gezondheidsrisico’s 
inhoudt. Heel wat mensen gaan tijdens de vakantie op 
bezoek bij familie of vrienden, of boeken een niet-zo-
veraf-reis. Mensen staan er soms niet bij stil dat daar 
andere kiemen kunnen circuleren die minder aanwezig zijn 
bij ons. Voor dergelijke reizen ga je best op voorhand na of 
bepaalde (extra) vaccinaties aanbevolen zijn. 

Vaccinaties tegen hepatitis A

Trek je naar Turkije,  Noord-Afrika of Oost-Europa, dan 
bescherm je je best tegen hepatitis A. Hepatitis A kan 
doorgegeven worden wanneer voedsel onhygiënisch 
bereid wordt. Denk er aan dat water om groenten en fruit 
te spoelen in die gebieden ook niet altijd zuiver is. Als je 
vóór je reis al minstens één vaccinatie gekregen hebt, is de 
kans klein dat je tijdens de reis of bij thuiskomst hepatitis A 
(geelzucht) krijgt. Twee prikjes beschermen je levenslang 
en besparen je een hoop ellende. Bovendien besmet je zo 
ook je omgeving niet wanneer je terug bent. Dat is zeker 
belangrijk voor kinderen die hier opgroeien en nog niet 
of niet vaak naar risicolanden geweest zijn. Vaccineren 
doe je dus zowel voor jezelf als voor je omgeving en de 
maatschappij.

WELZIJN EN GEZONDHEID

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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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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Vaccinatie tegen mazelen

Mazelen komt in Vlaanderen niet zo vaak meer voor, 
maar binnen de Europese regio toch nog wel vaak. In 
landen als Roemenië, Italië en Frankrijk duikt de ziekte 
nog frequent op. Dat kan gevaarlijk zijn als je niet of 
onvolledig gevaccineerd bent. Mazelen kan immers 
ernstige complicaties geven, zoals longontsteking of een 
acute hersenontsteking. Check daarom vóór vertrek of je 
wel twee vaccinaties gekregen hebt tegen mazelen, bof 
en rubella. Pas dan ben je optimaal beschermd (tenzij je al 
mazelen doorgemaakt hebt).

Voor risicogebieden en -landen luidt de aanbeveling om 
kinderen tussen 6 en 12 maanden een voorlopige inenting 
te geven. Die beschermt echter niet volledig en boven 
de leeftijd van één jaar zijn dan hoe dan ook nog twee 
vaccinaties nodig om later volledig beschermd te zijn.

Eens je volledig gevaccineerd bent tegen mazelen en 
hepatitis A, ben je voor het leven beschermd en hoef je 
die inentingen dus niet te herhalen. 

Check je vaccinaties!

Als je twijfelt of je alle nodige vaccinaties in het verleden 
gekregen hebt, kan je dat eerst zelf online checken via 
https://www.myhealthviewer.be. Via die beveiligde 
website van de mutualiteiten kan je je vaccinatiegegevens 
raadplegen, voor zover je arts die in Vaccinnet geregistreerd 
heeft. Vind je daar geen info, vraag het dan aan je huisarts 
en ga na of een inhaalvaccinatie aanbevolen is.

Meer info : www.laatjevaccineren.be

LAAT ANGST OM TE VALLEN JE LEVEN 

NIET BEPALEN!

Hilda, 76 jaar, is vorig jaar van de trap gevallen. Zij durft 
sindsdien de trap niet meer op en af, omdat ze schrik 
heeft om nog een keer te vallen.

Heb jij ook angst om te vallen? Je bent niet alleen; ongeveer 
één op twee 65-plussers heeft valangst. 

Een val met een ernstig letsel als gevolg, kan valangst 
veroorzaken waardoor je misschien minder gaat bewegen. 
Hierdoor neemt je spierkracht en evenwicht af en vergroot 
net de kans om opnieuw te vallen. 

Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.

Volgende tips van Logo Brugge-Oostende helpen je om 
deze vicieuze cirkel te doorbreken:

Blijf in beweging.

• Zit niet te lang stil en probeer het grootste deel van 
de dag licht intensief te bewegen. Geef bv. de planten 
water, doe huishoudelijke taken, speel met je (achter)
kleinkinderen. Iedere (bijkomende) beweging, hoe klein 
ook, is beter dan niet actief zijn. 

• Vraag aan je arts of kinesitherapeut een specifiek 
oefenprogramma met spierversterkende- en 
evenwichtsoefeningen die je thuis of in groep kan doen.

• Gebruik een hulpmiddel zoals een wandelstok of rollator 
indien nodig.

Bespreek je valangst met familieleden, lotgenoten, 
vrienden en/of een arts. Door een gesprek kan je je 
houding en denken ten opzichte van je angst veranderen.
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Pas je omgeving en je gedrag aan zodat je het risico om te 
vallen verkleint.

• Vraag de buschauffeur om te wachten met vertrekken 
tot je zit.

•  Overloop samen met je familie en/of een ergotherapeut 
je verblijfplaats. Breng samen de gevaren in kaart en 
zoek oplossingen.

• Gebruik handgrepen, bv. in toilet of douche als steun.

• Zorg voor voldoende verlichting. Doe bv. het licht aan als 
je ’s nachts opstaat.

• Laat geen spullen rondslingeren op de grond waar je 
over kan struikelen.

Meer info? 
Ga naar www.valpreventie.be of vraag raad aan je arts.
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JUBILEA

Nuyens Roger en Uschknow Catharina

GOUDEN JUBILEUM

Nuyens Roger en Uschkow Catharina waren op 3 februari 
2020 50 jaar gehuwd. Zij wonen in de Vagevuurwijk in het 
mooie Zuienkerke.

Van harte proficiat,
De burgemeester, Alain De Vlieghe

GEBOORTEN

Beirens Ellie, geboren in Brugge op 14/01/2020, dochtertje 
van Wackenier Thomas en Beirens Jana

Renders Sverre, geboren in Brugge op 04/02/2020, 
dochtertje van Renders Jordy en Demazière Emily

Stroo Cyriel, geboren in Brugge op 19/02/2020, zoontje 
van Stroo Jeroen en De Boe Sien

Demeyere Arthur, geboren in Brugge op 28/02/2020, 
zoontje van Demeyere Björn en Vanderostyne Nele

Pieren Manon, geboren in Brugge op 02/03/2020, 
dochtertje van Pieren Kevin en Calliauw Elke

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJKEN

Wuytack Dennis en Slabbinck Elien, gehuwd op 
03/03/2020

Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat!

BURGERLIJKE STAND

OVERLIJDENS

Demaecker Lucien, geboren in Meetkerke op 27/04/1936, 
echtgenoot van Vermeersch Rita, overleden op 
10/01/2020

Vermeirsch Marc, geboren in Lokeren op 10/09/1943, 
partner van Deylgat Gladys, overleden op 31/01/2020

Monbaliu Carine, geboren in Blankenberge op 18/01/1958, 
echtgenote van De Decker Dirk, overleden op 08/02/2020

Verhaegen André, geboren in Berlare op 27/08/1955, 
weduwnaar van Gerils Marcelle, overleden op 09/02/2020

Pitteljon Robert, geboren in Meetkerke op 24/01/1935, 
weduwnaar van Van Brackevelt Maria, overleden op 
16/02/2020

Van Vooren Michel, geboren in Brugge op 02/04/1965, 
echtgenoot van Decloedt Sabine, overleden op 
08/03/2020

Timmerman Rita, geboren in Gent op 02/03/1945, 
echtgenote van Dermaut Rik, overleden op 18/03/2020

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

”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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MENSEN VAN BIJ ONS

ANN TOBBACK EN MARC BUYSE

Begin februari reisden Focus en WTV mee naar Oeganda 
met een team van vrijwilligers. Elke dinsdagavond in 
maart konden we op de regionale televisie een verslag 
bekijken van hun medische missie in de serie ‘Operatie 
Oeganda’. Bij de aankondiging van de vierdelige reeks 
merkte een lid van de redactieraad Ann Tobback op tussen 
de vrijwillige hulpverleners. Toen we in de derde aflevering 
ook haar man Marc Buyse in actie zagen, lag onze keuze 
voor dit interview voor de hand. In hun huis in de Nieuwe 
Steenweg kreeg ik een geëngageerde en geanimeerde 
toelichting.

Ann en Marc zetten uiteen hoe dit initiatief gegroeid is.

“Jan Cordonnier, toxicoloog en lid van Rotary Brugge ’t Vrije, 
had een labo in het Brugse Waggelwater en was in zijn labo 
in de Oegandese hoofdstad Kampala verantwoordelijk 
voor de pre-shipmentinspectie van de Victoriabaars. 
Onder zijn impuls werd “Together we’re strong” opgericht. 
Deze Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk 
(IVZW) neemt initiatieven vanuit de visie en beginselen 

van Rotary, Zonta en gelijkgestemde serviceclubs. In 
2004 vond de eerste kennismakingsreis plaats met een 
10-tal personen. Wijzelf gingen mee naar Oeganda in 
2010, 2014, 2016 en 2020. Dit jaar vertrokken we voor 
de vierde keer samen met een groep van zesenzeventig 
personen. De groep bestond uit artsen, tandartsen, 
apothekers, oogartsen, verpleegkundigen, opticiens en 
een logistiek team waarin ook studenten meehielpen. 
Er was een aangename sfeer van ‘Iedereen gelijk voor de 
wet’. We reisden naar de noordelijke provincie Lira, waar 
we acht dagen medische zorgen verstrekten met een 
team specialisten in het ziekenhuis van Aber. Er werden 
cataractoperaties en talrijke andere heelkundige ingrepen 
uitgevoerd. Ook Reginald Moreels, de bekende chirurg uit 
de serie topdokters, werkte mee”.

Dagelijks trokken drie teams eropuit voor een outreach, 
elk naar een ander dorp.
Marc kon er op een bijzondere manier zijn beroep 
uitoefenen.

“In geïmproviseerde ‘dagziekenhuizen’ ging ik aan de slag 
met mijn oogcomputer die op batterijen werkt. Ik had 
zeshonderd ronde brillen mee en ongeveer elfhonderd 
glazen in diverse sterktes, die vooraf geslepen waren. Op 
basis van oogmetingen kon ik op die manier verschillende 
mensen een bril geven met aangepaste glazen. Tijdens 
onze missie verschaften wij zo driehonderdvijftig brillen. 
Daarnaast deelden we nog een duizendtal leesbrillen en 
ruim vijfhonderd zonnebrillen uit. Voor heel wat mensen 
ging een nieuwe wereld open. Er kwamen echter ook 
mensen langs met serieus beschadigde ogen waarvoor we 
helaas niets konden doen. Door de leefomstandigheden 
en het gebrek aan basishygiëne is er veel conjunctivitis, 
een ontsteking van het oogbindvlies. Nagenoeg alle 
mensen hebben er rooddoorlopen ogen. Oeganda ligt op 
de evenaar en door de intense UV-straling kampen er heel 
veel mensen met cataract”.     

Ann had haar handen vol met de intake.

“De mensen uit de streek werden vooraf verwittigd van 
onze komst. Soms stond er een massa volk te wachten. 
Gelukkig konden we rekenen op tolken en op deze missie 
was Jackie Atim mee. Zij is afkomstig uit Lira en woont 
met haar Belgische man en drie kinderen in Sijsele. Na een 
gevulde loopbaan in de hotel- en toerismesector studeert 
ze momenteel verpleegkunde.  Dit keer hadden we ook 
voorgedrukte blaadjes mee waarop we stempels konden 
zetten van onder andere een brilletje, een stethoscoop, 
een tand en pillen om aan te geven waar de mensen 
terecht konden: bij de opticien, de dokter, de tandarts 
of de apotheker. Zo konden we hen beter naar de juiste 
hulpverlener leiden. Verschillende vrouwen kampten met 
diverse seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). 
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Wanneer de tolk een vrouw was, deelden ze dit meestal 
spontaan mee. De meisjes werden ook geïnformeerd 
rond familieplanning en hun vruchtbaarheidscyclus 
wat heel zinvol is in een land met een problematische 
bevolkingsgroei (3% per jaar) en vrij veel onverwachte 
zwangerschappen. Door het gebrek aan hygiëne kwamen 
herbruikbare maandverbanden heel goed van pas. Ook de 
vele kledij en de lingerie die we voor hen meebrachten, 
waren heel welkom.

Ze gaven graag nog een woordje uitleg over de praktische 
organisatie van deze missie.

“Iedere vrijwilliger betaalt 1.500 euro voor de reis en 
het verblijf en brengt daarbij nog 1.000 euro sponsoring 
aan. De verzamelde fondsen gaan naar de aankoop van 
geneesmiddelen en medisch materiaal. Alle vrijwilligers 
dragen dezelfde polo, die voor de helft gesponsord is”.

Ann en Marc zijn ook in België een team.

“Afkomstig van Boom (Ann) en Ieper (Marc) namen we  in 
1984 een optiekzaak over in Blankenberge. We woonden 
20 jaar aan onze zaak en onze tweelingzonen Pieter en 
Kristof liepen school in het nabije Sint-Pieterscollege. 
Toen zij in Gent verder studeerden, verhuisden we naar 
Zuienkerke. Sedert 2004 wonen we hier graag in deze 

rustige omgeving. We hebben goede contacten met 
alle buren. Onze zonen zijn 34 jaar en afgestudeerd als 
handelsingenieur en urgentiearts. Ze zijn twee handen 
op één buik en bleven na hun studies in Gent wonen in 
elkaars nabijheid. Ruim een jaar geleden werden in enkele 
maanden tijd onze drie kleinkinderen geboren. Warre, zijn 
tweelingzusje Vere en hun neefje Remus zijn intussen 
speelkameraadjes die graag wekelijks op dinsdag naar ons 
komen in Zuienkerke”. 

Noël Delaere

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

Voorkom een hoge energiefactuur en …

Om uw enkele ruiten 

door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering …

geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

RENOVATIE - GLAS

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

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

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

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

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

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

DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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Wegens de huidige omstandigheden inzake het coronavirus kunnen sommige 
activiteiten of evenementen nog geannuleerd worden.

Houd de website van Zuienkerke in de gaten voor het meest recente nieuws i.v.m. de 
activiteiten en evenementen.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Woe 15.00-16.00
16.00-17.00

Voetbal (vanaf 3e kleuter) Sportdienst Voetbalplein 
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

Woe 27/5 tot half september 19.00 Fietsen FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Do (2/04-1/10) Fietsen OKRA Parking 
gemeentehuis 
Zuienkerke

Vrij (om de 14 dagen) Petanque S-plus Zuienkerke Kerkplein Houtave

1ste vrij 19.00 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19.30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie 
Koningen

laatste vrij vd.maand 20 .00 biljart Biljart 2000 Boldershof

1x per maand Wordt 
vermeld op 
uitnodiging

Wandelen OKRA

EVENEMENTENKALENDER
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April 2020

ALLE ACTIVITEITEN VOOR APRIL WORDEN UITGESTELD.

Mei 2020
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Di 5 Wandelen in Zedelgem dorp OKRA

Di 19 15.00 Voordracht door Professor 
Dokter Portky : Je geheugen en 
vergeten.

OKRA De Notelaar

Woe 20 Mis Vruchten Der Aarde FERM Zuienkerke ism Landelijk 
Gilde en Ferm Houtave

Hoeve Mariemont 
(Copsweg 4)

Ma 25 11.30-14.30 Dorpsrestaurant Gemeentebestuur Zuienkerke Sportcentrum 
Meetkerke

Woe 27 19.00 Start van de fietstochten FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Do 28 Mocktails maken en proeven – 
Franky Malbrancke

De gezinsbond De Notelaar

Vrij 29 14.00 Schoeringe Bedevaart OKRA Het kapelletje

Juni 2020
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Uitstap Brugge FERM Zuienkerke

Zo 7 11.30 Sneukelfietstocht Pasar De Notelaar

Di 9 Wandelen in Loppem OKRA
Zo 14 Sacramentsprocessie Feestcomité Dorpskern Zuienkerke

Zo 14 Straatbarbecue Feestcomité Kerkstraat 
Zuienkerke

Ma 15 15.00 Comedyprogramma : optreden 
van Koen De Wulf

OKRA De Notelaar

Ma 29 Infoavond Speelpleinwerking 
De Ploeters

Speelpleinwerking De Ploeters

Di 30 16.15-19.45 Bloedinzameling Koninklijke Vriendenkring ism 
Rode Kruis

Sportzaal Zuienkerke

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2020 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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Juli 2020
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Vrij 3 40 jaar bestaan 
Speelpleinwerking De Ploeters

Speelpleinwerking De Ploeters

Zo 5 Houtave Kunstdorp Cultuurraad Zuienkerke Houtave

Zo 5 Buurtfeest Houtave Leeft! Cultuurraad Zuienkerke Houtave

Vrij 10 Guldensporenviering Cultuurraad Zuienkerke De Notelaar
Ma 13-17 9.00-16.00 Sportkamp 1ste – 4e lj. Jeugddienst Sportzaal Zuienkerke

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

wybo.kurt@belgacom.net
www.wybo-kurt.be

BTW BE 0824.090.521

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 

BARTHOLOMEUSFEESTEN 

21-22-23 AUGUSTUS
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1. Houtave Kunstdorp
2. Zuienkerke
3. CAW

4. Landbouwfolie
5. Deze app helpt jongeren bij zelfstandig wonen
6. Cadeautje voor grootouders

PUZZEL

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

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

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

De vorige puzzel werd gewonnen door Van Eeghem Sofie. 
Proficiat!! 

Er waren 31 inzendingen, waarvan 24 juist en 7 fout.

Het juiste woord was: Palindroom

Betekenis van het woord:  “Woord of zin die ook van 
achteren naar voren gelezen kan worden zonder dat er 
iets aan de betekenis verandert. Bv. kaak, pop, lepel 
etc.”

Hier volgt de nieuwe puzzel :  

1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte 
woorden is terug te vinden in ons informatieblad + 
annex.

2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de 
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J 
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes 
(bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit 
meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan 
zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van 
onderstaand formulier naar Redactie PoldermaZIEN, 
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 31/05/2020. 

 Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar 

uitgetrokken die een waardebon van € 10.00 
toegestuurd krijgt 

1

2

3

4

5

6
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PUZZELEDITORIAAL

POLDERMAGAZIEN, april 2020
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

WOORD VOORAF P. 3
CORONA P. 5
GEMEENTERAAD P. 7
INFORMATIE P. 10
TECHNISCHE DIENST – LANDBOUW - MILIEU P. 10
CULTUUR P. 13
ONDERWIJS P. 14 
JEUGD P. 23
SPORT EN VRIJE TIJD P. 26
BIBLIOTHEEK P. 29 
VERENIGINGEN – ORGANISATIES – BEDRIJVEN P. 30
PREVENTIE P. 36
SOCIAAL BELEID P. 36
WELZIJN EN GEZONDHEID P. 37
BURGERLIJKE STAND P. 41
MENSEN VAN BIJ ONS P. 42
EVENEMENTENKALENDER P. 45
PUZZEL P. 48

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Ann Michiels en Eva Verburgh,Mieke Matton.

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

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze ten laatste 1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.
Mailen kan naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2020 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

Corona 0800 14 689

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

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

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op vrijdag 1 mei, donderdag 21 mei en vrijdag 22 
mei, maandag 1 juni, maandag 20 juli en dinsdag 21 juli.
Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

• 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

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

WEGENS CORONA ZIJN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ENKEL TOEGANKELIJK OP AFSPRAAK VOOR 
DRINGENDE ZAKEN : 050 43 20 50.

DE SOCIALE DIENST IS BESCHIKBAAR OP AFSPRAAK: 050 42 79 98 OF 0472 82 52 43.
DE POST IS OP MAANDAG EN WOENSDAG OPEN TOT 17.00 UUR I.P.V. 18.00 UUR.

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37 - 2de verdieping 

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00
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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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Vier de mooiste momenten
Van harte welkom in De Grote Stove, 

onze gerestaureerde polderhoeve uit 1746 
in het prachtig landelijk gelegen Zuienkerke, 

voor al uw feesten en vieringen.  
Van plan om iets te vieren? 

Kom langs bij De Grote Stove en bespreek 
uw wensen. We maken er samen 

een onvergetelijk feest van.

Hartelijke groet, 
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst 

Nieuwe Steenweg 140, B - 8377 Zuienkerke
tel: +32 (0)50 42 65 64

info@degrotestove.be       www.degrotestove.be

    

 

OOnnlliinnee  rreesseerrvveerreenn  vviiaa  oonnzzee  ssiittee    
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