


3

De Nieuwe Blauwe Toren
Eet- en praatcafé

Wij verwelkomen u graag voor een gezellig pintje aan de toog
maar ook voor een lekkere hap.

Tijdens de zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons terras terwijl de kleintjes hun 
hartje ophalen op het vernieuwde speelplein.

 

Kristof en Annelien De Craemer - Demon 
Blankenbergse steenweg 2,  8377 Zuienkerke

050/70.87.40  -  blauwetoren.zuienkerke@telenet.be
www.denieuweblauwetoren.be

• Gesloten op dinsdag •

 

 

 

 

 

 
   OOK: ALLE GROND- EN OPKUISWERKEN IN BEPERKTE  RUIMTES. 

 

 

 

TUINONDERNEMING
MARC VANLOO 

GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN  

www.marcvanloo.be 
Nieuwe Steenweg 38A  
8377 Zuienkerke 
info@marcvanloo.be 
tel: 050/41.43.11 

SNOEIEN VAN BOMEN EN 
VERHAKSELEN VAN AFVAL. 
AANLEG VAN OPRITTEN EN 
TERRASSEN: O.A. SIERKLINKERS, 
BLAUWSTEEN,… 
LEVEREN EN PLAATSEN:NIDAGRAVEL, 
TUINPOORTEN, TUINBEREGENING EN 
DRAADAFSLUITINGEN. 
 
SLECHTS EEN DOORGANG NODIG VAN 
75 CM!!!!
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Beste lezers, 

Het nieuwe jaar is opnieuw begonnen.  Ook onze wensen mogen natuurlijk niet 
uitblijven. Aan iedereen een goede gezondheid en het allerbeste. 
We wensen u ook in 2014 veel plezier tijdens het lezen van ons Polderkrantje. 
Het nieuwe jaar werd alvast goed ingezet tijdens onze jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie!
Op een fantastisch 2014! 

Namens de redactieraad, 

Wim Cools, Schepen van Informatie
Ann Michiels
Eva  Verburgh
Lieselore Verstringe
Noël Delaere
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OPENINGSUREN POST : 
Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag : 09.00 – 12.15 uur
Woensdag : 13.30 – 16.30 uur

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN :
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP: Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur 
tot 19 uur.
Op woensdag 5 februari , 5 maart  en 2 april 2014  is er zowel op de dienst burgerzaken, de � nan-
ciële dienst, de dienst ruimtelijke ordening en de politiedienst iemand aanwezig tot 19.00 uur. 
Het gemeentehuis is gesloten op paasmaandag 21 april 2014.

TOESPRAAK BURGEMEESTER
ALAIN DE VLIEGHE
ZATERDAG 4 JANUARI 2014 .

Staatssecretaris, Burgemeesters, Gedepu-
teerden, Schepenen, gemeenteraadsleden, 
OCMW raadsleden en provincieraadsleden, 
beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. 
Van harte welkom op onze jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie.

Beste mensen, het is weer de bedoeling dat 
we elkaar veel geluk en gezondheid wensen 
voor 2014 en dat we weer goede voornemens 
hebben voor het komende jaar zoals stop-
pen met roken, vermageren, meer aan sport 
doen, een éénzame of bejaarde dorpsgenoot 
een bezoekje brengen  en nog zoveel andere 
goede voornemens. 
Het gemeentebestuur heeft ook goede voor-
nemens voor 2014, maar eerst iets over het 
voorbije jaar :
Een van onze grootste realisaties van het 
voorbije jaar was de verbouwing van de ge-

bouwen van onze technische dienst. Op 14 
december 2013 werd het gebouw of� cieel ge-
opend. Het is een prachtige verbetering voor 
onze mensen van de technische dienst. Er is 
een openbaar toilet voorzien zodat de dames 
niet in de maïs moeten gaan als de cafés ge-
sloten zijn. Er is ook gedacht aan de � etsers 
en wandelaars. Vorig jaar zijn er 2 prachtige, 
nieuwe trage wegen aangelegd, namelijk de 
trage weg die door het Hagebos loopt en die 
een verbinding is tussen de Heerweg en de 
Brugsesteenweg en ook een trage weg die 
loopt van de Kortestraat op Zuienkerke naar 
de Blankenbergse Steenweg in Blankenber-
ge. 

2013  was voor veel gemeenten een zeer 
druk jaar. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ste-
den en gemeenten verplicht een volledig an-
dere boekhouding te hanteren, namelijk de 
BBC (Beleids- en BeheersCyclus). In dit nieuw 
systeem moeten we plannen wat we de ko-
mende 6 jaar allemaal zullen realiseren en 
ervoor zorgen dat we dat allemaal kunnen 
betalen. Bij deze wil ik ook al het personeel 
onder leiding van onze Secretaris Franky en 
onze bijzonder rekenplichtige Thomas Dufait 
van harte bedanken voor al hun inspannin-
gen.

Vorig jaar was spijtig genoeg een jaar van veel 
faillissementen. 11 % meer dan vorig jaar. Zo-
als iedereen al gehoord of gelezen heeft zijn 
er ook veel steden en gemeenten die het � -
nancieel zeer moeilijk hebben met als gevolg 
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Toespraak

met de ruimte voor maatwerk aangepast aan 
de lokale situatie. Bestuurskracht versterken 
doe je door op al die elementen in te zetten 
en niet door alleen de nadruk te leggen op 
de schaal en op fusies.” Er zijn voldoende 
bewijzen in Nederland dat heringedeelde ge-
meenten 10 tot 20 percent meer kosten en 
dat de meeste inwoners zeker niet gelukkiger 
zijn. Gemeenten moeten meer investeren in 
directe samenwerking met buurgemeenten. 
En dat doen wij nu al, zoals de samenwerking 
met Blankenberge, Brugge, De Haan en Jab-
beke. Waarvoor dank.

Welke werken zijn nu gepland voor 2014 :
De aanleg van het vrijliggend � etspad van Zui-
enkerke dorp naar de Brugse Steenweg dat 
op 4 november 2013 van start moest gaan, 
maar door de slechte weersomstandigheden 
is de aannemer niet begonnen met de wer-
ken. 
Als het weer mee zit zullen de werken kort na 
nieuwjaar starten.

De werken langs de Driftweg op grondgebied 
Zuienkerke zijn volop bezig en zullen in het 
voorjaar volledig afgewerkt zijn. Voor het � ets-
pad langs de Prins Leopoldstraat die aansluit 
op de Grotestraat in De Haan zullen de ontei-
geningen beginnen. Wij hopen dat de werken 
nog dit jaar kunnen starten.

Op de begroting van 2014 is er € 275000 
voorzien, waarvan € 123000 subsidies van 
het plattelandsfonds, voor herstellingen van 
onze landbouwwegen. De slechte stukken 
van de Duinenstraat, Heerweg, Molenweg, 
Blauwe Torenstraat, Oosternieuwweg Zuid, 
Westernieuwweg Noord en de Leeuwenstraat 
zullen hersteld worden en ook nog een paar 
kleine herstellingen aan andere wegen waar 
nodig. Het wegdek op de hoek van de Vage-
vuurstraat en de Weimanstraat zal vernieuwd 
en heringericht worden.

De schepradmolen in de Meetkerkse Moeren, 
een unicum in Vlaanderen, zijn ze volop aan 
het restaureren, we hopen de molen te zien 
draaien tegen 2015. 

dat er bespaard moet worden. Deze bespa-
ringen leiden tot inkrimping van personeel, 
belastingverhoging en � nanciële besparing 
op de werking van de gemeenten. Wel beste 
mensen ik kan jullie zeggen dat wij de voorbije 
jaren zeer veel geïnvesteerd hebben in wegen 
en gebouwen waar het nodig was, maar dat 
onze begroting nog altijd positief is zodat we 
de komende jaren nog tal van werken kunnen 
en zullen doen .
We zullen er ook alles aan doen om de be-
lastingen niet te verhogen. Het is ook de 
bedoeling om ons personeel te behouden 
en geen afvloeiingen te doen. Voor wie regel-
matig naar het gemeentehuis komt heeft al 
gezien dat er iemand nieuw de receptie ver-
zorgt samen met Annie Allemeesch, namelijk 
Lieselore Verstringe. Zij zal vanaf 2014 ook 
het Polderkrantje voor haar rekening nemen. 
Ik wens Lieselore veel succes toe in haar job. 

In het gemeentehuis, waar ook het postkan-
toor gevestigd is, zal de postbediende vanaf 
april onze inwoners ook op zaterdagvoormid-
dag van dienst zijn. De uurregeling is nog niet 
gekend.

Wat ook meer en meer actueel wordt, is de fu-
sie van kleine gemeenten tot gemeenten van 
20.000 à 30.000 inwoners. Deze fusie hangt 
zeer veel af van de uitslag van de verkiezin-
gen van 25 mei dit jaar. Bepaalde partijen zijn 
daar voorstander van. Wel beste mensen ik 
ben daar geen voorstander van, en ik ben er 
van overtuigd dat de Zuienkerkenaars dat ook 
niet willen. Op voorwaarde dat het wonen op 
onze gemeente natuurlijk betaalbaar en aan-
genaam blijft, maar daar zullen we met alles 
wat in ons vermogen ligt verder aan werken.

De heer Mark Suykens, directeur van de Ver-
eniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
schreef het volgende : “Uit onderzoeken blijkt 
dat de zogenaamde kleine gemeenten be-
stuurskrachtig kunnen zijn omdat bestuurs-
kracht te maken heeft met de competenties 
van het politieke en ambtelijk niveau, met de 
beschikbare � nanciële middelen, met het vol-
waardig pakket aan bevoegdheden en hoe be-
sturen daarmee kunnen en willen omgaan en 
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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!

zijn er heel wat activiteiten voorzien. In het 
najaar van 2013 werden er 2000 bloembol-
len geplant en was er een lezing over de 
Tempeliers. Op 11 januari is er een Oudland-
vuur, aan iedereen hier warm aanbevolen. In 
het voorjaar zal er een lenteconcert zijn in 
de Bartholomeuskerk, een kauwennacht en 
als afsluiter een ludieke velokoers onder de 
naam “Allez Fernand”.

Onze bibliotheek, de Boekennok, wordt ge-
rund door een 5-tal vrijwilligers. Deze mensen 
staan iedere woensdag van 17.00 uur tot 
19.00uur en iedere zaterdag van 10.00 uur 
tot 12.00uur ter beschikking van onze lezers. 
Bij deze wil ik deze mensen bedanken voor 
hun inzet maar tevens ook alle vrijwilligers 
die zich inzetten voor hun vereniging of voor 
een goed doel. Zonder deze mensen zouden 
tal van activiteiten niet meer mogelijk zijn 

Ook onze jeugd wordt in 2014 niet vergeten. 
Tijdens de vakanties kunnen de kinderen van 
3 tot 12 jaar weer naar de speelpleinwerking, 
de Ploeters. Het voetbalveld van Meetkerke 
waar de speelpleinwerking doorgaat hebben 
we opnieuw gedraineerd en heringezaaid. Het 
voetbalveld werd verschoven naar de achter-
kant van het terrein en aan de voorkant zal 
er een volledig nieuw ingericht speelplein ko-
men. De jeugddienst plant weer tal van cre-
atieve, culturele en sportieve evenementen.

Voor de senioren is er in 2014, in samenwer-
king met de Sar, opnieuw een seniorendag 
voorzien. Ook zullen de + 80-jarigen bezocht 
worden door veel vrijwilligers. De mensen die 
dit jaar 59 jaar worden krijgen een senioren-
gids in de bus. In 2014 zullen onze senioren 
de digitale wereld instappen. Via een infona-
middag zullen ze kennis kunnen maken met 
Facebook, Twitter, I-pad, I-phone enz.

Op het domein Polderwind waarover ik reeds 
in mijn toespraken van de voorbije jaren heb 
gesproken is er nog altijd niets veranderd. Wel 
ik heb verleden week nog gesproken met de 
uitbater namelijk, het Rode Kruis Vlaanderen, 
en ze hebben met zekerheid nog eens beves-
tigd een zorghotel te bouwen. De afbraak van 

De Bommel, onze gemeenschapszaal in 
Nieuwmunster, is de laatste van de 4 zalen 
die nog moet opgefrist en verbouwd worden. 
Dit jaar zullen we een ontwerper aanstellen 
om de nodige plannen te maken om er iets 
moois en praktisch van te maken en dit in sa-
menspraak met de verengingen en bewoners 
van Nieuwmunster.

Buiten werken aan wegen en gebouwen zijn 
er nog veel andere zaken te doen en te onder-
steunen. Wij zullen opnieuw alle verengingen 
zoals de jeugd, toerisme, sport, cultuur , seni-
oren, gezin en landelijke verenigingen onder-
steunen door het behoud van de subsidies 
en de nodige materiële steun. 

Het ondersteunen van het onderwijs op onze 
gemeente is prioritair. Verleden week heb-
ben we een nieuwe autobus besteld voor het 
leerlingenvervoer. De nieuwe bus telt 34 zit-
plaatsen en een plaats voor de chauffeur. De 
bus wordt gebruikt voor het ophalen van de 
kinderen maar ook zeer veel voor de uitstap-
pen van onze schoolkinderen. De gemeen-
teschool is dit schooljaar gestart met een 
nieuwe directrice, namelijk Ingrid Igodt. Zij 
vervangt Desirée Vandevyvere. Bij deze wil ik 
Desirée bedanken van haar inspanningen en 
wens ik Ingrid veel succes toe in haar nieuwe 
uitdaging.

De gemeentelijke cultuurraad organiseert 
in 2014 weer een 11 juli-viering, de alom 
gekende kunstroute, cultuurcafé, Houtave 
kunstdorp en in het najaar zal er in het ka-
der van de Blazuin een culturele happening 
plaatsvinden met als thema  Adolf Sax, die 
200 jaar geleden geboren werd. Er werd een 
werkrgoep opgestart om in 2014 de Groote 
Oorlog op een passende wijze te herdenken 
op onze gemeente. Ik ben een paar keer aan-
wezig geweest op een vergadering van deze 
werkgroep, beste mensen ik kan jullie verze-
keren dat het de moeite zal zijn. Meer details 
over wat en wanneer volgen nog.

Iets nieuws dit jaar is ook de viering van het 
800 jaar bestaan van Nieuwmunster. In het 
kader van “Nieuwmunster, dorp met uitzicht“ 
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raad, het OCMW en al het personeel bedan-
ken voor hun inzet en steun. Ook veel dank 
aan het feestcomité die instaat voor de or-
ganisatie van dit feest, de 6 verengingen die 
in de tent klaarstaan met allerlei lekkere din-
gen, ook veel dank aan alle vrijwilligers die 
deze dag ingericht hebben. 
Ik wens iedereen een gelukkig 2014 en een 
zeer goede gezondheid, veel geluk en leute 
en tot op de volgende nieuwjaarsviering die 
zal doorgaan op zaterdag 3 januari 2015. Be-
dankt, en geniet ervan. 

Leve Zuienkerke!!

Alain De Vlieghe, Burgemeester

de bestaande gebouwen zal in het voorjaar 
gebeuren en de werken van de nieuwbouw 
starten in het begin van 2015. De kleinscha-
lige camping die camping Kompas zou bou-
wen gaat niet door, wat in de plaats komt is 
nog niet bepaald maar ze hebben beloofd dat 
het een zachte recreatie zal zijn en dat het 
terrein toegankelijk zal zijn voor iedereen. 
Voor ik afsluit wil ik ook nog zeggen dat we 
vandaag voor een ludieke toets gezorgd heb-
ben. Tijdens de receptie zal een professione-
le goochelaar jullie bepaalde goochelkunsten 
tonen. 
Ik zou zeggen let goed op en pas goed op je 
portefeuille en je vrouw. 
Tenslotte wil ik het College, de gemeente-
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Gemeenteraad
ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2013

CENTRAAL KERKBESTUUR: 
• Sint-Bavo te Houtave
• O.L.-Vrouw te Meetkerke
• Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster
• Sint-Michiel te Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde 
kerkfabrieken.

ONDERWIJS: 
De gemeenteraad keurt de rekening van 2012-2013 en het budget 2013-2014 van de scholen-
gemeenschap ‘De Oostkant’ goed.
De gemeenteraad keurt de afsluiting van het convenant voor korte vervangingen van de scho-
lengemeenschap ‘De Oostkant’ voor het schooljaar 2013-2014 goed.

VLAAMS PLATTELANDSFONDS:
De gemeenteraad verleent zijn principiële goedkeuring om de trekkingsrechten voor het dienst-
jaar 2013 ten bedrage van 123.427,00 euro aan te wenden voor onderhouds- en herstellings-
werken van diverse landbouwwegen.

WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE:
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten en de daarbij horende documen-
tatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergade-
ring van de West-Vlaamse Intercommunale van 18 december 2013.
De heer, Alain De Vlieghe, Burgemeester, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de ge-
meente voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013.

SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE.
De gemeenteraad beslist een gemeentelijke begeleidingscommissie of GBC op te richten. 
De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC.

AANKOOP TWEEDEHANDS TRACTOR MET KLEPELMAAIER.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aankoop van een tweedehands tractor met 
klepelmaaier via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de 
prijs van 39.000,00 euro exclusief btw.

ONTEIGENING PERCELEN
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het onteigeningsplan met het oog op de aan-
vraag van een onteigeningsmachtiging bij ministerieel besluit om bij wege van gerechtelijke ont-
eigening over te gaan tot de verwerving van grond n.a.v. de wegenis- en rioleringswerken langs 
de Driftweg.

ZITTING VAN 31 OKTOBER 2013

FINANCIËN:  
Budgetwijziging nr. 2 gemeente dienstjaar 2013
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2013 goed.

LENING VERBOUWINGSWERKEN
De gemeenteraad keurt het ontwerp van bestek goed voor het aangaan van een lening ter � -
nanciering van de verbouwingswerken aan de loods technische dienst in de Nieuwe Steenweg: 
bedrag: 250.000,00 euro.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

CENTRAAL KERKBESTUUR: 
Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2013 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 
2013 van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster.

BUDGETTEN 2014 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-
Vrouw, Sint-Bartholomeus en Sint-Michiel.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING :
Imewo: gemeentelijk retributiereglement 
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 
op gemeentelijk openbaar domein – verlenging vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2016 -goed.

Imewo: agenda Algemene Vergadering in Buitengewone zitting  en statutenwijziging 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering in bui-
tengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 16 december 2013 en aan 
de statutenwijziging.
Schepen Wim Cools wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitenge-
wone zitting d.d. 16/12/2013 alsook voor alle vergaderingen tot en met 31/12/2018.
Finiwo: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene verga-
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dering van Finiwo d.d. 16/12/2013 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onder-
zoek van de agendapunten.
Raadslid Annie Dumon wordt aangeduid als vertegenwoordigster van de gemeente voor de bui-
tengewone algemene vergadering d.d. 16/12/2013 alsook voor alle vergaderingen tot en met 
31/12/2018.

IVBO: 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering 
van IVBO op 18 december 2013 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan 
de gemeenteraad.
Raadslid Geert Quintens wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
buitengewonde algemene vergadering d.d. 18/12/2013, alsook voor alle vergaderingen tot en 
met 31/12/2018.

OPENBARE VERLICHTING:

Verlichtingspalen 
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor het vervangen van de openbare verlichtings-
palen en armaturen langsheen Hoeksam te Nieuwmunster waarvan de gemeentelijke tussen-
komst op 12.156,12 euro (excl. btw) + 3,00 euro recupel geraamd wordt.

Verlichtingsinstallatie
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor het vervangen en bijplaatsen van openbare 
verlichtingsinstallatie langsheen de Nieuwe Steenweg te Zuienkerke waarvan de gemeentelijke 
tussenkomst op 7.003,29 euro (excl. btw) + 1,65 euro recupel geraamd wordt.

ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2013

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKING
WVI 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten en de daarbij horende documen-
tatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergade-
ring van de West-Vlaamse Intercommunale van 18 december 2013.
De heer, Alain De Vlieghe, Burgemeester, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de ge-
meente voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 18/12/2013.

IMVW
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda en de toelichting van de Bijzondere Al-
gemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging ‘Intercommunale Maatschappij voor 
Watervoorziening’ van 18 december 2013.
Raadslid Brigitte Bonte wordt aangeduid als vertegenwoordigster van de gemeente voor de bij-
zondere algemene vergadering d.d. 18/12/2013 alsook voor alle vergaderingen die lopen tot 
en met 31/12/2018.

GEZAMENLIJKE AANKOOP
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om deel te nemen aan de gezamenlijke aankoop 
door de gemeenten, O.C.M.W.’s en kerkfabrieken van elektrische energie voor hun installaties 
en gebouwen en de openbare verlichting en van gas voor hun installaties en gebouwen.

POLITIE: WIJZIGING DOTATIE
De gemeenteraad keurt de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke ten bedrage van € 415.304,00 goed.

RUIMTELIJKE ORDENING:
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het ondergronds brengen van het bovengronds 
laagspanningsnet in de Driftweg n.a.v. de wegenis- en rioleringswerken fase 3 voor een totaal 
bedrag van 13798,18 EUR (excl. BTW).

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de voorlopige overeenkomst van erfdienstbaar-
heid voor aanleg nutsleidingen en doorgang personeel gelegen langs de Nieuwe Steenweg 39 A.

GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD:
De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe samenstelling van de seniorenadviesraad.

NOODHULP FILIPIJNEN:
De gemeenteraad neemt kennis van de collegebeslissing genomen in zitting van 14/11/2013 
om de actie Haiyan 21-21 te steunen en een bedrage van 250 euro te storten vanuit “Het Fonds 
van de Burgemeester”.

NIEUWE SAMENSTELLING GECORO:
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de nieuwe samenstelling van de Ge-
coro en de effectieve en plaatsvervangende leden te benoemen.

ZITTING VAN 23 DECEMBER 2013
FINANCIËN
Belastingen en retributies voor het dienstjaar 2014.
De gemeenteraad stelt volgende belastingen en retributies voor het dienstjaar 2014 vast:

AARD BELASTINGEN AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende voorhef� ng 1.800

Aanvullende belasting op de personenbelasting 7%

Belasting ophalen huisvuil alleenstaande
gezin/tweede verblijf
handelszaak 
woning in vakantiepark
kampeerplaats

€ 20,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 10,00 

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

Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor 
wonen

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

Dansgelegenheden cat. A
cat. B

 € 250,00
€ 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  
Individuele kamer of studentenkamer  
Elke overig gebouw of woning 

€ 1.100,00
€ 100,00
€ 400,00

Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en feestdagen €  75,00
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Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
€ 5 per ophaalbeurt voor container 240 liter
€ 7 per ophaalbeurt voor container 360 liter 

Retributie gebruik hakselaar
€ 25,00 voor het eerste kwartier en € 10,00 per bijkomend 

kwartier

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

A4-formaat zwart-wit

Retributie voor het verstrekken van schriftelijke 
vastgoedinformatie.

€ 25,00/aanvraag 

Retributie deelname activiteiten in het kader van de 
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sport- en 
jeugddienst

Speelpleinwerking 
Dagactiviteit: € 3,00 tot € 8,00 per dag

Daguitstappen: € 1,00 tot € 20,00 per dag
Meerdaagse activiteit : € 5,00 tot € 75

Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst :
Dagactiviteit: € 1,00 tot € 30,00

Meerdaagse activiteit: € 2,50 tot € 75

BRANDWEER
Retributie van de door de brandweerdienst verrichte niet-wettelijke opdrachten 
De gemeenteraad herziet zijn besluit d.d. 28/02/2013 en keurt de aanpassing van de tarieven 
voor verrichte niet-wettelijke opdrachten van de brandweer goed.

POLITIEZONE
Wijziging dotatie dienstjaar 2013 
De gemeenteraad keurt de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar 2013, ten bedrage van 415.304,00 euro, goed.

OCMW
 Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2013.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2013 van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Het gemeentelijk aandeel blijft ongewijzigd.

 Meerjarenplan 2014-2019 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 van het Openbaar Centrum voor Maat-
schappelijk Welzijn goed.
De vermoedelijke gemeentelijke bijdrage werd als volgt vastgesteld:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€126.000 €129.000 €132.000 €135.000 €138.000 €143.000

 Budget 2014
De gemeenteraad neemt akte van het budget van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn voor het dienstjaar 2014.
De gemeentelijke bijdrage werd vastgesteld op 126.000,00 euro.

GEMEENTE
De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen beleidsprogramma 2013-2018.

ONDERWIJS
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de verlofregeling van het administratief perso-
neel van de Gemeentelijke Basisschool voor het jaar 2014.

HUISNUMMER 

Volgens het politiereglement zal elk huis op 
duidelijke zichtbare wijze naast de voornaam-
ste ingangsdeur, op een hoogte van minimum 
1 meter en maximum 2 meter, het nummer 
moeten dragen toegewezen door het College 
van Burgemeester en Schepenen.
Wij doen een dringende oproep aan al onze 
inwoners om de woning van een duidelijk en 
leesbaar huisnummer te voorzien.
Dit nummer kan van levensbelang zijn.
Stel het niet uit, doe het vandaag nog, het 
kan misschien uw leven redden!

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING

AANTAL INWONERS OP 01/01/2014
01/01/2013 2.765
01/01/2014 2.747
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AANTAL INWONERS
PER DEELGEMEENTE OP 01/01/2014

mannen vrouwen totaal
Houtave 222 205 427
Meetkerke 213 201 414
Nieuwmunster 218 227 444
Zuienkerke 740 722 1.462
TOTAAL 1.392 1.355 2.747

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING IN 2013
adopties 0
geboorten 16
erkenningen 0
huwelijksaangiften 9
huwelijken 7
echtscheidingen 5
sterfgevallen 16
nationaliteitswijzigingen 0
aankomsten 169
vertrekkers 184
ambtshalve schrappingen 3
interne mutaties 34

AANTAL BEWOONDE WONINGEN
Houtave 160
Meetkerke 167
Nieuwmunster 186
Zuienkerke 594
totaal 1.107

LANDMETERS AAN DE SLAG IN ZUIENKERKE
Binnenkort verrichten landmeters opmetin-
gen in de straten van Zuienkerke.  Deze op-
metingen kaderen in de aanmaak van het 
Grootschalig Referentiebestand, of GRB. Dit 
is een zeer nauwkeurige digitale kaart van 
Vlaanderen. 

De landmeters zullen onder andere de wegen, 
de voetpaden en ook de gevels van de huizen 
opmeten. De kaart zal voornamelijk gebruikt 
worden door de overheid en de nutsbedrijven, 
bijvoorbeeld voor het beheer van leidingen.
Het eindresultaat zal ook binnen de gemeen-
telijke diensten zijn nut bewijzen. Het bestand 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het 
plannen- en vergunningenregister, het inte-
kenen van BPA’s en verkavelingsplannen, het 
beheren van het eigen patrimonium, groen-
voorzieningen, verkeerssignalisatie, enz… 

AGIV
De opmetingen zijn een initiatief van het 
Agentschap voor Geogra� sche Informatie 
Vlaanderen (AGIV) die verantwoordelijk is voor 
de opmaak van de gedetailleerde kaart. De � -
nanciering van dit grootse project wordt voor 
de helft gedragen door het Vlaams Gewest, 
en voor de helft door de nutsmaatschappijen 
(Belgacom, Eandis,…). Deze kartering wordt 
uitgevoerd per gemeente of stad.

Landmeters legitimeren zich op eenvou-
dig verzoek.
Voor Zuienkerke werd de � rma Flanders Topo 
uit Aalter aangesteld om deze opmetingen uit 
te voeren. Ongeruste bewoners kunnen de 
landmeters altijd vragen om zich te identi� ce-
ren. De landmeters kunnen zich op eenvou-
dig verzoek legitimeren met een formulier dat 
door het AGIV is uitgereikt. De personeels-
leden van het AGIV zelf – die op het terrein 
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controlemetingen uitvoeren-  hebben een per-
soonlijke badge. 
Meer info? 
Meer informatie over het AGIV en het GRB 
vindt u op www.agiv.be. U kunt ook contact 
opnemen met de gemeente Zuienkerke.
Voorbeeld legitimatie

DE VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS 
BOUWKUNDIG ERFGOED

Ook dit jaar wordt de inventaris van het bouw-
kundig erfgoed aangevuld en verbeterd. U 
vindt meer informatie over deze rechtsge-
volgen op vlak van energie, functiewijziging, 
sloop en sociale woning op http://inventaris.
onroerenderfgoed.be. Op de website vindt u 
een overzicht van ongeveer tachtigduizend 

geïnvesteerde gebouwen, relicten en straat-
beelden. Voor beschermde gebouwen uit de 
inventaris geldt de regelgeving van het monu-
mentendecreet.

Meer weten? Surf dan naar https://inven-
taris.onroerenderfgoed.be/dide/
rechtsgevolgen

DEFECTE STRAATLAMPEN
MELDEN
IN WINTERMAANDEN

Nu we stilaan naar de winter-
maanden evolueren, is een goede 
straatverlichting belangrijk.  Dit 
draagt immers bij tot de veiligheid 
van bewoners, voorbijgangers 
en verkeer.  Buurtbewoners zien 
meestal als eerste wanneer een 
lamp van de openbare verlichting 
stuk is.  De gemengde Vlaamse 
distributienetbeheerders en Ean-
dis rekenen op de medewerking 
van de bevolking om een defect 
snel te melden. 

 Wintertoer 
Binnen Eandis is er een zoge-
naamde ‘wintertoer’.  Daarbij 
wordt ’s nachts in alle straten 
de openbare verlichting syste-
matisch gecontroleerd.  Defecte 
lichtpunten werden genoteerd 
en waar mogelijk onmiddellijk 
hersteld.  Zo zijn defecten die 
niet via de straatlampentele-
foon of -webpagina zijn gemeld, 
nog voor de winterperiode her-

steld.       

 Wanneer worden defecte straatlampen 
hersteld?
Een defecte straatlamp, waarvan de adres-
gegevens en het nummer van de verlichtings-
paal (herkenbaar op de gele sticker) op een 
correcte en volledige manier zijn doorgege-
ven, wordt binnen de 14 dagen hersteld.  Het 
gaat hier enkel om een defect aan één lamp.  
Let wel: na 22 uur dooft een aantal straat-

Voorbeeld legitimatie taris.onroerenderfgoed.be/dide/
rechtsgevolgen

DEFECTE STRAATLAMPEN
MELDEN
IN WINTERMAANDEN

Nu we stilaan naar de winter-
maanden evolueren, is een goede 
straatverlichting belangrijk.  Dit 
draagt immers bij tot de veiligheid 
van bewoners, voorbijgangers 
en verkeer.  Buurtbewoners zien 
meestal als eerste wanneer een 
lamp van de openbare verlichting 
stuk is.  De gemengde Vlaamse 
distributienetbeheerders en Ean-
dis rekenen op de medewerking 
van de bevolking om een defect 
snel te melden. 

 Wintertoer 
Binnen Eandis is er een zoge-
naamde ‘wintertoer’.  Daarbij 
wordt ’s nachts in alle straten 
de openbare verlichting syste-
matisch gecontroleerd.  Defecte 
lichtpunten werden genoteerd 
en waar mogelijk onmiddellijk 
hersteld.  Zo zijn defecten die 
niet via de straatlampentele-
foon of -webpagina zijn gemeld, 
nog voor de winterperiode her-

steld.       

lampen automatisch om energie te besparen.  
Wanneer de politie een defect meldt met een 
veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling bin-
nen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook 
tijdens het weekend.  

Bij defecten waarbij de verlichting van een 
volledige straat of meerdere straten uitvalt, 
ligt de oorzaak wellicht aan het elektrisch 
voedingsnet.  Technici komen binnen de 48 
uur ter plaatse om de storingsoorzaak te be-
palen.  Waar mogelijk zullen ze een voorlo-
pige herstelling uitvoeren om zoveel mogelijk 
lichtpunten terug in dienst te krijgen, in af-
wachting van een de� nitieve herstelling. Die 
gebeurt binnen de 14 dagen.   

 Melden van defecte straatlampen
Dankzij een ef� ciënt onderhoudsprogramma 
en een snelle opvolging bij defecten, baat 
Eandis een van de meest uitgebouwde en 
best onderhouden verlichtingsinfrastructu-
ren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar 
ook toe bij, door defecte lampen bij voorkeur 
te melden via de speciale webpagina www.
straatlampen.be  Meldingen gebeuren via in-
vulvelden waarvan sommige verplicht zijn om 
de klacht correct en volledig te registreren, 
waardoor herstellingen sneller worden uitge-

voerd.  Bovendien wordt de melder via een 
e-mail verwittigd wanneer het defect is her-
steld. Wie niet over een internetaansluiting 
beschikt, kan een defect melden via het gra-
tis telefoonnummer 0800 6 35 35.  

EXTRA RITTEN VOOR LIJN 33
(BRUGGE-BLANKENBERGE)

Om tegemoet te komen aan het probleem 
van de overbezetting op buslijn 33 (Brugge-
Blankenberge), vooral door de aankomst van 
cruiseschepen, voorziet De Lijn op zaterdag-
voormiddagen 2 extra ritten in beide richtin-
gen.
Deze nieuwe dienstregeling is van toepassing 
sinds 8 december 2013 samen met de nieu-
we dienstregelingen van de NMBS.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar 
onze website www.mijnlijn.be. Ook de mede-
werkers van De Lijn staan u graag te woord 
voor meer informatie (070 220 200 - € 0,30/ 
minuut). De ticketprijs is aanzienlijk goedko-
per in voorverkoop en kunt u aankopen in uw 
krantenwinkel, supermarkt of per sms: sms 
DL (geldig voor 60 minuten) of DL120 (geldig 
voor 120 minuten) naar 4884.

OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS.

KALENDERS BINNEN VÓÓR 30 maart 2014
Lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Oproep aan de verenigingen: consulteer de website van Zuienkerke
om de beschikbaarheid van de zalen te raadplegen

vooraleer een activiteit te plannen.

www.zuienkerke.be  - gemeentehuis zuienkerke – vergaderzalen
reservatieoverzicht per maand
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VERNIEUWDE LOODS TECHNISCHE DIENST ZUI-
ENKERKE GEOPEND OP 14 DECEMBER 2013

De loods van de technische dienst dateert 
van 1979 en was dringend aan vernieuwing 
toe. Het dak was niet meer waterdicht, de 
centrale verwarming en de elektriciteit waren 
afgekeurd, kortom het was niet meer veilig. 
Het gebouw voldeed niet meer aan de huidige 
isolatienormen en ook de refter van het  per-

soneel voldeed niet meer. Het sanitair was 
verouderd en aan herstelling toe. Ook het bu-
reel van Patrick was te klein geworden en niet 
geïsoleerd. In één woord gezegd het spel was 
versleten. Ook door de komst van Geert Bar-
remaecker moest er een kantoor bijkomen.

Er is een nieuw bureel voor Patrick en voor 
Geert. Een refter met nieuwe keuken, kleed-
kamers voor heren en dames wat een ver-
plichting is, sanitair voor heren en dames, 
een douchecel en 2 nieuwe werkplaatsen, 
één voor de afdeling houtbewerking en één 
voor metaalbewerking. Er is ook gedacht aan 
een openbaar toilet die door middel van een 
instelbaar elektrisch slot tijdens de dag open 
is maar tijdens de nacht op slot is.

Verder werd er nieuw bureelmeubilair aange-
kocht en ook de nodige nieuwe opbergkas-
ten, werktafels en rekken voor de technische 
dienst. De buitenkant van het gebouw heb-
ben we ook opgefrist door het in een andere 
kleur te schilderen.
Wat heeft dat nu allemaal gekost?
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Openbare werken & 
technische dienst

BETAAL JIJ OOK TE VEEL VOOR UW VERZEKERINGEN?
Bezorg ons uw verzekeringspolissen en wij zien GRATIS uw verzekeringen na ! ! !

BRENG EEN NIEUWE VERZEKERINGSKLANT AAN
en u krijgt GRATIS een FLES CHAMPAGNE cadeau ! ! !

uw BANKIER en VERZEKERINGSMAKELAAR onder één dak
Leopold I-laan 52, 8000 Brugge Kr. Koning

050310035 - mail: info@a-rs.be - www.adviesburostroo.be

ADVIESBURO RONY STROO en Partners

202020
JAARJAARJAAR

TECHNISCHE DIENST - ADMINISTRATIEF 
PERSONEEL
 In de novembermaand lagen de kerkhoven 
er heel netjes bij.
 Ook de kerstversiering mocht dit jaar weer 
gezien worden.
 Bij de opening van de nieuwe loods was 
het wagenpark en de loods tot in de puntjes 
opgeruimd.
 Ook het administratief personeel stond 
weer een heel jaar lang ten dienste van elke 
Zuienkerkenaar.

Mocht er ondanks de inspanning van ons 
personeel toch nog iets kunnen verbeteren 
of als wij als bestuur iets over het hoofd zien 
dan kun je steeds terecht bij de bevoegde 
diensten.

TECHNISCHE DIENST  050/417577
SECRETARIAAT  050/432050

Wim Cools,
Schepen van Personeel, Openbare werken en 
Technische dienst.

In totaal bedragen de kosten afgerond 
€ 243000, BTW inbegrepen. Waarvan 
€ 215000 verbouwingskosten, € 8000 
bureelmeubelen en tenslotte € 20000 voor 
de inrichting van de werkplaatsen.

OPENBARE WERKEN
 Aanleg vrijliggend � etspad van Zuienkerke 
dorp tot aan de Brugse Steenweg.
Het is de bedoeling om de werken te starten 
op 1 februari (als het weer dit toelaat).
De aannemer heeft 120 werkdagen om dit 
werk te voltooien.
Dit betekent in de praktijk dat dit � etspad te-
gen de volgende winter zal voltooid zijn!

 In de gemeenteraad van 14 januari werd 
het ontwerpdossier voor de onderhoud- en 
herstellingswerken van onze landbouwwegen 
goedgekeurd.
Het gaat hier over werken aan gedeelten van 
de Duinenstraat, Heerweg, Molenweg, Blau-
we Torenstraat, Oosternieuwweg Zuid, Wes-
ternieuwweg Noord en de Leeuwenstraat.
Tevens ook aanpak kruispunt Vagevuurstraat 
en Weimanstraat.
Na aanbesteding hopen wij deze werken nog 
voor de oogst te laten uitvoeren.

 Op diezelfde gemeenteraad werd ook een 
onderhoudswerk aan de Oosternieuwweg 
Noord  goedgekeurd.
Het gaat hier om het aanleggen van een be-
tonstrook ter versteviging van het wegdek.
Na aanbesteding willen wij dit werk zo snel 
mogelijk laten uitvoeren.

MEDEDELING BIJ SLECHT WEER!!!!!
 Bij sneeuw en/of ijzelvorming   is elke in-
woner verplicht het voetpad voor zijn woning 
veilig te maken.
Dank voor uw medewerking en begrip!!!

 Onze mensen van de technische dienst 
strooien de drukste straten en wijken in onze 
gemeente!
Elke landbouwweg sneeuw- en ijsvrij maken is 
bijna onmogelijk, aangepast rijgedrag is dus 
aangewezen.
We danken u voor uw begrip.
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NAAMBORDEN AAN DE TOEGANGSWEGEN
VAN DE HOEVEN

Naamborden aan de toegangswegen van 
de hoeven
De “ werkgroep “ van Zuienkerke heeft veel 
jaren geleden als eerste actie ondernomen 
om aan de toegangswegen van de landbouw-
bedrijven de namen van de hoeven aan te 
brengen.
De naam werd   toen ingewerkt in een stuk 
boomschors.

Tien jaar geleden heeft VVV–Zuienkerke op 
vraag van een aantal landbouwers nieuwe 
borden aangeboden. Het waren borden met 
een nieuwe look en tevens onderhoudsvrij. 

Op vele plaatsen prijken de borden nog, an-
dere zijn  verdwenen of in minder goed staat.
VVV wil onderzoeken in hoeverre het nuttig 
zou zijn te werken aan  vernieuwing en in hoe-
verre de landbouwers dat ook zouden willen.

Vandaar deze oproep via ons gemeentelijk in-
formatieblad.
Gelieve onderstaande  vragenlijst in te vullen 
en terug te bezorgen op het gemeentehuis
(ter attentie van Jacques Demeyere) ten laat-
ste op 1 maart 2014.

Deze vragenlijst is niet bindend. Aan de hand 
van de inzendingen bekijkt VVV dan de moge-
lijkheden en brengt geïnteresseerden op de 
hoogte van de stand van zaken.

AFHAALPUNTEN HUISVUILZAKKEN 

Gewone bruine huisvuilzakken
Verkooppunten:
Aan de vuilniswagen 

Nieuwmunster
• Ilse Martens-Demelin, Wenduinestraat 14 
• Carine Blomme, Hoeksam 18

Zuienkerke 
• in het gemeentehuis, loket bevolking
• slagerij Chris, Nieuwe Steenweg 60
• Ip ‘tHoekstje, Nieuwe Steenweg 64

Houtave
• Nieuwe Polder van Blankenberge,

Kapellestraat 36

Meetkerke
• Familie Cuypers-Vandille, Dorpweg 24

Groene bedrijfsafvalzakken
Bestemd voor bedrijfsafval van handelaars 
en zelfstandigen 
Verkooppunt : gemeentehuis Zuienkerke

Prijs:
kleine huisvuilzakken:  12,00 euro per rol
grote huisvuilzakken: 20,00 euro per rol 
bedrijfsafvalzakken: 20,00 euro per rol 

OPROEP!
De technische dienst doet een dringende op-
roep aan alle inwoners om de vuilniszak aan 
de rooilijn en op een goed zichtbare plek te 
plaatsen!
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Ondergetekende:  ............................................................................................................................................................................................

Straat & nr:  ..........................................................................................................................................................................................................

Naam hoeve: .........................................................................................................................................................................................................

Is geïnteresseerd in een nieuw bord met de benaming van het bedrijf en wenst hierom-
trent vrijblijvend op de hoogte gehouden te worden.
Telefoonnummer + handtekening

vragenlijst✄
OPHALING GROENCONTAINERS

In 2014 zijn de volgende data voorzien voor 
de ophaling van de groencontainers :

Telkens op donderdag, om de 14 dagen, van 
13 maart t.e.m. 20 november.

Maart 13 en 27
April 10 en 24
Mei 08 en 22
Juni 05 en 19
Juli 03, 17 en 31
Augustus 14 en 28
September 11 en 25
Oktober 09 en 23
November 06 en 20

Men kan nog steeds een container aan-
kopen.
Kostprijs:
 51 euro voor een container van 240 
liter
100 euro voor een container van 360 
liter

Per ophaling betaalt u 5 euro voor een 
container van 240 liter en 7 euro voor 
een container van 360 liter.

Info, milieudienst , Patrick Van den 
Fonteyne, 050/41.75.77.
Info factuur, � nanciële dienst, Ann 
Michiels, 050/43.20.53. 

OPHALING PMD

Wij herinneren de inwoners eraan 
dat de PMD  al vanaf 7 uur ‘s mor-
gens moet buitenstaan !!!
Voor de data zie de afvalkalender.

Jacques Demeyere,
Schepen van leefmilieu.

MILIEUVRIENDELIJKE
CENTRALE VERWARMING


ZWERFVUILOPRUIMACTIE

Op zaterdagnamiddag 29 maart organiseert 
ACW Zuienkerke haar zesde opruimactie. Op 
verschillende locaties, verspreid over de ge-
meente, wordt er zwerfvuil opgeruimd. Ieder-
een die wil meehelpen, is hartelijk welkom 
op zaterdag 29 maart om 13.30 uur aan de 
vernieuwde loods van de technische dienst in 
het centrum van Zuienkerke. We verdelen de 
vrijwilligers in groepjes en trekken naar diver-
se plaatsen in de vier deelgemeenten. Tegen 
16 uur komen we terug naar de werkplaats 
van de technische dienst, waar we onze buit 
verzamelen. Om onze vrijwillige medewer-
kers hartelijkte bedanken voor hun medewer-
king, sluiten we de namiddag graag af met 
een hapje en een drankje. De foto biedt een 
mooie impressie van de afvalvariatie die vorig 

jaar opgeruimd werd.
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Men kan nog steeds een container aan-

51 euro voor een container van 240 

100 euro voor een container van 360 

Per ophaling betaalt u 5 euro voor een 
container van 240 liter en 7 euro voor 

Info, milieudienst , Patrick Van den 

Info factuur, � nanciële dienst, Ann 

Wij herinneren de inwoners eraan 
dat de PMD  al vanaf 7 uur ‘s mor-

jaar opgeruimd werd.
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Hartelijk welkom voor meer informatie bij
Conny Van Belle (gsm 0494 57 03 91) of bij 
Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02).

Noël Delaere,
Schepen van volksgezondheid.

Oostendse Steenweg 81

8377 Houtave

tel. 050/689060

GSM 0473/ 970539

www.the-art-of-cooking.be

stijnvandermeersch@telenet.be

BTW/TVA : BE 0892.473.145

THEARTOFCOOKING

Kookworkshops en -demo's
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer,

nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel

U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website.

Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen)

Gastronomie aan huis
U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,…  bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken 

of om op restaurant te gaan.

Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen.

Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,...

Private dining Room
Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,...

Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen

Oostendse Steenweg 81

8377 Houtave

tel. 050/689060

GSM 0473/ 970539

www.the-art-of-cooking.be

stijnvandermeersch@telenet.be

BTW/TVA : BE 0892.473.145

THEARTOFCOOKING

Kookworkshops en -demo's
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer,

nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel

U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website.

Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen)

Gastronomie aan huis
U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,…  bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken 

of om op restaurant te gaan.

Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen.

Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,...

Private dining Room
Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,...

Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen

THEATER KLEIEM STELT VOOR

Theater Kleiem brengt

“De bemoeial”.
Een niet overdreven werklustige poetsvrouw 
treft na de kantooruren een lijk aan in het 
gebouw waarvan ze samen met haar man 
conciërge is. Wanneer de politie aankomt 
blijkt het verdwenen te zijn. Nieuwsgierig en 
voortvarend als ze is besluit ze een handje 
te helpen bij het onderzoek. Te pas en vooral 
te onpas trekt ze het laken naar zich toe, tot 
groot ongenoegen van de commissaris die 
bovendien een oude bekende van haar is. 
De bemoeial bevat naast de nodige hilariteit 
en humor ook een stevige dosis spanning en 
intrige. Want wie is uiteindelijk de moorde-
naar? Er is maar een manier om erachter te 
komen: kom af en geniet van deze moordko-
medie!
Voorstellingen: 28/02, 1/03, 7/03 en 8/03 
om 20u  2/03 en 5/03 om 19u 

TONEELPRODUCTIE 2013-2014
VAN THEATER ‘ DE BOMMELAAR’

Titel: Gezinsplanning
Auteur: Frank Vickery
Vertaler: Han Steemers
Regie: Bernard Lucker
Spelers: Ramses Heydens, Isabelle Delod-
dere, Katia Lambert, Christine Hallaert, Ann 
Florizoone, Wendy Pinoy en Bernard Lucker.

Voorstellingen: 19,21,22,23,26,28 februari  
en 01maart 2014 telkens om 20.00 u,
behalve zondag 23 februari om 18.00 u.
Kaarten: à € 8,00 bij Bernard en Martine 
Lucker-Vandenbussche tel 050/419051 of 
bij de spelers.

Korte inhoud: 
Vader John is een hypochonder die ieder mo-
ment van de dag bezig is met ingebeelde kwa-
len en kwaaltjes en met de bijhorende pillen : 
rode, blauwe, gele en witte. Tienerdochter Ine 
heeft ontdekt dat ze overtijd en dus hoogst-

waarschijnlijk zwanger is. Bob, haar vriend, 
moet worden ingelicht en op zijn eigen, niet 
bepaald briljante manier, reageert hij zoals 
van hem verwacht mocht worden. Oma (mar-
raine) ziet het vanuit haar bed allemaal aan 
met een heleboel sarcasme en ook wel de 
nodige wijsheid. Moeder Elsie is een � inke, 
nuchtere vrouw die over het algemeen rustig 
reageert op alle grote en kleine dramaatjes 
in haar gezin, maar als een seksueel gefrus-
treerde buurvrouw een poging doet haar man 
in te palmen, verandert ze in een verscheu-
rende tijger. Een komedie met alle ingredien-
ten van een tragedie.

Bernard Lucker
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Cultuur
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DE BLAZUIN

Een datum om alvast te noteren: 
op zaterdag 13 september 2014 organiseert 
de cultuurraad een dag uitstap naar de nieu-
we afdeling van het Louvre in Lens, dit in 
combinatie met een bezoek aan een steen-
koolmijn. Meer info volgt.

 ACTIVITEITEN 
BLANKENBERGE

CULTUURAANBOD
Federico Ordoñez en Irena Álvarez 
¡Flamenco!
Wereldmuziek / dans
zaterdag 18 januari  – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10
ticket € 12,50 – jong volk € 7,50

Bart Van Loo en Eddy & Les Vedettes
Chanson, une belle histoire
muziek
vrijdag 31 januari – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10
ticket € 15 – jong volk € 7,50

Ensemble Leporello
De Gebroeders Degrave
theater
zaterdag 15 februari – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10
ticket € 12,50 – jong volk € 7,50

Wouter Deprez
Hier is wat ik denk 
humor
vrijdag 21 februari – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 15
ticket € 18 – jong volk € 7,50 
Voorstelling in het West-Vlaams 

Bram Weijters Trio
Jazzconcert
muziek
zaterdag 22 februari – 20u
Kusttheater ‘t Colisée
abonnement € 7,50
ticket € 10 – jong volk € 7,50

Beersmans en Monserez
One Man Show
cabaret
vrijdag 28 februari – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10
ticket € 12,50 – jong volk € 7,50

Vlaams Muziek Theater/Heistse Operette 
Kring
De Lustige Weduwe 
operette
zaterdag 8 maart – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 12,50
ticket € 20 – jong volk € 7,5

Flip Kowlier
Theatertournee
muziek
zaterdag 22 maart – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 12,50
ticket € 15 – jong volk € 7,50

De Queeste
Odiel
theater
zaterdag 5 april – 20u
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10
ticket € 12,50 – jong volk € 7,50

Warre Borgmans en Vitaly Pisarenko
De biecht van Liszt
muziektheater
zaterdag 12 april – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 12,50
ticket € 15 – jong volk € 7,50
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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

auto
woning
BiJStanD
hoSpitaliSatie
aanSprakeliJkheiD
penSioen
overliJDen

Bankzaken
Sparen
Beleggen

Bij Maréchal vinden we dat bankieren ook anders 
kan: persoonlijk, discreet en in het volste vertrou-
wen.  

Bij ons zijn bank en verzekeringen een zaak voor 
én met mensen.  

We nemen graag de tijd om U goed te leren ken-
nen.  Bij Maréchal begint alles met goed gesprek.  
Want pas dan kunnen we er ook voor zorgen dat 
onze bankdiensten perfect afgestemd zijn op uw 
concrete wensen en behoeften. 

De expertise van onze medewerkers, hun inzet en 
discrete persoonlijke benadering maken ook voor 
u zeker het verschil!

8310 Assebroek
8377 Meetkerke 
info@marver.be

Gaston Roelandtsplein 20 •
Oostendse Steenweg 20 •

 T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be •

Discretie geldt zeker

voor uw geld...
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Woonzorgcentrum  -  52 Serviceflats 

Herstelkuren  -  Kortverblijf   

Crisisopvang 

Koninklijke baan 90 - 8420 Wenduine 
T : 050/43.30.00  E : info@de-branding.be  W : www.de-branding.be 
 

Neem ook een kijkje op www.serviceflatsterzee.be  
Serviceresidentie Ter Zee is hét ideale verblijf voor dynamische senioren ! 
 

Voorkom een hoge energiefactuur en...

Hou de koude buiten 
en het geld binnen...

Om uw enkele ruiten 
door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

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

Charlotte Deloddere
Nieuwe Steenweg 16 | 8377 Zuienkerke
gsm 0495 70 91 84
Behandeling thuis of aan huis  |  Enkel op afspraak
Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

Verzorgingen aan huis:
Pedicure  |  Manicure  |  Maquillage  |  Epilatie

Verzorgingen thuis:
Pedicure  |  Gelaatsverzorging  |  Maquillage  | 
Epilatie  |  Verven van wenkbrauwen en wimpers  | 
Manicure  |  Lichaamsverzorging

ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be

WINTERACADEMIE
Nog mogelijkheid om in te schrijven voor 
creatief atelier!
wanneer: elke dinsdag dag van 13.30 tot 
16.30 uur – vanaf 7 januari
Pekelput, Franchommelaan, Blankenberge
Deelname: € 30 (10 lessen) - per werkstuk 
wordt een materiaalbijdrage van ongeveer
5 euro gevraagd

Ben je graag creatief bezig en wil je daarin extra 
gestimuleerd worden? Dan is het creatief ate-
lier iets voor jou. Samen met andere cursisten 
leer je verschillende materialen en technieken 
kennen. Werken met kippengaas, klei, schil-
deren,… Het komt allemaal aan bod. Laat je 
creativiteit de vrije loop! Elke cursist heeft een 
eigen inbreng en kan zijn creatieve ideeën vorm 
geven onder begeleiding van lesgeefster Helga 
Glorieux.

Elk schooljaar zijn er twee lessenreeksen van 
telkens tien sessies. Op 7 januari ging de 
tweede reeks van start en hiervoor kun je nog 
steeds inschrijven. Er is geen voorkennis ver-

eist (reeks 1 moet je dus niet gevolgd hebben).

Waan je in Afrikaanse oorden met deze 
djembécursus!
wanneer: donderdag van 20u tot 21u3 - vanaf 
23 januari (inschrijven nog mogelijk!)
waar: Bibliotheek Blankenberge, Onderwijs-
straat 17
bijdrage: € 70 per reeks (14 lessen)
huur djembé: € 2 per les

Ben je gefascineerd door de Afrikaanse klan-
ken en heb je ook moeite om stil te zitten 
bij het horen van deze opzwepende ritmes? 
Wil je zelf leren zo’n klank te creëren? Dan is 
deze djembécursus beslist iets voor jou.
De Gambiaanse lesgever Moses Camara 
weet op onnavolgbare wijze zijn leerlingen te 
begeesteren en zowel beginnelingen als ge-
vorderden de kunst van het djembé spelen 
bij te brengen. Muzikale voorkennis is niet no-
dig. Vanaf de eerste les word je ondergedom-
peld in de sfeer van de Afrikaanse ritmes.

Maximum 14 deelnemers per reeks.
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Blankenberge

Brugge

www.immoclevers.be

Zeebrugge

Brugge

Blankenberge

Clevers immobiliën verzorgt al meer dan 10 jaar de vlotte 
begeleiding bij vastgoedtransacties.

Zowel in verkoop, verhuur, vakantieverhuur en waarde-
bepaling is er reeds een indrukwekkend palmares 
opgebouwd door de getalenteerde en gediplomeerde
medewerkers.

Wilt u kunnen vertrouwen op “waar voor uw geld”, neem 
met ons contact op en wij doen de rest!

Hier huist ervaring

2 kantoren om u vlot te dienen
kantoor Brugge
Smedenstraat 60
8000 Brugge
T 050 39 44 44
F 050/39 44 45
brugge@immoclevers.be

kantoor Blankenberge
Franchommelaan 90
8370 Blankenberge
T 050 42 30 30
F 050 41 37 35
blankenberge@immoclevers.be

VERKOOP - VERHUUR - SCHATTINGEN

Breng deze bon bij ingevuld bij ons binnen en wij zorgen een GRATIS EPC-attest bij de verkoop 
van uw woning door onze diensten*

Naam:
Adres:

Tel:
E-mail:

* voorwaarden te bekomen op onze kantoren

050/42 30 30

050/39 44 44

Naamloos-2.indd   1 1/13/2014   11:13:20 AM

Kalligrafie, leer de kunst van het schoon 
schrijven
wanneer: donderdag 03/04, 10/04, 17/04 
en 24/04 van 19u30 tot 22u 
waar: Pekelput, Franchommelaan
bijdrage: € 30 per reeks (4 lessen)

Kalligra� e (letterlijk vertaald: ‘schoon schrij-
ven’) maakt van al je wenskaarten en enve-
loppen een origineel kunstwerkje. In deze 
vierdelige lessenreeks komen de vormgeving 
van zowel oude als nieuwe lettertypes, lay-out 
en coloriet uitgebreid aan bod. 
Met precisie, monnikengeduld en aansteke-
lijk enthousiasme brengt lesgever Frans De 
Smedt een eeuwenoude kunst terug tot le-
ven. 

Meebrengen: pen 3mm (Brausse), penhou-
der, inkt, potlood, niet-pluizende vod, oude 
tandenborstel

Beginnelingen kunnen materiaal ter plaatse 
aankopen (kost: ± € 8).
Maximum 12 deelnemers per reeks.

Voorlezen aan jonge kinderen
wanneer: dinsdag 21 januari van 19u30 tot 
21u30
waar: Bibliotheek Blankenberge, Onderwijs-
straat 17
bijdrage: € 5

Voor jonge kinderen is het fantastisch om 
volledig meegesleurd te worden in verhalen. 
Een verhaaltje voor het slapengaan bij mama, 
opa die geanimeerd een sprookje vertelt, de 
juf die een spannend verhaal vertelt,… Voor-
leesmomenten zijn zalige momenten voor 
jonge kinderen. 

Maar hoe breng je zo’n kinderverhaal op mee-
slepende wijze? Hoe kun je zelf meer genie-
ten bij het voorlezen? Welke kinderboeken 
zijn dé perfecte voorleesboeken? Hoe stimu-
leer je kinderen om te gaan lezen?

Conny Tielemans, verhalenvertelster en work-
shopbegeleidster geeft je de nodige handva-
ten om van voorlezen een feest te maken!  

Ouders, grootouders en al wie graag voor-
leest aan kinderen zijn van harte welkom.

cursus i.s.m. Vormingplus Regio Brugge en 
Openbare Bibliotheek Blankenberge. lesge-
ver: Conny Tielemans
maximum 30 deelnemers

Mini-massages voor elke dag
wanneer: dinsdag 25 februari, van 19u tot 
21u30
waar: Roeschaertzaal CC Casino, Zeedijk 150
bijdrage: € 12,50

Eenvoudige, ontspannende massages zijn 
een weldaad na een vermoeiende dag of bij 
nervositeit en stress. Iedereen houdt ervan 
om zorgzaam aangeraakt te worden en het is 
gemakkelijk te leren. Een mini-massage haalt 
de drukte uit je hoofd en leert je diep ont-
spannen. Trees Dewever, massage- en relaxa-
tietherapeute, leert je 'gronden' en brengt op 
die manier de aandacht van je hoofd naar je li-
chaam, van je denken naar je gewaarwording. 
Zo herstel je de balans tussen lichaam en 
geest. Er zijn oefeningen bij die je alleen kan 
doen en oefeningen met een partner. Je hoeft 
voor deze cursus niet uit de kleren, want je 
masseert zonder olie. Trek wel comfortabele 
en loszittende kledij aan.

cursus i.s.m. Vormingplus Regio Brugge 
lesgever: Trees Dewever 

maximum 16 deelnemers

Je eigen groentetuin
wanneer: maandag 10, 17 en 24 maart, tel-
kens van 19u30 tot 22u, zaterdag 29 maart 
van 9u30 tot 12u  
waar: Roeschaertzaal CC Casino, Zeedijk 150
bijdrage: € 21

Heb je een lapje grond waar je graag wat ge-
zonde groenten wil telen, maar weet je niet 
hoe je eraan begint? André Verheecke, zelf 
verwoed tuinier, vertelt je aan de hand van 
heel wat beeldmateriaal hoe je de bodem 
verzorgt en welke teelttechnieken voor wel-
ke groenten geschikt zijn. Hij leert je hoe en 
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waarom afwisseling belangrijk is en hoe je 
zonder giftige stoffen plagen en andere bela-
gers op een afstand houdt. Je krijgt ook een 
overzicht van de verschillende tuinactiviteiten 
van maand tot maand. Je bezoekt een tuin 
en krijgt er een inwijding in de kneepjes van 
het vak.

cursus i.s.m. Vormingplus Regio Brugge en 
Milieudienst Blankenberge 
lesgever: André Verheecke
maximum 20 deelnemers

Verrassend Wallonië – bustoer
wanneer: donderdag 3 april, van 7u tot 20u
waar: opstapplaatsen:
- Blankenberge: in de Scarphoutstraat ter 
hoogte van ingang stadhuis om 7u
- Brugge: op de randparking Steenbrugge bij 
brug Steenbrugge, Baron Ruzettelaan, Asse-
boek om 7u30
bijdrage: € 45

Per bus reis je naar enkele markante plaat-
sen in het oude industriële hart van Wallo-
nië. Je start - hoe kan het ook anders - met 
een bezoek aan de mijn le Bois-du-Cazier in 
Marcinelle, waar in 1956 meer dan 200 mijn-
werkers van elf verschillende nationaliteiten 
om het leven kwamen. Na een picknick in de 
'Cantine des Italiens' gaat de tocht verder. 
Je stapt even uit bij de oude en de nieuwe 
scheepsliften op het Canal du Centre. Tot 
slot verken je het voormalige mijncomplex 
en de arbeiderswijken van Le Grand Hornu in 
de Borinage vlakbij Mons, waar momenteel 
een museum voor hedendaagse kunst van de 
Vlaamse Gemeenschap is gehuisvest.
Breng je picknick mee. De busreis en toe-
gangtickets zijn in de prijs begrepen. 
cursus i.s.m. Vormingplus Regio Brugge
begeleider: Karl Duc
maximum 50 deelnemers

TENTOONSTELLINGEN

De Belle Epoque Periode
15 november 2013 – 2 februari 2014
CC De Benne

Het einde van de Blankenbergse Visserij
07 februari 2014 – 30 maart 2014
CC De Benne

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

 ACTIVITEITEN 
DE HAAN

VERA COOMANS, PHILIPPE ROBRECHT, 
Oorlogsgeleerden

In 2014 is het precies 100 jaar geleden dat 
de eerste wereldoorlog ook wel “de grote oor-
log” genoemd onze contreien teisterde. 
Masters of war (Bob Dylan) of Oorlogsgeleer-
den in een prachtige bewerking van Wannes 
Van de Velde wordt de titel van dit program-
ma met liedjes in vele talen over oorlog en 
vrede in alle tijden: sagmir wo die blumens-
ind, de eeuwige soldaat, inch’allah, duizend 
soldaten, shipbuilding,oorlog, goodnightsai-
gon, Brothers in arms, Ik zou wel eens willen 
weten, masters of war, Lili Marleen, Imagine, 
we’ll meet again
De vier protagonisten zijn genoegzaam be-
kend in professioneel cultureel Vlaanderen.
De samenwerking tussen Vera Coomans, 

Philippe Robrecht, Frank Tomme en Jokke 
Schreurs rond dit repertoire kan enkel een 
wondermooi en beklijvend theaterconcert op-
leveren.
Het concert over oorlog en vrede door de eeu-
wen heen!

Vrijdag 14 maart 2014/20.30 uur/Wielingen-
centrum/vvk. € 15,00 - add. € 16,00

DE QUEESTE :
Odiel
ODIEL neemt u mee door de krochten van het 
manke geheugen en de hoogtepunten van het 
leven van Odiel Defraye. De man uit Rumbeke 
(Roeselare) won amper honderd jaar geleden 
als allereerste Belg de Tour de France.  Maar 
in 1965 stierf hij in een rusthuis in Bièrges, 
als een schaduw van de jonge wielergod die 
hij ooit was. 
ODIEL is een kroniek van een vergeten held.  
Over schrille contrasten en de vergankelijk-
heid van eeuwige roem.
In 2012 dook de Queeste - op vraag van De 
Spil Roeselare en erfgoedcel TERF - in archie-
ven en interviewde getuigen en specialisten, 
op zoek naar antwoorden op de vraag 'Wie is 
Odiel?'. 
In ODIEL geeft Tom Ternest meesterlijk ge-
stalte aan de oude Odiel Defraeye, die terug-
blikt op zijn leven. Via de videoprojecties van 
het sterke toneelbeeld speelt Tom ook zelf 

alle markante rand� guren.

Vrijdag 28 maart 2014/20.30 uur/Wielingen-
centrum/vvk.€ 15,00- add.€ 16,00

Meer info: Dienst cultuur De Haan- T 
059/24.21.33 – cultuurdienst@dehaan.be

OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS.

KALENDERS BINNEN VÓÓR 30 maart 2014
Lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Oproep aan de verenigingen: consulteer de website van Zuienkerke
om de beschikbaarheid van de zalen te raadplegen

vooraleer een activiteit te plannen.

www.zuienkerke.be  - gemeentehuis zuienkerke – vergaderzalen
reservatieoverzicht per maand
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FUNERARIUM
GISTELSTEENWEG 329
JABBEKE

UITVAARTWINKEL
HOOGSTRAAT 13
OUDENBURG

GRAFZERKEN
SNELLEGEMSTRAAT 6
ZERKEGEM

BEGRAFENIS      CREMATIE

UITVAARTONDERNEMING
CENTRAAL NUMMER:

050-81 38 48
www.uitvaart-tavernier.be

bvba

EIGENTIJDSE
CEREMONIERUIMTE

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

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!

Liebaert P.

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag
Open: 11.30 - 14.15 u.

& 17.15 - 23 u.
Vrijdag 23.30 u.

zondag 22 u.

www.vierwege.be

SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS
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BUITENSPEELDAG  2 APRIL 2014 

SPORTKAMP 

3232

KLEIN KONIJN EN DE WONDERWORTEL

3333
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GEMEENTELIJKE
KIND- EN JEUGDACTIVITEITEN 2014

GILI

“Wat mijn nieuwe theatershow juist wordt, 
kan ik zelf ook nog niet voorspellen.”

“En wat de titel van mijn nieuwe show wordt,
nog veel minder.”

Comedian-Mentalist Gili (aka Lieven Gheysen) 
verraste vriend en vijand met zijn succesvolle 
theatershow “Iedereen Paranormaal” als ant-
woord op de media-tsunami rond Het Zesde 
Zintuig.

Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het 
lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft: dat is 
het vak dat mentalist Gili tot een ware kunst 
wist te verheffen en waarmee hij vermeende 
paragnosten en helderzienden liefdevol bela-
chelijk maakt.

Zaterdag 12 april
20u00
Gemeentelijke sporthal Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37
8377 Zuienkerke

Een organisatie van jeugd- en cultuurraad 
Zuienkerke.

NIEUWS VAN KLJ OOSTENDE- HOUTAVE 

KLJ Oostende – Houtave viert oud naar 
nieuw!!
Het zal wel niemand ontgaan zijn, we zijn 
weer een jaartje verder. 2013 werd feestelijk 
uitgezwaaid en 2014 goed onthaald! Overal 
in de wereld werden er feestjes gebouwd en 

Zaterdag 26 oktober 2013 
 

Samenkomst: 18u, De Maere   Aankomst: De drie koningen 
6 euro/kind & leden gezinsbond      7 euro/volwassene  

drankje, hotdog, soep, griezel inbegrepen 
 

Info: Sofie: steven.sofie.nisa.vik@telenet.be tel: 0497/219151 
Martine: martine.gerard@pandora.be tel:0475/823581 

Initiatief: gezinsbond Houtave i.s.m.: jong & KLJ Oostende-Houtave, touwtrekkersclub De stove, chiro Zuienkerke, 
bloemsierkunst Den Kleinen Olifant, herberg De drie koningen 

Inschrijven tot 20 oktober, definitief na overschrijving van het volledige bedrag op reknr.: 850-8437314-58 

kreeg iedereen de beste wensen. Houtave 
vierde ook mee, meer bepaald de leden van 
KLJ Oostende – Houtave. Ze begonnen er 
dit jaar vroeg mee en vierden met de JONG 
KLJ (12-16 jaar) al nieuwjaar op vrijdag 27 
december. Het werd een leuke activiteit waar 
iedereen een pakje mee naar huis kreeg. 
Iedereen was blij met zijn of haar cadeautje 
en amuseerde zich nog op de kleine nieuw-
jaarsreceptie achteraf. De KLJ staat bekend 
om zijn slogan “leute zonder ende” en dat is 
de leden van de plus 16 – afdeling zeker niet 
ontgaan. Ongeveer 45 leden verzamelden 
op 31 december in het lokaal. Daar werd er 
genoten van een gezellige receptie en een 
zeer lekkere maaltijd. Met volle maag vertrok-
ken ze, vergezeld met enkele vrienden van 
KLJ Uitkerke, met de bus naar een galabal in 
Woumen (Diksmuide). Daar beleefden ze een 
spetterende overgang van oud naar nieuw. 
Pas in de vroege uurtjes keerde de bus terug 
naar Houtave. Alle leden waren content en 
voldaan maar ook blij dat ze naar hun bedje 
mochten. Kortom het jaar is goed ingezet 
en KLJ Oostende – Houtave is klaar om er 
opnieuw een spetterend en fantastisch jaar 
van te maken!!
We wensen dan ook alle inwoners van Groot 
– Zuienkerke een gezond 2014 toe en een 
jaartje vol met ambiance en plezier!!
Vele nieuwjaarsgroeten, 
KLJ Oostende – Houtave 

DE JEUGDBRANDWEER VAN NU
IS DE BRANDWEER VAN MORGEN !

21 jaar geleden is het brandweerkorps van 
De Haan – Wenduine gestart met een eigen 
jeugdbrandweerafdeling. In de loop van al 
die jaren hebben  zich meer dan 150 jonge-
ren aangesloten bij die afdeling. Het gevolg 
daarvan is dat ons huidige brandweerkorps 
voor een kwart uit personen bestaat die de 
opleiding jeugdbrandweer hebben gevolgd.
Momenteel zijn 14 jongens en 2 meisjes uit 
De Haan aangesloten bij het jeugdbrandweer-
korps.
In Vlaanderen beschikken iets meer dan 30 
gemeenten over een jeugdbrandweerkorps,  
goed voor ongeveer 600 jeugdleden van 12 
tot 18 jaar.

Wat is jeugdbrandweer?
De jeugdbrandweer is een afdeling in een 
brandweerkorps die jongens en meisjes tus-
sen 12 en 18 jaar opleiden tot effectieve, vol-
waardige brandweermannen. Die opleidingen 
worden gegeven rond specifieke brandweer-
thema’s zoals brandpreventie, materiaalken-
nis, dril, EHBO, redden van mens en dier, 
adembescherming, ladders, pompen, enz…
De aanwerving van jeugdbrandweerlieden 
gebeurd tussen hun 12de en 15de jaar en 
ze kunnen bij het korps blijven tot hun 18de, 
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waarna ze de stap naar de grote brandweer 
kunnen zetten.
Het jeugdbrandweerkorps valt onder alge-
mene verantwoordelijkheid van de officier-
dienstchef, maar de eigenlijke leiding berust 
bij Lt. Philippe Taelman en zijn ploeg van 
brandweermannen.
Lt. Philippe Taelman van ons korps is tevens 
de nationale voorzitter van de jeugdbrand-
weer van België, Nederlandstalige vleugel. 

Jongeren tussen 12 en 15 jaar aansluiten bij 
de jeugdbrandweer heeft enkele voordelen:
 Hij/zij kan zich bij de brandweer aansluiten 

op een moment dat zijn/haar interesse in 
de brandweer groot is. (de droom van de 
meeste jongeren is “brandweerman” wor-
den.)

 Hij/zij oefent  met hetzelfde materiaal en 
dezelfde wagens die de grote brandweer-
man gebruikt. Uit ervaring weten we dat dit 
zeer motiverend werkt.

 Hij/zij kan de verschillende facetten en 
taken van de brandweer (denken we maar 
aan brandbestrijding, IGS, duiker, drin-
gende medische zorgen, pompen, ladders, 
perslucht enz…)  op een speelse manier 
aangeleerd krijgen.

 Hij/zij leert het reilen en zeilen binnen 
de brandweerwereld kennen waardoor hij/
zij aan de lijve ondervindt dat brand-
weerman zijn niet meer zoals vroeger is. 
In plaats van “den held” te gaan uithangen 
op een brand beseft hij/zij dat brandbestrij-
ding nu eerder een zaak is geworden van 
kennis, tactiek en ervaring.

 Zijn jarenlange opleiding bij de jeugdbrand-
weer zal zijn/haar slaagkans voor het 
brandweerbrevet verhogen of de inspan-
ningen die geleverd moeten worden om te 
slagen sterk verminderen.

 Jongeren kunnen veel vlugger iets aange-
leerd worden dan volwassenen. Daarnaast 
wordt er nog tijd vrijgemaakt om de jonge-
ren wat teamspirit bij te brengen en wordt 
hem/haar geleerd respect voor het materi-
aal te hebben.

 Als het dan toch niet lukt om een jongere in 
te lijven na een carrière bij de jeugdbrand-
weer, dan is de tijd dat men in deze jon-
gere geïnvesteerd heeft toch niet volledig 
verloren. Zijn/haar aangeleerde kennis in 
hulpverlening kan hij/zij later nog benutten 
bij ongevallen waar de hulpdiensten nog 

verwittigd moeten worden of nog onderweg 
zijn. Hij/zij zal op dit moment mogelijks 
levensreddende handelingen kunnen stel-
len waarvan de doorsnee mens meestal 
geen benul van heeft. 

Naast al hun oefeningen en opleidingen 
neemt ons jeugdbrandweerkorps  jaarlijks 
deel aan de nationale en provinciale jeugd-
brandweerwedstrijden. Het ene jaar gaat dit 
door in Bree, het ander jaar in Kruishoutem 
of Gavere maar elk jaar in een andere pro-
vincie. 
Ook als een ander korps hun 5de, 10de, 
25ste of zelf 40ste verjaardag viert met een 
grote ludieke wedstrijd mogen ze de jeugd-
brandweer van De Haan – Wenduine tot hun 
deelnemers tellen.
Ten slotte staande leden van de jeugdbrand-
weer  steeds paraat om een handje toe te 
steken bij de jaarlijkse activiteiten van de 
brandweer: de spaghetti-avond, de quiz, de 
opendeurdagen ... 
Bij dit laatste demonstreren ze regelmatig 
hun kunde voor het talrijke publiek.

Personen die interesse hebben in de jeugd-
brandweer of de brandweer mogen vrijblij-
vend contact opnemen met het secretariaat 
van de brandweer, elke 
weekdag van 07.30 
uur tot 18.00 uur.

Brandweer De Haan – 
Wenduine
Markt 18/20
8420 De Haan - 
Wenduine
050/41.65.40
brandweer@dehaan.
be

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
Nieuws uit

de gemeentelijke basisschool
Zuienkerke

Een nieuw jaar is gestart….een jaar vol goeie 
voornemens; een jaar met nieuwe dromen en 
verlangens maar hopelijk vooral een jaar met 
heel wat warmte, geluk en goeie gezondheid!  
Toch is het altijd goed om eens terug te 
blikken naar het vorige jaar en te koeste-
ren wat goed was en ……ja, onze school 
kende heel wat hartverwarmende momenten!                                             
Deze momenten vormen een draagvlak van 
enthousiasme , motivatie en inspiratie en 
geven ons een onuitputtelijke kracht en 
geestdrift ; dit voor een gans nieuw jaar ! 

 Grootoudersfeest bij de kleuters
    12 november 
Voor jong en oud …. groot of klein                              
Clown Rocky liet niemand onberoerd!!

Voor het optreden werden de grootouders 
met hun oogappels verwend met een ontbijt!

 Donderdagnamiddag grootouderfeest
    1 & 2 leerjaar
21 november 

Juffen uit het 1e en 2e leerjaar hadden voor 
de grootouders en hun kleinkinderen een 
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Restaurant – Feestzaal – Tea-room

DE VALCKENAERE
Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege

Tel.: 050 54 57 59
www.restaurantdevalckenaere.be 

donderdag gesloten
en woensdagavond 
(behalve juli en augustus)

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

PCW   Solutions. 

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

Wesley Canneyt 

PC

Nu ook in Zuienkerke! 

COMPUTERPROBLEMEN 
HARDWARE 

HERSTELLINGEN     WEBSITES 
SOFTWARE 

 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

Danstaverne

DE SCHUURE
Oostendse Steenweg 49 • 8377 Meetkerke

050/ 311 606 • 0477/ 46 88 34

Voor een gezellige avond in een sfeervol kader
Alle dagen open vanaf 19.30u
Op maandag open vanaf 14u

Dinsdag gesloten

 Vrijdag 14 FEB 2014 

OPTREDEN VAN BOBBY PRINS

 DONDERDAG 14 AUG 2014 

OPTREDEN VAN CORRY KONINGS

WWW.DESCHUURE.BE

konijnenpootje ook gretig gevuld met centjes. 
Met de opbrengst van ons superleuk kerst-
marktje en de vrijgevigheid van onze kinde-
ren en hun familie konden we maar eventjes 
1100€ wegschenken. Dikke merci aan ieder-
een die heeft bijgedragen tot vzw kindergeluk 
van Meneer Konijn. 

Het hoogtepunt was uiteraard het overhandi-
gen van onze centjes aan de Grote Meneer 
Konijn. Met wat zenuwkriebeltjes kwamen 
alle kinderen met een sfeerkaarsje de grote 
zaal binnen. De komst van Meneer Konijn 
werd op een warme en zeer zinvolle manier 
ingezet. Ouders en toeschouwers werden 
ontroerd door het innemende ritme van de 
vele bekertjes die op en neer dansten . 
Feilloos zorgden onze leerlingen voor een 
prachtig kippenvelmoment en dit onder muzi-
kale begeleiding van enkele juffen en het zin-
gen van een mooie liedjestekst “Alleen jij kan 
het licht doorgeven…”(op melodie cupsong)

Bij het begin van dit nieuwe kalenderjaar 
beloven wij dan ook als schoolgemeen-
schap ons licht uit te dragen zowel binnen 
als buiten de school en wensen iedereen:                              
een fantastisch, hartverwarmend 2014!!!
Juf Ingrid en team Gemeentelijke basisschool 
Zuienkerke

interactieve namiddag gepland. Een heuse 
zoektocht door ons Zuienkerkse dorpsplaats-
je zorgde ervoor dat wellicht oude her-
inneringen terug tot leven kwamen. Daar 
bovenop waren er nog leuke oude volksspel-
letjes en tot slot een heerlijk kopje koffie!!                              
Hier en daar hoorden we  “voor herhaling 
vatbaar !”
  
 Q-music & Meneer Konijn op bezoek in 
onze school...
18 december

Ongelooflijk maar waar …op woensdagmor-
gen 18 december kregen we het bezoek van 
Meneer Konijn en DJ Jenno van Q Music. Op 
de valreep werd door een enthousiast lera-
renkorps een kerstmarktje in elkaar gesto-
ken. Cupcakes en flensjes zorgden voor 
de hongerige maagjes terwijl verfrissende 
bubbels van cava en heerlijke glühwein de 
uitbundige babbels vergezelden. Ook fijne 
bloemstukjes voor de feesttafel konden aan-
gekocht worden. Onze kinderen konden naar 
hartenlust speelgoed bewonderen (die ze 
voordien allemaal zelf bijeen hadden verza-
meld) en eventueel aankopen met enkele 
van hun spaarcentjes. Ondertussen werd het 
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LEEFSCHOOL AKKERWINDE 

 Diep in het oerwoud.
In leefgroep 2 werkten we een tijd lang rond 
het thema ‘OERWOUD’. 

We ontdekten alles 
over  de verschillen-
de lagen van de jun-
gle, de dieren, het 
tropisch klimaat,…
We zorgden een 
week lang voor de 
wandelende takken 
van Jorben. Een hele 
ervaring! 
Natuurlijk gingen we 
ook creatief te werk 
en maakten we  een 
fantasiejungle, kleur-
rijke ara’s, blaadjes-
kunst,…
Het werd een boei-
end en leerrijk 
thema.

 Yoga met leefgroep3 In het kader van 
ons tentenkamp, bij het begin van ons 
schooljaar, kwam Tina, de mama van Silas 
uit leefgroep 3, een yoga-sessie geven. Het 
thema van ons kamp was ‘stilte’. Ze leerde 
ons verschillende houdingen aan op een 
leuke manier. Het was niet altijd even gemak-
kelijk, maar het was erg tof. We kwamen tot 
rust en genoten van elk moment. Zinvolle 
informatie om mee te nemen dus!

 Wortelsoep met spinnen
Een tijdje geleden hebben we lekkere wortel-
soep gemaakt. Iedereen had een plankje, een 

ervaring! 
Natuurlijk gingen we 
ook creatief te werk 
en maakten we  een 
fantasiejungle, kleur-
rijke ara’s, blaadjes-
kunst,…
Het werd een boei-
end en leerrijk 
thema.
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 Yoga met leefgroep3 In het kader van 

de uien. Dat zorgde voor traantjes in de ogen, 
maar dat kon ons niet deren. We rolden onze 
eigen bal- letjes en staken er 

s p a g h e t t i s t o k j e s 
door. Zo werden het 
precies spinnetjes. 
We soep ging aan 
de kook en niet veel 
later konden we met 
z’n allen genieten 
van een kop verse 
soep. Njammie… 
dat heeft gesmaakt! 

 De robotwedstrijd

First Lego League wedstrijd 
Het begon allemaal toen Bart op een dag in 
de klas kwam en zei dat 5 kinderen van de 
klas mochten meedoen aan een robotwed-
strijd. Deze kinderen werden uitgekozen: Fien 
L., Laurens, Tibo, Jasmine en Emilia.
We begonnen met de robot te bouwen. 
Daarna begonnen we met het experimente-
ren om te kijken hoe de robot precies werkte. 
Dit mochten we elke donderdag middag doen 
samen met Ewout, onze computerman.
Toen was het vakantie en hebben we de hin-
dernissen verdeeld en iedereen kreeg 2 of 3 
hindernissen mee naar huis.
Na de vakantie zijn we volop begonnen met 
het programmeren. We hebben enkele hin-
dernissen uitgekozen die we gingen doen 
op de wedstrijd. Dan hebben we de taken 
verdeeld per hindernis. Toen hebben we ze 
volop geoefend .
Weldra was de grote dag daar: de robotwed-
strijd! Dit was in Kortrijk. We kwamen binnen 
en we schrokken nogal want er waren daar al 

mesje en 3 
wortelen meegebracht. We schilden onze 

wortelen, maakten er kleine schijfjes van 
en sneden 

wortelen, maakten er kleine schijfjes van 
en sneden 
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robot en hoe we die gemaakt hadden. 
Nadien hebben we nog wat rondgelopen en 
gekeken naar andere groepen. Toen kwam er 
een meneer een half uur vertellen over mag-
neten hoe dat werkt en zo. 

En daarna was het eindelijk het moment 
waar we allemaal op hadden gewacht. De 
prijsuitreiking! We zaten helemaal vooraan 
en wachtten in spanning af… we wachtten en 
wachtten en wachtten…. En opeens gingen 
ze over naar de bekers! We dachten dat ze 
ons vergeten waren maar blijkbaar hadden 
we een beker gewonnen. We hadden gewon-
nen met onze tsunami-stopper!!  We hadden 
een beker, een medaille en een bouwpakket 
van lego. Het was een SUPERDAG!!!!!! Onze 
tsunami-stopper is zelfs zo’n goed idee dat 
er al enkele kranten naar onze school zijn 
gekomen om eens te luisteren naar onze 
innovatieve oplossing voor tsunami’s. 
Fien L., Jasmine, Emilia

 Een fantastisch Sinterklaasfeest

Dankzij de creativiteit en het engagement 
van enkele ouders konden de kinderen genie-
ten van een schitterende intrede van de Sint 
en een superleuke dag.

 Kerstdrink

hele grote kinderen van 14 jaar. We gingen 
naar ons lokaal waar we alles nog eens her-
haalden zoals de presentatie van de tsunami 
stopper.

Nog geen vijf minuten later hadden we onze 
eerste robotwedstrijd tegen drie andere groe-
pen. We hadden ongelofelijk veel stress want 
we hadden geoefend zonder de andere hin-
dernissen op de tafel maar daar stonden die 
er wel op. Er waren er 2 van de 3 gelukt. Op 
het bord zagen we dat we 13de waren. 
Toen gingen we ons gaan voorbereiden voor 
de voorstelling van onze tsunami stopper. 
Dank je wel aan de 5 leerlingen die dit voor 
ons hebben helpen uitwerken: Lisa, Fien V., 
Lynn, Britt, Enya. De jury was heel enthousi-
ast over ons idee. Daar waren we heel blij 
mee.
Toen hadden we onze tweede wedstrijd en 
was er maar 1 gelukt. We zagen dat we 
waren gezakt naar de 19de plaats van de 23 
groepen! OEI! We deden helemaal niet mee 
om te winnen maar we zouden het toch leuk 
vinden moesten we niet een van de laatste 
zijn. Tussen de wedstrijden door heeft Tibo 
nog snel de robot opnieuw geprogrammeerd 
want er waren enkele dingen niet meer oké. 
Daarna moesten we naar de jury om te ver-
tellen over ons groepswerk. Niemand mocht 
in de kamer, zelfs Josephine en Bart niet! Dat 
was ook heel goed verlopen. 
Daarna hadden we onze laatste wedstrijd. 
Deze wedstrijd was beter gelukt dankzij Tibo. 
Hier hadden we geen strafpunten maar zijn er 
wel maar 2 gelukt.
Toen moesten we ons vlug haasten want 
we moesten meteen gaan vertellen over de 

Nog geen vijf minuten later hadden we onze 

We sloten de boeiende eerste trimester af 
met een gezellige kerstdrink in onze leef-
school.

 actie soep op de stoep 

Ook dit jaar bracht onze actie soep op de 
stoep voor welzijnszorg € 164 op.

Altijd welkom !
Ook op één van onze

open-deur-dagen.

• Zaterdag 15 maart 2014 => open-deur- 
voormiddag van 10 uur tot 12.30 uur
• Vrijdag 23 mei 2014 => open-deur-avond 
van 16 uur tot 18.30 uur
• Donderdag 28 augustus 2014 => open-
deur-namiddag van 15 uur tot 18 uur

Voor meer info surf naar www.miele.be of ga langs bij:

Miele,
het lievelingsmerk
   van uw kleding

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

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

BTW BE 0824.090.521
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Sport en vrije tijd

TURNLES VOOR VOLWASSENEN

In de sportzaal van Zuienkerke wordt er op-
nieuw turnles gegeven voor volwassenen.
De volgende data zijn voorzien : 
Januari: 14-21-28 
Februari : 11-18
Maart : 18-25
April: 01-22-29

Plaats: gemeentelijke sportzaal, Steenweg 37
Uur : 19-20 uur

Deze lessenreeks  is geschikt voor zowel man-
nen als vrouwen, voor jong en oud.

Meer info: sportdienst, tel. 050 43 20 50

MEETKERKSE MOERENTOCHT 

Op ZONDAG 6 ARPIL 2013  organiseert de 
sportraad van Zuienkerke opnieuw de Meet-
kerkse Moerentocht. Deze wandeling loopt 
door het heringerichte natuurgebied 
‘De Meetkerkse Moeren’ met zijn vele fauna 
en � ora. Langs rustige verkeersluwe wegen, 
mooie vergezichten, kapelletjes, door de idyl-
lische dorpjes Meetkerke en Houtave .

Afstanden: 7 – 13 – 18 – 24 km

!!! Er is ook een parcours voor gehandicapten 
voorzien : afstand 4 km 

Inschrijvingen en vrije start vanaf  8 uur te 
Meetkerke sportcentrum , Oude Molenweg 15 
(tegenaan de kerk) 
inschrijvingsprijs : 1,50 EUR
ledenkorting : 0,40 EUR
Men kan inschrijven  tot 15 uur.

INLICHTINGEN 
   Franky Goethals, tel. 0476/48.31.69
   Roger Deketelaere , tel. 0478/24.31.63

GROETEN UIT SNELLEGEM

De sportraad van Zuienkerke op wandeling, in 
Snellegem, bij de rustige bos-stappers Jabbe-
ke. (27/10/2013)

DANS

FEDES vzw bestaat 50 jaar en organiseert een 
waaier van activiteiten voor iedereen die van 
dans, sport en beweging houdt.

Tijdens de vakantieperiodes kan je bij ons 
terecht voor coole, keitoffe sportkampen en 

Steenstraat 1 - 9420 Erpe-Mere

dansstages voor kinderen en jeugdige spor-
ters/dansers vanaf 6 jaar. Voor volwassenen 
hebben we een uitgebreid aanbod aan dans-
stages en workshops. 

In de loop van het schooljaar  organiseert Dans-
platoo wekelijkse cursussen op verschillende 
locaties in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen 
en Hasselt. Ook in Zuienkerke zijn we reeds 
enkele jaren actief.
Het dansjaar wordt afgesloten met een heuse 
Fedes Danst!, de jaarlijkse dansvoorstelling 
waar alle dansers de kans krijgen te schitteren 
op het podium. Fedes Danst! 2014 is gepland 
op 17 en 18 mei in de Cultuurzaal van het 
Vrijetijdscentrum te Jabbeke, Vlamingveld 40.

Dansplatoo biedt naast de wekelijkse cursus-
sen, ook andere initiatieven zoals de Dansma-

rathon (26 februari 2014), Danshappening (7 
mei en 21 mei 2014), Dansclinics en gevari-
eerde Workshops. 

Fedes vzw organiseert, sinds 2006, een post-
graduaatopleiding, met als doel: pedagogisch 
goed onderlegde dansdocenten te vormen.

En in september 2012 zijn we van start ge-
gaan met de eerste Fedes-Bewegingsschool in 
Brugge &Jabbeke. 

Alle info omtrent onze activiteiten kan je te-
rugvinden op www.fedes.be.
Je vragen stellen kan via info@fedes.be of bel-
len naar 050/35 13 05.

Uiteraard vind je ons op Facebook !! (Fedes 
vzw Dans, Fedes Sportkampen, Fedes Bewe-
gingsschool)
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Bibliotheek
NIEUWE AANWINSTEN

Onze bib heeft een hele lading nieuwe boe-
ken aangekocht.
Kom eens langs en overtuig jezelf. Er is voor 
elk wat wils.
Hier geven wij een overzicht van onze nieuwe 
boeken. 

 JEUGD

TITEL AUTEUR
LEESBOEKEN

Sem en Roos Van Lieshout, Elle

Dertien rennende hertjes Van de Vendel, Edward

Fantasia Stilton, Geronimo

De jagers Flanagan , John

De indringers Flanagan , John

Gezocht: lief meisje Cronin, Ali

De Roze Tijgers & de verd Retsin, Katja

Op zoek naar Rode Havik Stilton, Geronimo

Geronimo moet verhuizen Stilton, Geronimo

Grote griezels Stilton, Geronimo

Rokfords rattige roddelpe Stilton, Geronimo

De beslissende wedstrijd Garlando, Luigi

Dromen van de finale Garlando, Luigi

Geen paniek! Kinney, Jeff

Bekijk het maar! Kinney, Jeff

Zwaar de klos! Kinney, Jeff

Een hondenleven Kinney, Jeff

Dummie de mummie en de da Menten, Tosca

De avonturen van Marco Po Stilton, Geronimo

Vijf prima ballerina's Stilton, Thea

Uit de lucht geplukt, of Tijsmans, Mark

WEETBOEKEN
De vrolijkste kinderliedj

De vallei van de wentelmo Blanco, Noelia

Zeehondje in nood Van Rheenen, Barbara

Machines op de werf Van De Wiele, Agnes

Dik en dun Van Genechten, Guido

Lekker zoet Slegers, Liesbet

Miauw! Slegers, Liesbet

Het kerstverhaal van Piet Thompson, Emma

 VOLWASSENEN 

TITEL AUTEUR
ROMANS

Giftige vlinders Deflo, Luc

Gelukkige slaven Lanoye, Tom

Rebecca Shelby, Philip

Het Janussyndroom Aspe, Pieter

Wij en ik De Coster, Saskia

Het hart van alle dingen Gilbert, Elizabeth

Het Juliette-genootschap Grey, Sasha

Bridget Jones Fielding, Helen

Dr. Sleep King, Stephen

Het bottenseizoen Shannon, Samantha

Het puttertje Tartt, Donna

Weduwenspek Van Paemel, Monika

Daar is hij weer Vermes, Timur

Een geval van ordeverstor Yates, Richard

Nultijd Zeh, Juli

De roep van het land Lark, Sarah

Het land van belofte Lark, Sarah

Het lied van de wolken Lark, Sarah

NON-FICTIE
Dagelijkse kost Meus, Jeroen

Goed gemutst Kegels, Ellen

De Rode Duivels Aerts, Bart

Oorlogsdagen Serrien, Pieter

Operatie Diane Galon, Stephan

NIEUWE TARIEVEN

Vanaf 3 januari 2014 gelden er nieuwe tarie-
ven en termijnen in onze bib. De bedoeling is 
de tarieven in alle bibliotheken van onze pro-
vincie gelijk te schakelen, wat dan ook trans-
paranter is voor de bibliotheekgebruikers.

Wat verandert er ?

 Het uitlenen van alle materialen wordt gra-
tis (dit houdt in dat er voor cd’s, dvd’s, taal-
cursussen en luisterboeken geen leengeld 
meer gevraagd wordt).

 Vanaf 18 jaar wordt het lidgeld € 5 per 
jaar (in plaats van € 3 nu). Voor kinderen en 
jongeren tot 18 jaar blijft het lidmaatschap 
gratis.

 De uitleentermijn wordt 4 weken (nu kon-

Uitleeninfo en tarieven :

 Lidgeld (< 18 jaar) - € 5,00 per jaar
 Uitleenabonnement e-boeken - € 5,00 
voor 3 e-uitleningen (vanaf april 2014)

den materialen 3 weken worden bijgehou-
den).

 Het telaatgeld wordt voor alle ontleende 
materialen € 0,20 per materiaal/per dag.

Materiaal Aantal Termijn Leengeld Telaatgelden per dag 
(kinderen en volwassenen)

(jeugd)boek 10 4 weken geen € 0,20

(jeugd)strip 5 4 weken geen € 0,20

Tijdschrift 5 4 weken geen € 0,20

Cd / luisterboek 5 4 weken geen € 0,20

Dvd 3 4 weken geen € 0,20

taalcursus 3 9 weken geen € 0,20

OKRA ZET HET NIEUWE JAAR IN.

OKRA Zuienkerke, het 
trefpunt voor 55+,  zit 
ook in 2014 niet stil.
Iedere dinsdag wordt 
er vanaf 14 uur in 
zaal De Notelaar 
gekaart of Rummikub gespeeld.

Maandag 10 februari 2014 : Voordracht 
“De wondere wereld van vis en vissers” in 
zaal De Notelaar om 14 uur. 

Donderdag 20 februari 2014 : Bowling in 
Blankenberge

Donderdag 6 maart 2014 : Om 14 uur 
samenkomst van de fietsers met demonstra-
tie ‘elektrisch fietsen’.

Vrijdag 21  maart 2014 : Lentefeest met 
de Vergies in zaal De Notelaar vanaf 14 uur.

Donderdag 10 april 2014 : Start fietssei-
zoen. Afspraak om 14 uur op de parking van 
het gemeentehuis. Vanaf dan wordt er iedere 
donderdag tot half september gefietst.

Maandag 14 april 2014 : Bloemschikken 
voor Pasen  in zaal De Notelaar

Woensdag 16 april 2014 : Ronddragen van 
de paaseieren naar rust- en ziekenhuizen en 
+ 80 jarigen 
Dinsdag 22 april 2014 : “Houden van” in 
het Sportpaleis van Antwerpen.

Zaterdag 26 april 2014 : Zegening fietsen 
samen met KVLV

Wie zich geroepen voelt om aan te sluiten 
bij deze vereniging , een telefoontje naar één 
van de bestuursleden volstaat.

Agnes Jacxsens 050/41.59.08
 gsm 0476/45.80.53
 Voorzitster Okra 

André Wille 050/41.88.55
 gsm 0498/14.65.26

Tilleman Andrea 050/42.82.11
 gsm 0497/45.37.78

De Zaeyer Maria 050/41.31.45

De Pre Maria 050/31.52.99

Dumon Annie 050/31.17.24

Strubbe Gilbert 050/41.14.52

Bestuur Okra
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Senioren
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Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege

T. 050 54 48 12
F. 050 55 03 06

kantoor.demare@gmail.com 

GEEN GEZEVER : 112 EN 101 – ALLEEN 
NOODOPROEPEN

Geen Gezever
112 en 101
alleen
noodoproepen

Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de 
trap of je ziet iemand inbreken in het huis van 
je buurman. Je belt een noodnummer omdat 
je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, 
een medisch team of de politie. Een operator 
aan de andere kant van de lijn stelt je een 
aantal vragen, vertelt je wat je moet doen en 
verwittigt de nodige hulpdiensten om je te 
helpen. 
Maar wat gebeurt er als je belt naar een 
noodnummer zonder dat je dringende hulp 

nodig hebt? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn 
de gevolgen?

 Noodnummers in België 
In België zijn er twee belangrijke noodnum-
mers voor dringende hulp:
• 112 voor ambulance en brandweer
• 101 voor politie

112 is bovendien het Europees noodnummer. 
Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 
bellen voor zowel de brandweer, een medisch 
team als de politie.

 Wat zeg je als je een noodnummer belt?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind 
je je meestal in een stressvolle situatie. Toch 
is het belangrijk dat je precieze en juiste in-
formatie kunt meedelen aan de operator en 
dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil 
de operator van je horen:
• de juiste locatie
• wat er gebeurd is
• of er gewonden zijn
• wie je bent
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Preventie en
gezondheid

 Wat is het verschil tussen een dringen-
de en een niet-dringende oproep? Enkele 
voorbeelden.
Je mag naar 112 of 101 bellen als je drin-
gend de brandweer, een medisch team of de 
politie nodig hebt. Als het niet dringend is, 
bel je beter de lokale brandweer, je huisarts 
(buiten de uren de wachtdienst van huisart-
sen) of de lokale politie. 
Er zijn ook nog andere noodnummers voor 
speci� eke problemen, zoals de zelfmoordlijn 
of het antigifcentrum. 

Wanneer mag je wel bellen?
•Als een gebouw, bos of auto in brand staat.
•In geval van een ernstig ongeval met gewon-

den of doden.
•Wanneer je slachtoffer of getuige bent van 

een gevecht.
•Als je iemand ziet inbreken in een huis.

Wanneer mag je niet bellen?
•Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.
•Om een grap uit te halen.
•Als je algemene informatie nodig hebt, zoals 

iemands telefoonnummer of adres.

Nog enkele tips:
•Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want 

daardoor kom je opnieuw aan het begin van 
de wachtrij te staan.

•Als je per ongeluk een noodnummer hebt 
gebeld, hang dan niet op, maar zeg de ope-
rator dat alles in orde is. Zo is de operator 
er zeker van dat er geen sprake is van een 
noodgeval.

 Wat gebeurt er als je geen dringende 
hulp nodig hebt en je toch een noodnum-
mer belt?

Mensen bellen om de meest 
uiteenlopende redenen naar 
een noodcentrale: omdat ze 
echt dringend hulp nodig heb-

ben, maar ook om een taxi te bestellen of per 
ongeluk omdat het toetsenbord van iemands 
GSM niet geblokkeerd is. In België is meer 
dan één op vier oproepen naar een noodcen-
trale eigenlijk geen noodoproep.

Als je de hulpdiensten zonder geldige reden 
opbelt, kunnen de operatoren in de noodcen-
trales de oproepen van mensen die echt in 
nood zijn niet aannemen. Deze mensen moe-
ten dus langer wachten op een antwoord en 
dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen 
personen die opzettelijk naar noodcentrales 
bellen voor de grap zich bloot aan gerechte-
lijke vervolging, wat kan leiden tot een straf-
rechtelijke veroordeling. 

De federale overheidsdiensten Binnenlandse 
Zaken en Volksgezondheid en de geïntegreer-
de politie lanceren dit jaar een informatie-
campagne over het juiste gebruik van nood-
nummers. 
Samen met een groot aantal andere gemeen-
ten, brandweerkorpsen, politiezones en zie-
kenhuizen werkt ook de gemeente en het 
brandweerkorps van De Haan hieraan mee.

Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? 
Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt 
dringend hulp nodig hebt van de brandweer, 
een medisch team of de politie. Met andere 
woorden “Noodoproepen: geen gezever”.

GEZOND HET NIEUWE JAAR IN !
Het nieuwe jaar komt eraan. En dan nemen 
velen zich voor om gezonder te leven, voor-
nemens die in veel gevallen ook snel weer 
sneuvelen. Dat is jammer, want een goede 
gezondheid is belangrijk en een gezonde le-
vensstijl hoeft niet veel inspanning te kosten. 
Enkele tips om werk te maken van die goede 
voornemens. 

 Eet gezonder! 
Gezond eten hoeft helemaal niet ingewikkeld 
te zijn. Variatie in voedingsstoffen… dat is de 
sleutel tot gezonde voeding. En wanneer je 
de aanbevolen voedingshoeveelheden uit de 
actieve voedingsdriehoek naleeft, voel je je 
� tter, ben je minder snel moe en word je min-
der snel ziek.
Surf naar www.datvoeltbeter.be voor meer 
info.

Beweeg 30 minuten per dag
Onderzoek wijst uit dat personen die dage-
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lijks 30 minuten matig tot intensief bewegen, 
meer dan 3 jaar langer leven dan personen 
die dat niet doen. Spreek met je familie of 
vrienden af om regelmatig samen te bewe-
gen. Want samen bewegen is niet alleen leu-
ker, zo houd je het ook langer vol. 
Op www.10000stappen.be kan je gratis een 
online stappendagboek bijhouden en samen 
met vrienden, collega’s of familie een echte 
stappenuitdaging aangaan, waar ook ter we-
reld.

Blijf fi t in je hoofd
Iedereen heeft wel eens een dipje of komt te-
genslag tegen. Dat is perfect normaal en de 
meesten laten zich daardoor niet uit het lood 
slaan, want wie zich goed in zijn of haar vel 
voelt is tot veel in staat. 
Op www.� tinjehoofd.be vind je 10 tips om � t 
in je hoofd te blijven. Je kunt er ook testen 
hoe � t jouw hoofd is en krijgt ad-
vies op maat waarmee je onmid-
dellijk aan de slag kan.

Stop met roken. Zoek hulp. 
Je wil al een tijdje stoppen met roken, maar 
je slaagt er maar niet in? Wist je dat je je dan 
kan laten begeleiden door je huisarts of een 
tabakoloog? En dat die begeleiding groten-
deels terugbetaald wordt? 
Surf voor meer tips over stoppen met roken 
naar www.vlaanderenstoptmetroken.be of bel 
gratis naar Tabakstop op het nummer 0800 
111 000.

We wensen jullie alvast veel succes en een 
goede gezondheid.

GEZONDE LUCHT?

Gezonde buitenlucht? Ja graag, maar vergeet 
ook de lucht binnen niet!!
Tijdens de herfst en winter zijn we sneller 
geneigd om ramen en deuren goed dicht te 
houden om de warmte gezellig binnen te hou-
den. Als je weet dat je eigenlijk het grootste 
deel van je tijd binnen doorbrengt, dan weet 
je echter direct dat het heel belangrijk is voor 
je gezondheid om ook te zorgen voor gezonde, 
frisse lucht binnen.
Luchtvervuiling in je huis??

Gemiddeld bevindt een Vlaming zich zo’n 85% 
van de tijd binnen. Kleine kinderen brengen in 
de winter zelfs tot meer dan 95% van hun tijd 
binnen door, waarvan het grootste deel in de 
eigen woning! De verse, gezonde binnenlucht 
geraakt dan ook snel opgebruikt. Niet alleen 
door te ademen, maar ook door te koken, 
poetsen, douchen, roken, klussen,… komen 
er stoffen in de lucht die jou of je familie kun-
nen ziek of zieker maken, zoals vocht, schim-
mels, huisstofmijt, stof, CO,…

De oplossing: ventileren en verluchten!

Ventileren brengt voortdurend verse lucht 
binnen. Dit doe je door een raam op een kier 
te zetten of ventilatieroosters open te laten 
staan. Ventileren doe je 
best 24 uur per dag!

Verluchten is op korte tijd 
veel frisse lucht binnen 
brengen door bijvoorbeeld 
een raam of buitendeur 
meerdere keren per dag 10 tot 15 minuten 
helemaal open te zetten. Verluchten doe je 
wanneer de binnenlucht sterk vervuild is.

Verluchten = energieverspilling?

Soms hoor je weleens dat verluchten pure 
energieverspilling is omdat je warme, dure 
lucht naar buiten laat ontsnappen. Dit is niet 
helemaal correct: verluchten brengt vochtige 
lucht naar buiten en drogere lucht naar bin-
nen. Deze warmt veel gemakkelijker op, is 

beter warm te houden en voelt comfortabe-
ler aan. Hierdoor zal je de verwarming minder 
hoog moeten zetten dan voor het warm hou-
den van vochtige lucht!

Een proper ventilatiesysteem = propere lucht

Heb je een ventilatiesysteem in je woning, 
zorg er dan voor dat je dit goed (laat) onder-
houden. Twijfel je hierover? Raadpleeg dan 
de handleiding of je installateur. Slecht on-
derhouden ventilatiesystemen kunnen de 
luchtkwaliteit in je woning slechter maken in 
plaats van beter.
Heb je ventilatieroosters in je woning, zorg er 
dan voor dat je deze regelmatig eens schoon-
maakt. Maak het rooster open en verwijder 
stofnetten, blaadjes, beestjes,… Deze zorgen 
er voor dat de frisse lucht ofwel niet meer in 
je woning binnenkomt, ofwel alweer een pak 
minder fris is.

Tips voor gezonde lucht in je woning:
•Rook niet binnen. In een woning waar men-

sen roken, is dit meestal de grootste en on-
gezondste vervuiler.

•Ventileer 24 uur per dag.
•Onderhoud en gebruik de ventilatieopenin-

gen in je huis. Sluit ze niet af.
•Verlucht extra tijdens en na douchen, koken, 

poetsen, klussen,…
•Verlucht je woning extra wanneer je nieuwe 

bouwmaterialen of meubels hebt geplaatst.
•Zet de verwarming lager of af tijdens het ver-

luchten om geen energie te verspillen.

Meer info over ventileren en verluchten: 
www.mmk.be/ventileren-en-verluchten.

Omdat gezonde binnenlucht belangrijk is voor 
de gezondheid, wil Logo Brugge-Oostende 
vzw je hierover informeren.

Dieter Vanparys
Medisch milieukundige bij 
Logo Brugge-Oostende vzw

Anneke & James I 

‘t Boldershof
café - snack

 zonnig terras

 mogelijkheid om feestzaal te huren

 Van 12 tot 21 uur doorlopend  
snacks te verkrijgen.

 Naast de verse pannenkoeken 
 vanaf nu ook ijscoupes 
 in de namiddag

Openingsuren:
di-za: van 10 tot...
zo: van 9 tot...
ma: gesloten

Kerkstraat 13 I 8377 Zuienkerke
0477 19 69 26
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't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE-BAD

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

Gezellige sfeer met verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten

Diverse vlees- en visgerechten

Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

Oktober t/m april gesloten op dinsdag

't Zandlopertje
Zeedijk 13a, 8380 Zeebrugge-Bad

Tel 050 54 41 05 - gsm 0479 39 20 05
E-mail hilde-snauwaert@hotmail.com

Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 - 8377 Zuienkerke
T 050 41 84 14

Gesloten op zon-, maan- en dinsdag

BTW nr. 0672.111.515

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon. : Veemarkt
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent

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

5353

ACTIVITEITEN PASAR ZUIENKERKE

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen jullie die 
avond terug de hoofden bij elkaar steken en 
onze vragen oplossen. Het wordt een aange-
name mix van wist-je-datjes, bekende quizfor-
mules en zelfverzonnen concepten. Ook de 
niet fervente quizzers komen zeker aan hun 
trekken..

Zaal: NOTELAAR  Nieuwesteenweg 96 te 
8377 Zuienkerke.

Vrijdag 07/02/2014 om 19.30 u deuren 
open en we starten om 20.00u   

Deelnameprijs per persoon
 leden : €  3,00
 niet-leden : € 4,00

Een ploeg mag maximum uit 4 personen 
bestaan, mogelijkheid om ter plaatse nog 
ploegen te vormen .
Diegene die al een groep hebben graag de 
groepsnaam doorgeven bij de inschrijving 
aub !!!

We volgen de traditie en de best scorende 
ploegen worden beloond  met geldprijzen.  

Inschrijven kan tot: 05/02/2014  bij 

Jacques Serruys 0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35
Cools Wim 0496/83.22.75
Cuypers Henri 0497/36.46.17
Dekeyzer Edith 050/41.35.62

Valcke.Marijke@telenet.be of 
http://www.pasar.be/zuienkerke/deelnemen
www.facebook.com/pasarZuienkerke

Na inschrijving kan het bedrag ev. gestort 
worden  BE 07779594652066 
(Pasar Zuienkerke).

 ZUIENKERKE 
Zondag 9 maart 2014.

Culturele winterwandeling
te Damme.

In Damme waan je je terug in de middeleeu-
wen tussen alle historische gebouwen. De 
destijds welvarende havenstad pronkt nu nog 
met statige patriciërshuizen, het gotische 
stadhuis, musea, pittoreske molens,
de Onze-Lieve-Vrouwekerk en andere kerken 
zonder torenspits, ... 
Laat je ook verrassen door de waardevolle 
natuurgebieden en landschappen. Al of niet 
met knoestige knotwilgen of schuin getrok-
ken populieren. 

We starten met de beklimming van de Onze 
Lieve Vrouwe kerk toren om zo een panora-
misch uitzicht te hebben over Damme en zijn 
polders. Hier wordt al een stukje geschiede-
nis verteld door de gids.
   
Zondag : 9/3/2014 om 13.45u parking  
Damme Zuid (Oude Sluisedijk)

Deelnameprijs per persoon
 leden : € 7
 niet-leden : € 9
Inclusief in de prijs, toegang toren, prijs gids 
en een drankje.

Inschrijven  kan tot: 06/03/2014  bij 

Jacques Serruys 0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35
Cools wim 0496/83.22.75
Cuypers Henri 0479/36.46.17
Dekeyzer Edith 050/41.35.62

Valcke.Marijke@telenet.be of
http://www.pasar.be/zuienkerke/deelnemen
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www.facebook.com/pasarZuienkerke
 ZUIENKERKE 

26 /4/2014 Halle
Aan de oevers van de Zenne, 15 km ten zui-
den van Brussel, ligt het charmante Halle.
’s Morgens maken we een wandeling in het 
Hallerbos die ons zal trakteren op een prach-
tig paars tapijt van wilde hyacinten. Met een 
gids trekken we dit bosgebied tussen de 
Zenne en het Zoniënwoud in .
Na een middagmaal met streekgerechten en 
fairtrade produkten gaan we Halle bezoeken.
Een gids neemt ons op sleeptouw doorheen 
het historisch stadscentrum, en een unieke 
3D virtuele film geeft ons een beeld van Sint-
Martinusbaseliek na renovatie.
Nadien treden we in de voetsporen van de 
nurkse politieman Witse. We sluiten de dag 
af met een drankje aan de beroemde Witse 
boom.

Afspraak : 8.00 u vertrek met de bus aan de 
kerk van Zuienkerke (Nieuwe steenweg 37)

Deelname:
Leden: moet nog bepaald worden
Niet leden: moet nog bepaald worden
(exclusief drank tijdens maaltijd).

Daar wij slechts 24 personen kunnen toelaten 
dient de inschrijving als volgt te gebeuren:

Inschrijving : 
en na onderling akkoord met storting voor 
20/04/2014, betaling geldt als definitieve 
inschrijving.
Pasar Zuienkerke vermelding : Halle     BE 07 
7795 9465 2066     Bic : GKCCBEBB

Serruys Jacques 0486/71.44.84
 & 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35
Van Belle Romain 050/41.35.62
Valcke.Marijke@telenet.be of
via www.pasar.be/ Zuienkerke/deelnemen

Volgende activiteit :  18 mei 2014  sneukel-
fietstocht in eigen regio.

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 
VRIENDENKRING BLOEDGEVERS 
VAN ZUIENKERKE

Vooreerst wenst het bestuur van de Koninklijke 
vriendenkring van de Bloedgevers van 
Zuienkerke, alle donoren, hun familie en vrien-
den, een gelukkig, voorspoedig, en vooral, 
gezond 2014 toe. We konden onze nieuwjaars-
wensen reeds persoonlijk aan heel wat dono-
ren over maken op de Nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente Zuienkerke op zaterdag 4 janua-
ri. Als bestuur hebben we daar terug de stand 
van de frieten bemand. Deze organisatie was 
terug mogelijk dank zij de medewerking van 
Andrea en Roger De Craemer, van feestzaal 
“De Nieuwe Blauwe Toren”, waarvoor onze 
dank.

Op de vorige bloedcollecte van 10 december 
kreeg iedere donor, van de vriendenkring van 
de bloedgevers Zuienkerke, een kleine ein-
dejaarattentie in de vorm van een rekenma-
chientje. Op deze collecte kwamen in totaal 
120 donoren bloed geven. We mochten ook 
vier nieuwe donoren verwelkomen, alsook 3 
donoren die voor de eerste maal bloed kwa-
men geven in Zuienkerke. De opkomst was 
ook hoger dan in september, we telden name-
lijk 14 donoren meer. Als we echter de cijfers 
vergelijken met december vorig jaar hadden 
we 19 donoren minder.
De doelstelling was om in 2013 over de 4 
bloedcollecties in totaal 500 donoren te 
mogen ontvangen. Het werden er uiteindelijk 
449, dit zijn er 95 minder dan in 2012. 
Deze daling is onder meer te wijten aan de 
strengere medische voorschriften. Ook het 
afschaffen van de vrije dag, de aanpassing 
van de dienstvrijstelling voor bloedgevende 
ambtenaren, ligt mee aan de basis van die 
daling. Wij vinden het echter een spijtige zaak 
dat donoren om die reden afhaken. 
Nationaal werd er in 2013 eveneens een 
daling vastgesteld. Gelukkig lag het aantal 
nieuwe donoren dan weer hoger dan in 2012. 
Nieuwe donoren zullen alvast vanaf dit jaar 
worden onthaalt met een welkomstpakket. 
Tevens wordt vanaf 2014 regelmatig voorzien 
in nieuwe welkomstgeschenken.
We zijn ook reeds volop bezig, met de voor-
bereiding van het jaarlijks souper waarop de 
vereremerking van de verdienstelijke leden zal 
plaats vinden. 
Dit souper gaat door op zaterdag 8 maart 
2014 in feestzaal “De Nieuwe Blauwe Toren”.
De volgende bloedcollecte vindt plaats op 
dinsdag 11 maart in de gemeenteschool te 
Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.
We streven ernaar om dan hopelijk een kleine 
140 donoren te mogen verwelkomen. Daarom 
vragen we om op 11 maart terug familie, vrien-
den en eveneens kennissen mee te brengen.

Arnold Van Eeghem – secretaris

ZUIENKERKE 
BEREIDT DE PROCESSIE VOOR.

Hallo, beste Zuienkerkenaars.
Op zondag 6 april vindt in De notelaar het 
traditionele eetfestijn plaats! Het voltallige 
processieteam bereidt een ontbijtbuffet voor 

om wel degelijk ‘u’ tegen te zeggen. Het zal 
een topvoormiddag worden met veel enthou-
siaste mensen die de processie een warm 
hart toedragen. Het ontbijt zal heerlijk zijn, de 
sfeer super! Allemaal sympathisanten voor 
hetzelfde doel: De processie steunen. De 
notelaar zal weer vollopen, en de zaal zal een 
gezellige ,warme sfeer uitstralen zoals altijd  
De geur van verse koffie, lekker brood en 
boterkoeken met beleg zullen de lekkerbek-
ken onder ons bekoren, waarbij de inrichters 
u met grote zorg zullen bedienen. Dus…. 
Ontspanningstroef!
Allen op 6 april naar de Notelaar, Nieuwe 
Steenweg te Zuienkerke Dit gezellige gebeu-
ren kan niemand onberoerd blijven. We zien 
elkaar dus weer, in een riante sfeer, aan een 
lekkere ontbijttafel!. 

Tot dan, 
Het processiecomité

ONTBIJTTAFEL:  van 8u tot 11.30u 
PRIJS: 12 euro pp. (kinderen t.e.m 12jaar: 6 euro) 
STEUNKAART: 5 euro
Kaarten verkrijgbaar bij het voltallige processiecomité

Meer info: Marie-Anne Deloddere
 (050 41 91 30)

HALLOWEENTOCHT

Zaterdag 26 oktober 2013. 
In Houtave weten ze wat Halloween vieren 
is!  Voor de vierde maal tekende de gezins-
bond Houtave voor een Halloween-wandeling 
met vertrekpunt in  De Maere. Aan hek-
sen  geen tekort. Hier en daar een tove-
naar,  monster of vampier. De chiro  zorgde   
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voor het beter schminkwerk. Onder  begelei-
ding van twee tractoren en de politie trok de 
vrolijke groep zich op gang. Werkelijk niets 
werd aan het toeval overgelaten, want veilig-
heid staat immers boven alles! Het werd een 
lange, maar zeer sfeervolle wandeling. 

We werden  meegezogen in  het verhaal van 
een betoverde heks. Een toepasselijk hapje 
en  drankje, de brandstapel, ... alles klopte.
Het onwacht aangename weer lijkt achteraf 
gezien  een detail, maar was die dag toch 
allesbepalend. Met een gezellige babbel ach-
teraf werd terug de herfstvakantie ingezet. 
Het begint stilaan een leuke traditie te wor-
den! De gezinsbond Houtave dankt de Jeugd 
en  KLJ Oostende-Houtave, de touwtrekkers-
club De Stove, de Chiro Zuienkerke, bloem-
sierkunst Den kleinen olifant en herberg De 
drie koningen voor hun medewerking.

Wim Derudder.

30 GASTGEZINNEN GEZOCHT…
Euro-Children biedt kansarme kinderen uit 
Oost-Europa vakanties aan bij gastgezinnen. 
In de zomer van 2014 verwachten we 100 
kinderen, waarvan 30 voor de eerste maal. 
Hiervan zijn er 15 uit Slovakije, Kroatië en 
Bosnië & Herzegovina, en 15 uit Belarus uit 
regio’s in de buurt van Tsjernobyl.

De nucleaire ramp in 1986 in Tsjernobyl 
spaart ook de huidige generatie kinderen 
niet. Vooral schildklierkanker en leukemie 
komen vaak voor. Een ander probleem is de 
eenzijdige voeding en de vervuilde omgeving. 
Bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede 
vastgesteld. Een vakantie in ons land bete-
kent een enorme boost voor hun gezondheid.
Veel kinderen komen jaarlijks terug naar het-
zelfde gastgezin. Voor 30 kinderen tussen 9 
en 11 jaar, die voor de eerste maal komen, 
zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen.

Kandidaat gastgezinnen kunnen vrijblijvend 
contact opnemen op tel. 03/247.88.50, of 
mailen naar info@eurochildren.be.
Bijkomende informatie vindt u op onze web-
site www.eurochildren.be.

Vergeet de kinderen
uit het nieuwe Europa niet!

KEUKENS
BADKAMERS

BUREAUS
SLAAPKAMERS

DRESSINGS
MAATWERK

Diapal nv 
Bekedijkstraat 1     8490 Jabbeke     t. 050 81 91 70     f. 050 81 91 88
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Derde wereld

GEBOORTEN 

MOENS ESMEE geboren te Brugge op 20 
september 2013, dochtertje van Moens Mi-
guel en Detroyer Jay, wonende te Zuienkerke.

DE GRAEVE RAÏNO, geboren te Brugge op 9 
oktober 2013, zoontje van De Graeve Geert 
en Arents Davina, wonende te Meetkerke.

WULLAERT COLIN, geboren te Brugge op 2 
november 2013,zoontje van Wullaert Didier 
en Doom Stefanie, wonende te Zuienkerke.

VILLEYN JASPER, geboren te Brugge op 11 
november 2013, zoontje van Vileyn Roel en 
Yperman Hannelore, wonende te Zuienkerke.

BODE MARE, geboren te Brugge op 9 decem-
ber 2013, dochtertje van Bode Peter en De-
hollander Nel, wonende te Nieuwmunster.

DE CALUWE MAURO, geboren te Brugge 
op 30 december 2013, zoontje van De Ca-
luwe Michiel en Biccler Vanessa, wonende te 
Meetkerke.

DE SCHRIJVER NOOR, geboren te Brugge op 
10 januari 2014, dochterje van De Schrijver 
Tom en Dumarey Alicia, wonende te Zuien-
kerke

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieu-
we Zuienkerkenaartjes.

OVERLIJDENS

GOETHALS DENISE, geboren te Zuienkerke 
op 20 september 1929 en overleden te Jab-
beke op 7 september 2013, weduwe van 
Cosman Frans.

STANDAERT JUDITH, geboren te Brugge op 9  
juni 1931 en overleden te Torhout op 29 ok-
tober 2013, echtgenote van Goethals Louis.

COSTENOBLE MARIA, geboren te Zuienkerke 
op 21 januari 1928 en overleden te Zuien-
kerke op 1 november 2013, weduwe van Go-
vaert Raoul.

GHELEYNS VALERE, geboren te Blankenber-
ge op 9 augustus 1946 en overleden te Zui-
enkerke op 23 december 2013.

VANDERBRUGGEN GUY, geboren te Brugge 
op 10 juni 1941 en overleden te Brugge op 
13 januari 2014, echtegenoot van Baes Cé-
cile.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

JUBILEA

GOUDEN JUBILEUM
NOTREDAM ERNA EN GARDIN ERIC

Op 17 oktober 1963 huwden Gardin Eric en  
Notredam Erna te Wenduine Dag op dag 50 
jaar later werden ze omringd door familie en 
vrienden gehuldigd door de gemeentelijke 
overheid. 
Hun huwelijk werd bezegeld met 1 zoon.
Gedurende vele jaren hebben ze samen een 
winkel uitgebaat  en later een beenhouwerij.
Eric was een fervente wielertoerist. Hij was 
gedurende zeer vele jaren lid van de wieler-
toeristenclub de polderbutters. Hij heeft een 
kast vol met trofeeën en medailles van al zijn 
overwinningen met het � etsen. Samen wonen 
zij in het rustige Nieuwmunster  meer bepaald 
in het Begijnhof.

Dikke profi ciat aan dit gouden paar.
Nog vele gezonde en gelukkige jaren toege-

wenst.
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Met reeds meer dan20 jaar ervaring in de sector

www.dakwerkenfernandlouagie.be

NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.

DIAMANTEN  JUBILEUM
DESMEDT LILIANE EN SANDELE LUCIEN

Op 17 oktober 1953 zetten Liliane en Lucien 
de grote stap.
Dag op dag, 60 jaar later werden zij omringd 
door hun familie en vrienden gehuldigd door 
de gemeentelijke overheid.
Lucien is een geboren en getogen Uitkerke-
naar. Ook in Uitkerke leerde hij Liliane ken-
nen.

Later verhuisden ze naar Houtave.
Hun huwelijk werd bezegeld met 1 dochter.

Dikke profi ciat aan dit stralende bruidspaar!
Nog veel mooie, gezonde en gelukkige jaren 

toegewenst.

Alain De Vlieghe - Burgemeester
Bevoegd voor feestelijkheden 

 DIAMANT - Desmedt Liliane en Sandele Lucien

 GOUDEN - Notredam Erna en Gardin Eric
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JOOST SCHOONJANS

Voor de eerste editie van 2014 kreeg ik de 
opdracht om een vrijwillige medewerker van 
het Polderkrantje te interviewen, die driemaan-
delijks ons gemeentelijk informatieblad in alle 
brievenbussen van Houtave deponeert. De 
reden waarom de redactieraad Joost Schoon-
jans voor dit interview uitkoos, was echter niet 
zijn regelmatige rondrit door Houtave, maar 
wel zijn trektocht met de � ets naar het Spaan-
se Santiago de Compostella.

Van zodra ik bij hem thuis in de Kapellestraat 
aankwam,

begon Joost enthousiast te vertellen.

“Sinds enkele jaren ondernemen mijn vrouw 
Kathleen en ik jaarlijks een � etsreis. Zo zijn 
we in het verleden onder andere al van Pas-
sau naar Wenen ge� etst en plannen we mo-
menteel een � etstocht van Berlijn naar Kopen-
hagen. Ik droomde er al lang van en omdat 
Kathleen geen zin had om langs de Camino, 
de pelgrimsroute naar Santiago de Compos-
tella te � etsen, heb ik deze reis alleen gedaan. 
Hierop heb ik me voorbereid door vooraf de 
route uit te stippelen en door tweemaal per 
week 100 kilometer te � etsen. Bij het Vlaams 
Genootschap van Santiago de Compostella 
heb ik een geloofsbrief en een stempelboekje 
afgehaald. De brief toonde aan dat ik of� cieel 
als pelgrim onderweg ging en het boekje heb 
ik aan de verschillende haltes laten afstem-
pelen als bewijs dat ik daar geweest was. Van 
mijn werkgever kreeg ik toestemming om 6 
weken vakantie te nemen en na een gezellig 
afscheidsfeest met familieleden en vrienden 
trok ik met volle moed op tocht.” 

Dat dit een hele belevenis was, werd duide-
lijk wanneer Joost me aan de hand

van zijn mooi en sprekend fotoalbum
meenam op zijn pelgrimstocht langs

de Camino naar Santiago de Compostella.

“Op 22 april 2013 ben ik vanuit Houtave 
vertrokken voor een � etstocht van ongeveer 

2.500 kilometer. Het werd een positieve en 
gevarieerde belevenis. Ik boekte nooit vooraf 
een slaapplaats en heb zowel in refuges en 
jeugdherbergen als in hotelletjes en kloosters 
overnacht. Een sfeervol klooster in Spanje, 
dat na een nijdige klim tussen de bomen plots 
opdoemde als een beloning voor de geleverde 
inspanningen, is me in het bijzonder bijgeble-
ven. Ook van mijn bezoekjes aan de mooie 
Franse kathedralen van Chartres, Tours en 
Saintes heb ik genoten. De prachtige natuur 
in Noord-Spanje met het mooie sneeuwland-
schap net voorbij de Pyreneeën en de ooie-
vaars in de omgeving van Burgos zorgde ook 
voor onvergetelijke impressies. En mijn pas-
sage op Cruz de Ferro, een heuveltop met een 
ijzeren kruis waar talrijke pelgrims een steen 
achterlaten als symbool voor de zorgen die ze 
meegedragen hebben, was een beklijvende er-
varing.
Heel interessant en waardevol waren ook de 
ontmoetingen onderweg met diverse mensen 
van verschillende nationaliteiten. Elke dag had 
ik wel een gesprek met iemand waarmee ik 
dan soms een eindje samen verder reed. Zo 
ontmoette ik een man aan het begin van mijn 

tocht in Saint-Quentin en zag 
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tocht in Saint-Quentin en zag 

ik hem terug aan het eindpunt 
in Finisterre. Merkwaardig was 
dat ik van veel mooi weer had 
kunnen genieten en dat hij – al 
� etste hij meestal maar 1 à 2 
dagen achter mij – veel regen-
weer had moeten trotseren.”

Hoewel Joost een zelfredza-
me man is, die er zijn hand 
niet voor omdraait om on-
derweg de kost te zoeken en 
zijn eigen kleren te wassen, 
blijft 6 weken toch een lange 
periode om een geliefde te 
moeten missen. Kathleen is 
daarom na 4 weken samen 
met dochter, schoonzoon 
en kleinkind via Lourdes ge-
reden en later ook naar La 
Coruna om een deel van die 
tijd met haar man samen te 
zijn. 
“Op 18 mei kwam ik vroeger 
dan verwacht aan in Santi-
ago de Compostella en om-

dat mijn zes weken vakantie nog niet om wa-
ren, ben ik doorge� etst naar La Coruna. Van 
daaruit zijn Kathleen en ik met de wagen terug 
naar Santiago de Compostella en ook nog naar 
het eindpunt in Finisterre gereden. In de ka-
thedraal van Santiago de Compostella waren 
we samen getuige van de eeuwenoude traditie 
waarbij pelgrims bewierookt worden door een 
reusachtig wierookvat. Dit wordt door kerkdie-
naren in beweging gebracht en slingert op een 
spectaculaire manier van links naar rechts tot 
bijna aan het gewelf van de kathedraal. Maar 
even indrukwekkend vonden we de vele gelo-
vigen van alle leeftijden – ook talrijke jonge 
mensen - die ingetogen de viering volgden.”     

Nu is Joost terug thuis en hij heeft de draad 
van het alledaagse leven weer opgenomen.
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“We wonen al 22 jaar in Houtave. Onze kinde-
ren Sigrid en Mathias zijn er opgegroeid en ook 
ons kleinkind Margo komt hier graag. Vroeger 
was ik koetsier in Brugge en als gediplomeerd 
hoefsmid kon ik de paarden zelf beslaan. La-
ter deed ik nog regelmatig koetstochten in 
Houtave en omgeving wat voor de cliënten van 
onze bed and breakfast een aangenaam ex-
traatje betekende. Intussen verdien ik al tien 
jaar de kost als slager in Colruyt en werkt mijn 
vrouwtje bij vzw Oranje in Zedelgem.”

Voor wie zelf eens naar Compostella wil trek-
ken, heeft Joost tot slot nog een positieve 
boodschap:

“Je moet niet bang zijn om eraan te beginnen 
en wie inlichtingen of tips wil krijgen,

is steeds welkom!”

Noël Delaere

VERWELKOMING NIEUWE INWONERS 

Op vrijdag 22 november 2013 verwelkomde 
de gemeente Zuienkerke de nieuwe inwoners, 
met een toespraak, bezoek aan het gemeen-
tehuis en een receptie. Het was van 14 au-
gustus 2012 geleden, dat de vorige lichting 
nieuwe inwoners werden uitgenodigd.

Er waren 82 nieuwe gezinnen en 149 nieuwe 
inwoners uitgenodigd, waarvan een behoorlijk 
deel aanwezig konden zijn op de receptie.

DE GEMEENTE ZUIENKERKE
ZET VERDIENSTELIJKE INWONERS
IN DE KIJKER

Mij valt de aangename taak te beurt om 
Leopold Deschepper te huldigen als laureaat 
van de arbeid in de sector Horeca met de 
titel Meester in het beroep uit erkentelijkheid 
voor bewezen diensten als zaakvoerder van 
de Schuure.

Begin de jaren ’80 werd de ouderlijke boer-
derij van Pol omgebouwd tot een danscafé, 
en Pol die voorheen ervaring opdeed in de 
toenmalige “Karekiet” ontpopte zich tot de 
geknipte uitbater. In de loop van de jaren 
werd een gevarieerd cliënteel opgebouwd. De 
zaterdagavond komt een wat jonger publiek 
en tijdens de weekdagen komen er veel 
mensen voor een rustige babbel met ach-
tergrondmuziek uit de jaren zestig, zeventig 
of tachtig. Pol doet graag inspanningen voor 
mensen die het moeilijk hebben en organi-
seerde daarom regelmatig benefietavonden 
met optredens van “Will Tura, Dana Winner, 
Garry Hagger, Mama’s Jasje, Touch of Joy 
en diverse andere bekende Vlaamse arties-
ten”. Met de winst werd er financiële steun 
gegeven aan het Kinderkankerfonds, het 
Brandwondencentrum van Greet Rouffaer en 
het Zeepreventorium in de Haan.

Voor deze prachtige realisaties en het meer 
dan 30 jaar uitstekend beheer en manage-
ment in de Horeca wordt Pol als zaakvoerder 
van het danscafé “ De Schuure” gehuldigd 
en kreeg als blijk van erkentelijkheid van 
ZIJNE MAJESTEIT KONING ALBERT II het ere-
teken van :

MEESTER IN HET BEROEP

Ook het gemeentebestuur wenst hem hier-
voor te feliciteren.

PROFICIAT

Jacques Demeyere, schepen Zuienkerke

Ik denk dat het past om vandaag een offici-
eel dankwoordje te zeggen aan jou Gilbert, 
voor de iaren inzet als bestuurlid en voorzit-
ter van het VVV.

Graag zou ik bij deze gelegenheid de bestuurs-
periode even kort schetsen.

Het begon op 10 mei 1996 toen Jeannine 
Samijn, Freddy Decancq, Romain Van Belle, 
Gilbert Jonckheere en Johan Van Thounout, 
de eerste vierkerkeroute boven de doopvont 
hielden, het was een wandelen fietsroute van 
28 km, langs de mooie landelijke wegen en 
de pittoreske dorpskernen van Zuienkerke. 
De leden hebben dan op 30 augustus 1996 
het VVV. Zuienkerke opgericht als een feite-
lijke vereniging.

Na het ontslag van Jeannine als voorzitter 
werd Gilbert in 2007 verkozen tot nieuwe 
voorzitter.

Gilbert, de volgende initiatieven zijn door 
jou drijvende kracht gegroeid tot pareltjes, 
waarop we echt fier zijn. De voltreffers zijn: 
het Pudderondje, de Vierkerkenzoektocht, de 
deelgemeente naamborden met wapenschil-
den, de deelname aan ommetoertjes van 
Westtoer en tot slot maar niet in minst de 
realisatie van de Van Maerelant route.

Met deze realisaties kunnen wij met fier-

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
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heid de eervolle voorzitter danken voor zijn 
mooie projecten die zorgen voor een betere 
uitstraling van Zuienkerke. Ze zijn ook op een 
zuinige manier met veel inzet, en met veel 
enthousiasme tot stand gekomen.

Het gemeentebestuur wenst je hiervoor te 
danken .

Bedankt Gilbert, voor al je inzet voor 
Zuienkerke

Jacques Demeyere, schepen Zuienkerke 22 
november 2013

Vanavond wil ik graag een woordje van dank 
uitspreken voor de vrijwillige inzet en het 
gevarieerde engagement van Marie Louise 
Pyra.

Dat Marie Louise een echte vrijwilligster is, 
werd nog maar eens duidelijk toen ze na het 
overlijden van pastoor Freddy Rotsaert spon-
taan de pastorie een grondige poetsbeurt 
gaf. Dankzij haar kon onze gemeentelijke 
technische dienst haar tijdelijke intrek nemen 
in een pastorie, die blonk als een spiegel.

Voor Marie Louise lag dit poetswerk in het 
verlengde van het engagement dat ze al jaren 
opneemt in de Sint-Michielskerk. Daar voert 
ze tal van taken uit samen met haar man 
Willy en zij zorgt er vooral voor dat er mooie 
bloemen op het altaar en op andere plaatsen 
prijken.

Haar echtgenoot Willy was er de oorzaak 
van dat Marie Louise met vrijwilligerswerk 
begon. Doordat hij in diverse verenigingen 
meewerkte, zat Marie Louise vele avonden 

alleen thuis en zo besloot zij om zich ook te 
engageren. Ze werd Ziekenzorgvrijwilligster 
en algauw voorzitster van de plaatselijke 
Ziekenzorgkern en dit doet ze intussen al 
ruim 25 jaar met hart en ziel. Marie Louise 
werd ook voorzitster van de plaatselijke afde-
ling van het christelijk ziekenfonds CM en 
ook die taak vervulde ze gedurende 15 jaar. 
Pas toen het ziekenfonds op een andere 
manier georganiseerd werd en niet meer 
met plaatselijke afdelingen werkte, kwam 
er een einde aan dit engagement. Intussen 
was Marie Louise doorgegroeid naar de regi-
onale werking en was ze lid van de Raad van 
Bestuur van CM Brugge.

Gedurende ruim 20 jaar was ze elke maand 
trouw op post om samen met de directie 
van het ziekenfonds en een twintigtal andere 
vrijwillige bestuurleden allerhande, vaak com-
plexe, dossiers te bespreken.

Omdat zij vorig jaar een twintigjarige termijn 
als vrijwillig lid van de Raad van Bestuur van 
CM Brugge beëindigd heeft, willen we Marie 
Louise vandaag huldigen als verdienstelijke 
inwoner van onze gemeente.

Marie Louise, proficiat en hartelijk bedankt!

Schepen: Noël Delaere

De Chiro van Zuienkerke mocht zich vanaf 
maart vorig jaar de beste Chiro van Vlaanderen 
noemen. De leiding veroverde deze titel tij-
dens het spel 'Chiro daagt je uit'.

Begin het werkjaar had de overkoepelen-
de Chiro organisatie alle jeugdbewegingen 
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opdrachten gegeven om een onderlinge com-
petitie in gang te zetten. De leiding van de 
vijftien chiro's die de meeste punten scoor-
den mochten het op 9 maart onderling tegen 
elkaar opnemen in de finale.

Tijdens die finale was het de bedoeling om 
zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren. 
De groepen konden pas aan een tweede 
opdracht beginnen als de eerste opdracht 
werd goedgekeurd door de scheidsrechters. 
Na de eerste finaleronde overleefd te heb-
ben, zetten alle leiders individueel een glans-
prestatie neer in de tweede ronde. Zo mocht 
Zuienkerke samen met vier andere finalisten 
in de grote finale uitmaken wie uiteindelijk 
de winnaar zou worden. Daarin moesten de 
groepen opnieuw 5 opdrachten zo snel moge-
lijk uitvoeren.

Uiteindelijk bleek Chiro Zuienkerke veruit de 
beste! Daarmee is Chiro Zuienkerke niet aan 
haar proefstuk toe. Afgelopen werkjaar won-
nen ze al de kampfotowedstrijd en de wed-
strijd 'spel van het jaar'. Het is duidelijk dat 
de Chiro van Zuienkerke geen inzet en crea-
tiviteit ontbreekt. Er wordt voor de volle 100 
procent gewerkt om de beweging te laten uit-
groeien. Hier en daar steken wat groeipijnen 
de kop op maar deze zijn niet zo onoverkome-
lijk als ze wel lijken. Qua leden gaat het jullie 
voor de wind. Het gemeentebestuur wensen 
jullie nog vele mooie, avontuurlijke en fijne 
momenten toe met de ganse ploeg. Graag 
bieden we jullie een bon van de "Banier" 
aan, waardoor jullie de groep terug een leuke 
zaterdagmiddag kunnen geven. Proficiat!

Schepen: Annelies Dewulf

Sam en Berend... nu zijn jullie aan de beurt. 
De 2 jongste verdienstelijke inwoners maar 
met een bijzonder puike prestatie! Toen ik jul-
lie deze week ontmoette om over de overwin-
ning te spreken zag ik een verborgen fierheid! 
Terechte fierheid, maar een enorme beschei-
denheid! Tijdens de Belgische kampioen-
schappen roeien zijn jullie erin geslaagd om 
de lOOOmeter met de lange boot, als eerste 
te eindigen in een tijd van 3' 32". Hoewel de 
trainingen niet verliepen zoals de trainer het 
wilde vertrokken jullie met een klein hartje 
naar de wedstrijd. Op karakter en met een 

voortreffelijke teamgeest haalden jullie de 
eerste plaats binnen. 

De helft van een kampioenenteam woont dus 
in onze gemeente. Berend en Sam toen jullie 
12 jaar waren hebben jullie beide de sport 
leren kennen door deel te nemen aan een ini-
tiatiekamp roeien. De sport werd gesmaakt 
en geleidelijk aan werd het voor jullie een 
passie om verder te gaan. Hoewel het niet 
altijd zo evident is... De trainingen zijn niet 
alleen intensief qua frequentie maar ook van 
inhoud. Nu jullie in de A en B categorie zit-
ten, wordt er zes keer per week getraind I De 
zaterdag en zondag op het water en tijdens 
de week wordt vooral op kracht en uithouding 
gewerkt. 

Ik ben ervan overtuigd dat dankzij jullie 
optimisme en gedrevenheid de combinatie 
school en sport plezant blijft! Behoud jul-
lie mentaliteit en bescheidenheid en mis-
schien kunnen we jullie binnenkort volgen 
in de media. Ik hou het alvast in de gaten. 
Gefeliciteerd! Graag overhandigt het gemeen-
tebestuur jullie nog een geschenkje.

Schepen: Annelies Dewulf

De volgende verdienstelijke inwoner die ik 
mag voorstellen, wordt vandaag in de bloe-
metjes gezet nadat ze na een goede 28 jaar 
haar pen en fototoestel opzij heeft gelegd.

Tina was in de gemeente de persvrouw die 
elke keer weer overal bij was, alles goed 
samenvatte en dat dan ook wekelijks publi-
ceerde in het regionaal Brugsch Handelsblad.

Zij was ook de eerste vrouwelijke correspon-
dent die voor dit weekblad werkte.

We mogen wel stellen dat over deze jaren 
heen er een goede band was tussen de 
gemeente enerzijds en Tina als persvrouw 
anderzijds.

Ook met onze redactieraad van het 
Polderkrantje werkte ze goed samen en we 
konden steeds op haar medewerking reke-
nen.

Nu zij dit hoofdstuk heeft afgesloten, blijft ze 
wel nog actief bij de Zuienkerkse bibliotheek 
als vrijwilliger.

Tina, wij vonden dit een reden genoeg om u 
als verdienstelijke inwoner te vieren.

Mag ik u dan ook vooraan vragen om een 
geschenkje in ontvangst te nemen.

Proficiat!!!!

Wim Cools Schepen

Vanavond heb ik het genoegen een jonge-
dame van 19 jaar aan jullie voor te stellen 
namelijk Julie Beirens.

Julie komt uit een landbouwersgezin, ze is 
woonachtig te Houtave en ze droomt er al 
jaren van schrijfster te worden.

Voor de meeste Zuienkerkenaars is ze zeker 
geen onbekende, want in 2011 werd zij ver-
kozen tot krak van de gemeente Zuienkerke.

Zij volgde daarbij haar opa, Michel Beirens op 
die het jaar voordien in 2010 werd verkozen 
tot krak van de gemeente Zuienkerke.

Ook werd Julie in ons Polderkrantje al geïnter-
viewd voor de rubriek 'mensen van bij ons'.

Dit naar aanleiding van het verschijnen van 
haar boek 'Scherven.

Dit boek gaat over een meisje dat haar leven 
weer op de rails wil krijgen nadat ze werd 
opgenomen in een psychiatrische instelling.

Dit boek is gebaseerd op haar eigen ervaring. 
Met dit boek wilde Julie aantonen dat psychi-
atrische patiënten gewone mensen zijn.

Naast proza en kortverhalen schrijft Julie ook 
gedichten.

Zo behaalde zij de jeugdprijs op een poëzie-
wedstrijd in Izegem en een tweede plaats 
op de Oostendse voorronde van kunstbende 
2013.

Poëzie helpt Julie om het dromerige in haar 
om te zetten in iets concreets en om haar 
twee uitersten in evenwicht te houden. Ze 
gaat lichtvoetig door het leven, maar tegelijk 
heeft ze ook haar donkere kanten. Poëzie is 
voor haar een soort therapie.

Onlangs werd onze dichteres die lid is van 
het dichterscollectief Brandmerk, gelauwerd 
op de poëziewedstrijd SOET in het Antwerpse 
museum aan de stroom.

Soet is de jaarlijks wedstrijd van de cultuur-
educatieve organisatie Jeugd en Poëzie, die 
jongeren en poëzie dichter bij elkaar wil bren-
gen.

Julie kreeg in het MAS de eervolste vermel-
ding in de categorie 18 tot 30 jaar, als meest 
inspirerende dichteres.
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Een grote inspiratiebron voor haar gedichten 
zijn haar grootouders met hun lessen van 
levenswijsheid.

Peter Holvoet- Hanssen, voormalig Antwerps 
stadsdichter droeg aan Julie een ballade op. 
Zelf droeg ze ook een gedicht van haar voor 
op het podium.

Want Julie probeert zoveel mogelijk podium-
ervaring op te doen. Op school heeft ze faal-
angst maar op het podium komt ze tot rust.

Daarom Julie stel ik voor dat je hier vanavond 
een gedicht van jezelf brengt en als het 
gemeentebestuur van Zuienkerke er ooit aan 
denkt een stadsdichter of moet ik zeggen 
een gemeentedichteres in dienst te nemen, 
dat weet ik al dat we niet ver moeten zoeken.

Julie ik wens je nog veel artistiek succes toe 
en nu geef ik aan jou het woord: (waarop 
Julie een kort gedicht voorleest...)

Burgemeester De Vlieghe

En ik blijf bij de jeugd: ik stel jullie Davy 
Denduyver voor: een 21-jarige jonge ontwer-
per die de wereld verovert met zijn street-
wear.

Zijn T-shirts zijn 
gegeerd over de 
hele wereld en 
zijn collecties 
zijn op luttele 
minuten uitver-
kocht.

Deze student Grafisch ontwerp en radioma-
ker bij Villa Bota richtte vorige zomer zijn 
eigen kledinglabel op 'Lost in the world'.

Een droom die hij al jaren koesterde en die 
hij in alle stilte realiseerde. Vanaf zijn 12 jaar 
is hij bezeten van skaten en zo raakte hij in 
contact met hardcore punkmuziek en hiphop. 
En onvermijdelijk hoort daar streetwear bij.

Twee jaar geleden stierf de papa van Davy 
en om zijn verdriet te verwerken is hij gestart 
met zijn eigen ontwerpen.

Toen hij zijn collectie lanceerde was alles 
direct uitverkocht. Zijn ontwerpen werden 
niet alleen door mensen van Europa gekocht 
maar ook in de Verenigde Staten en in Japan 
waren er kooplustigen.

De reden voor zijn succes ligt volgens Davy 
voor een groot stuk aan de boodschap die 
hij met zijn Lost in the world concept wil ver-
kondigen.

Hij heeft zich altijd in zekere zin een buiten-
staander gevoeld. Davy drinkt bijvoorbeeld 
nooit alcohol, wat vele zijn leeftijdgenoten 
vreemd vinden.

Die kledinglijn geeft zijn gevoelens weer en 
blijkbaar zijn er nog vele jongeren over de 
gehele wereld die met hetzelfde gevoel zit-
ten.

Davy is ook al benaderd door grote fabrikan-
ten maar hij wil niets overhaast doen : het 
moet volledig zijn eigen ding blijven.

En misschien kan Davy ooit zijn ultieme 
droom waarmaken: werken al ontwerper.

Maar voorlopig blijft hij met beide voeten op 
de grond : eerst zijn diploma halen.

Davy ik wens je veel succes toe met alles 
wat je doet en ik nodig iedereen hier uit na 
de toespraken eens de ontwerpen van Davy 
te bewonderen.

Burgemeester De Vlieghe

Zijn T-shirts zijn 
gegeerd over de 
hele wereld en 
zijn collecties 
zijn op luttele 

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma
(1ste maandag
van de maand)

14.00 Seniorendansnamiddag Blauwe Toren Feestzaal Blauwe Toren

Ma 17.00 Volleybal Mehoni Sportzaal

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma 20.30 VLM Mehoni Sportzaal

Di 14.00 Kaartnamiddag Okra De Notelaar

Di 19.00 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Di 20.00 Aerobic Davos ism gezinsbond Sportzaal

Di 21.00 Volleybal 30-70 Volleybalclub Sportzaal

Woe 17.00 Volleybal Mehoni Sportzaal

Do
16 - 17
17 - 18
18 - 19

Kleuterdansen (4-5 jaar)
Kinderdans (6-8 jaar)
Kinderdans (8-10 jaar)

Fedes Sportzaal

Vrij 15.30 Volleybal Mehoni Sportzaal

1ste vrij 19 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19:30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

Laatste vrij 
vd.maand 20 biljart Biljart 2000 Boldershof

FEBRUARI 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Vrij 7 19.30 Quiz PASAR De Notelaar

Ma 10 14.00
Voordracht:
De wondere wereld van vis en vissers.

Okra De Notelaar

Do 13 19.00 Brei-, borduur- en haakcafé KVLV Zuienkerke De Notelaar

Di 18 19.30 Knutselen van kippen KVLV Houtave De Maere

Wo 19 20.00 Toneel: Gezinsplanning De Bommelaar De Bommel

Do 20 14.30 Bowling Okra Blankenberge

Vrij 21 20.00 Toneel: Gezinsplanning De Bommelaar De Bommel

Za 22 20.00 Toneel: Gezinsplanning De Bommelaar De Bommel

Zo 23 18.00 Toneel: Gezinsplanning De Bommelaar De Bommel
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Ma 24 19.00 Kookles 1 KVLV Nieuwmunster De Bommel

Di 25 19.30 Knutselen van kippen KVLV Houtave De Maere

Wo 26 20.00 Toneel: Gezinsplanning De Bommelaar De Bommel

Vrij 28 20.00 Toneel: Gezinsplanning De Bommelaar De Bommel

Vrij 28 20.00 Toneel “de bemoeial” Theater Kleiem Sportzaal

MAART 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 1 20.00 Toneel: Gezinsplanning De Bommelaar De Bommel

Za 1 20.00 Toneel “de bemoeial” Theater Kleiem Sportzaal

Zo 2 19.00 Toneel “de bemoeial” Theater Kleiem Sportzaal

Woe 5 19.00 Toneel “de bemoeial” Theater Kleiem Sportzaal

Do 6 09.30
Kookworkshop
“Klein Konijn en de wonderwortel”

Jeugddienst De Bommel

Do 6 14.00
Samenkomst � etsers
met demonstratie elektrisch � etsen

Okra De Notelaar

Vrij 7 20.00 Toneel “de bemoeial” Theater Kleiem Sportzaal

Za 8 20.00 Toneel “de bemoeial” Theater Kleiem Sportzaal

Za 8 19.00 Souper Bloedgevers
Vriendenkring 
Bloedgevers

De Nieuwe Blauwe Toren 

Zo 9 13.45 Gegidst bezoek aan Damme PASAR Damme

Di 11 16.15 Bloedgeven Rode Kruis ism Vriendenkring Sportzaal

Do 13 18.45 Sauna KVLV Zuienkerke

Ma 17 19.30 Kookles KVLV Houtave De Maere

Vrij 21 14.00 Lentefeest met de Vergies Okra De Notelaar

Ma 24 19.00 Kookles 1 KVLV Zuienkerke De Notelaar

Za 29 13.30 Opruimactie ACW Zuienkerke Loods Technische Dienst

Ma 31 19.00 Kookles 2 KVLV Nieuwmunster De Bommel

APRIL 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 2 13.00 Buitenspeeldag Jeugddienst Zuienkerke

Zo 6
08.00 - 
15.00

Wandeltocht Meetkerkse Moeren Sportraad Sportcentrum Meetkerke

Di 8 19.00 Digitale fotogra� e les 1 KVLV Houtave Spietsela

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

taxigeorges@telenet.be

Hanzestraat 27
8370 Blankenberge

GSM: 0476 25 57 14           
TEL.: 050 41 54 25

FAX: 050 41 83 54
BTW: BE 0898.689.162

Electriciteit
Centrale verwarming

Sanitair
 ventilatie

INFO@FILIPLAGROU.BE
WWW.FILIPLAGROU.BE

FILIP LAGROU BVBA
Installaties & renovaties

filip lagrou kaartje.indd   2 25/11/13   20:01

FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN

Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen

Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken ! Ruime parking!

Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag

Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

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

Di 8 19.00 Kookles 2 KVLV Zuienkerke De Notelaar

Do 10 14.00
Start � etsseizoen
(iedere do tot half september)

Okra Parking gemeentehuis

Vrij 11 19.00 Digitale fotogra� e les 2 KVLV Houtave Spietsela

Za 12 20.00
Theatershow “Iedereen paranormaal” 
– Comedian en Mentalist Gili

Jeugd- en cultuurraad
 Zuienkerke

Sportzaal

Ma 14 14.00 Bloemschikken voor Pasen Okra De Notelaar

Ma 14 – 
Vrij 18

09.00 - 
16.00

Sportkamp Sportdienst Sportzaal

DI 15 19.00 Digitale fotogra� e les 3 KVLV Houtave Spietsela

Woe 16
Ronddragen paaseieren
naar rust-en ziekehuizen

Okra

Woe 16 19.30 Voordracht: veilig in het verkeer KVLV Zuienkerke De Notelaar

Vrij 18 19.00 Digitale fotogra� e les 4 KVLV Houtave Spietsela

Di 22 “Houden van” Okra Sportpaleis Antwerpen

Za 26 08.00
Geleid bezoek aan Halle,
Hyacintenbos en de boom van Witse.

PASAR Halle

Za 26 17.30 Mis en � etswijding KVLV Zuienkerke / Okra

Zo 27 11.00 Concert nav 800 jaar Nieuwmunster KVLV Nieuwmunster
Sint-Bartholomeus kerk 
in Nieuwmunster
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POLDERKRANTJE , 31 januari 2014 
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevol-
king aangeboden door het Gemeentebestuur in 
samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE
Woord vooraf p.3
Toespraak  p.4
Gemeenteraad p.8
Informatie p.13
Openbare werken en technische dienst p.16
Landbouw en milieu p.18
Cultuur p.21
Jeugd p.31
Onderwijs p.37
Sport en vrije tijd p.44
Bibliotheek p.46
Senioren  p.47
Preventie en gezondheid p.48
Verenigingen p.53
Derde wereld p.56
Burgerlijke stand p.57
Mensen van bij ons p.63
Evenementenkalender p.69
Puzzel p.73

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

Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 
2014. Artikels zijn altijd welkom. 
Artikels voor het Polderkrantje kunnen bezorgd 
worden aan lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels 
niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.
Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke
 050/43.20.50 fax 050/43.20.59
 franky.goethals@zuienkerke.be
Politie Zuienkerke
 050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)
 Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst
 050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)
OCMW
 050/42.79.98 (fax 050/42 67 37)
 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke
 050/42.45.45
PWA Blankenberge
  050/43.35.15
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
 101 of 050/41.10.05
Brandweer De Haan
 050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas
 078/35.35.34
kabeldistributie 
 015/66.66.66
Informatie water
 078/35.35.99
Defect water (24h op 24)
 078/35.35.88
Defect elektriciteit
 078/35.35.00
Melden  gasreuk
 0800/65.0.65
Defect Openbare Verlichting
 050/43.20.50- 0800/6.35.35

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 
13 uur tot 16.30 uur. Andere namiddagen is 
het gemeentehuis gesloten.

Elke eerste woensdag van de maand zijn alle 
diensten van het gemeentehuis in de namid-
dag open van 15 uur tot 19 uur : woensdag 5 
februari, 5 maart, 2 april 2014.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paas-
maandag 21 april 2014.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur – 
woensdag van 13.30 – 16.30 uur 

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKEN-
NOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 uur tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 uur tot 12 uur
Tel. DE BOEKENNOK : 050/42.45.45

Onze puzzel van oktober 2013  werd gewonnen door Strubbe Gilbert. Er waren 17 juiste inzendingen en 
2 foutieve . Het woord dat we zochten was: HOOIBROEI  
Betekenis van het woord: een proces waarbij een hoeveelheid hooi of ander organisch materiaal (uitein-
delijk) tot zelfontbranding komt.
Hier volgt de nieuwe puzzel : 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad 

+ annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en 

J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande 
uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, 
Lieselore Verstringe,  Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 14/03/2013. Enkel het verticale woord 
volstaat dus niet!

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

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

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

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

1. plaats wandeling sportraad 

2. “Klein konijn en de ….”

3. nieuw administratief bediende 2013

4. dansorganisatie – bestaat 50 jaar in 2014

5. naam nieuwste toneelvoorstelling De Bommelaar

6. naam studiebureau verbouwing Technische Dienst

Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  MeetkerkeI  
Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  
I Houtave  I  Zuienkerke  I  MeetkerkeI  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-

Onze puzzel van oktober 2013  werd gewonnen door Strubbe Gilbert. Er waren 17 juiste inzendingen en 

Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuien
Polderkrant-puzzel



74

         Hotel Butler              
  

Wij bieden U 12 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en WIFI. Ontbijtbuffet met zicht op de polders. 
Prijzen kamer 2p incl. ontbijtbuffet € 95 - € 110 
( Ook 3p-kamers en familiekamer beschikbaar ) 

Zie onze site voor arrangementen, promoties, reserveringen online, ….. 
Ook zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat. 

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

                              

de BIO kapper 
voor hij en zij

zonder afspraak

www.mdcoiffure.be

Blankenbergse
steenweg 40 A

Zuienkerke



Nieuwesteenweg 140 • 8377 Zuienkerke
T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

Specialiteit: Forel
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst

Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke
Tel./Fax: 050 42 65 64  •  info@degrotestove.be

Feestzaal tot 180 personen

Van oktober tot en met april gesloten op maandag, dinsdag en woensdag!
Van mei tot en met september gesloten op dinsdag en woensdag !

Hoeve Ten Doele 
Nieuwe steenweg 1, 8377 Zuienkerke 

Tel 050 41 31 04 - Fax 050 42 63 11 

Karel en Mieke Govaert, 
Nadine en medewerkers, 

heten jullie van harte welkom 

hoevetendoele@telenet.be 
www.hoevetendoele.be 

Bij mooi weer is het zalig 
vertoeven op ons 

terras en buitentuin. 
Voor de kinderen 

speeltuin 
met trampolines. 

Feestzaal geschikt voor  
alle feesten, vraag 

vrijblijvend naar onze 
brochure met feestmenu’s. 

Wij verzorgen ook 
rouwmaaltijden.  


