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

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 •

Karel en Mieke Govaert,

Feestzaal geschikt voor

Nadine en medewerkers,

alle feesten, vraag

heten jullie van harte welkom

vrijblijvend naar onze

Restaurant - Feestzaal

Hoeve Ten Doele
Nieuwe steenweg 1, 8377 Zuienkerke
Tel 050 41 31 04 - Fax 050 42 63 11
Gesloten op
maandag en dinsdag,
woensdagavond en donderdagavond.
hoevetendoele@telenet.be
www.hoevetendoele.be

feestbrochure.
Wij verzorgen ook
rouwmaaltijden.

H
TD
Bij mooi weer is het zalig
vertoeven op ons
terras en binnentuin.
Voor de kinderen
speeltuin met trampolines.
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voorwoordje
Beste lezers,
Was het voor jullie ook niet even schrikken toen je dit
vernieuwde informatiekrantje in de bus kreeg? Naast een
nieuwe cover kreeg het krantje ook een nieuwe naam.
Het Polderkrantje maakte plaats voor ons hip Polder
magaZIEN.

Naar jaarlijkse traditie werd het nieuwe jaar op gepaste
wijze ingezet met een leuke receptie voor alle inwoners van
de gemeente. Dit met de medewerking van verschillende
verenigingen, waarvoor dank.
Ik zou het bijna nog vergeten, maar mag ik namens mezelf
en de redactieraad jullie allen een fantastisch en gezond
2015 toewensen!

We kregen een leuk ontwerp en na wat overleg en
aanpassingen ontstond dit prachtig nieuw voorblad.
De redactieraad stak de koppen bijeen en zo werd ook
de nieuwe naam geboren. De winnaar van het gekozen
basisontwerp zullen we op een later tijdstip in de
bloemetjes zetten.

Ook het komende jaar veel leesplezier,
Wim Cools, schepen van informatie
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OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 4 februari, 4 maart en 1 april is er zowel op de dienst burgerzaken, de financiële dienst, de dienst
stedenbouw en ruimtelijke ordening en de politie dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 6 april.
OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag t.e.m. zaterdag : 09.00 – 12.15 uur
IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor gebruik
maken van deze automaat.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 door naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

Afghanistan, Jemen, de onmenselijke handelingen van IS,
de spanningen tussen Oekraïne en Rusland dat voor ons
land grote gevolgen heeft in de landbouw- en fruitsector.
Al dat geweld brengt natuurlijk veel slachtoffers met
zich mee en vooral de allerzwaksten worden het hardst
getroffen, ik denk dan vooral aan de kinderen.

Toespraak
Nieuwjaarstoespraak
Burgemeester Zuienkerke
Alain De Vlieghe, 3 Januari 2015

De economie in de wereld en in ons land herpakt zich een
beetje maar niet zoals verwacht. De interesten op onze
spaarcenten is nog nooit zo laag geweest en toch heeft
er in ons land nog nooit zoveel geld op de spaarboekjes
gestaan als nu. De regering heeft veel centen tekort met
als gevolg dat er veel besparingsmaatregelen op ons af
komen. De besparingsmaatregelen zullen ook gevolgen
hebben voor onze gemeente. Het statuut van onze
Gesco’s, onze gesubsidieerde contractuelen vervalt, we
hebben 18 mensen in dienst onder dat statuut, en deze
mensen worden contractueel. Dit betekent dat we minder
subsidies krijgen en dat we meer sociale bijdrage moeten
betalen.
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe brandweerzone gestart,
namelijk de hulpverleningszone West Vlaanderen 1. Deze
zone bevat 17 gemeenten, deze zone zal ongeveer 435000
mensen bedienen. Deze fusie zal voor onze gemeente in
2015 ongeveer 30000 € meerkosten . Bij deze wil ik toch
ook zeggen dat wij in het verleden zeer goed bediend zijn
van het korps van De Haan en Brugge,waarvoor dank. Dat
is nog eens een bewijs dat grootschaligheid en fusies niet
altijd kostenbesparend zijn , datzelfde verhaal hebben we
ook meegemaakt met de politiehervorming.

Burgemeesters,
Gedeputeerden,
schepenen,
gemeenteraadsleden,
OCMW
raadsleden
en
provincieraadsleden, beste genodigden en beste
Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie. Volgens het aantal inschrijvingen
zullen we ongeveer met een 750 tal mensen vandaag het
nieuwe jaar vieren.
Beste mensen, 2014 is voorbij. Het was een zeer belangrijk
jaar voor de politiekers op Europees, Federaal en Vlaams
niveau. Op 25 mei waren het verkiezingen en op 11 oktober
hebben de ministers hun eed afgelegd.

Beste mensen, dat was een beetje het slechte nieuws
maar ik heb ook nog goed nieuws. In mijn toespraak van
verleden jaar heb ik beloofd dat er veel zaken en werken
waren die we in 2014 zouden realiseren. Veel van deze
beloften zijn uitgevoerd zoals het prachtig vrijliggend

Het was ook een jaar met leed en oorlogen, denk maar aan
de aanslepende oorlog in Syrië, de oorlogen in Nigeria,
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fietspad van Zuienkerke dorp naar de Brugsesteenweg.
Dit is voor de fietsers een prachtige maar vooral veilige
verbetering die ongeveer 1,5 miljoen euro heeft gekost
maar die voor 100% gesubsidieerd is. De officiële opening
is binnenkort gepland .

Leopoldstraat en De Haan langs de Grotestraat. Na de
voltooiing van dit fietspad en de werken aan de A11 die in
2017 af moeten zijn,zal men op een veilige manier kunnen
fietsen van in Oostende tot in Knokke.
Ruimtelijke ordening is een belangrijk thema voor 2015
en de komende jaren. Ten eerste zijn we gestart met de
opmaak van een masterplan voor Nieuwmunster. Waarom
een masterplan en wat is nu eigenlijk een masterplan.
Volgens het gewestplan opgemaakt in 1977 is er in
Nieuwmunster nog heel wat grond met als bestemming
woongebied met landelijk karakter. De vier dorpskernen
staan sinds 1992 allemaal op de lijst van beschermd erfgoed
waardoor we telkens botsen op een negatief advies van
Onroerend erfgoed. In samenwerking met de provincie en
onroerend erfgoed heeft het gemeentebestuur beslist
om via Win vorm, dit is een soort wedstrijd waaraan 17
ontwerpers aan hebben meegedaan een masterplan te
maken. Naast de 40 nieuwbouwwoningen zal het plan zich
ook buigen over eventuele verbouwingen van bestaande
woningen, er zal ook een visie zijn over de toekomst van
de Bommel en de school. De mobiliteit en de ontsluiting
is een belangrijk gegeven in dat dossier. In het traject
zal de bevolking en de verenigingen uitgebreid bevraagd
worden. De bedoeling van dit plan is op zoek te gaan naar
de meest ruimtelijke oplossing voor Nieuwmunster zodat
de geplande ingrepen, het pittoreske karakter van de
gemeente niet verstoren en de leefbaarheid van het dorp
verhoogd wordt. Wat er zeker in het masterplan moet
voorzien worden is een plaats om een grote tent te zetten
om te feesten want dat kunnen ze in Nieuwmunster. Ter
gelegenheid van het 800 jaar bestaan van Nieuwmunster
zijn er verleden jaar heel wat activiteiten geweest,meestal
rond het thema tempeliers, het was duidelijk te zien want
op iedere activiteit vloeide het tempeliersbier rijkelijk. Als
afsluiter van 800 jaar Nieuwmunster is er voor de derde
keer het oudlandvuur die doorgaat op 10 januari.

De werken aan de Driftweg in samenwerking met De Haan
zijn gedaan. Hier is de riolering en het wegdek volledig
vernieuwd en is er een nieuw fiets- en voetpad. Hierbij wil
ik het gemeentebestuur van De Haan bedanken voor de
vlotte en aangename samenwerking.
Polderwind, een thema dat al veel jaren aan bod komt, en
dat nu definitief eigendom is van Rode Kruis Vlaanderen,
daarover heb ik positief nieuws. Alle bestaande gebouwen
zijn afgebroken en de bouwaanvraag voor het bouwen van
een nieuw zorghotel is binnen . Voor de plas en de gronden
rond de plas wordt er nog gezocht naar een nieuwe
bestemming. We hebben afspraken met de eigenaar dat
de herbestemming geen hinder mag teweeg brengen voor
de omwonenden en dat het terrein moet toegankelijk zijn
voor iedereen.
Verleden jaar hebben we een nieuwe schoolbus
aangekocht. De leerkrachten en vooral de kinderen zijn
zeer blij met de nieuwe bus en in het bijzonder met de
airco.
Wat er ook in 2014 is gerealiseerd is, is de restauratie
van de molen van Meetkerke. Na een lijdensweg van
vele jaren is het uiteindelijk gelukt. Maar laten we het
verleden vergeten. Het resultaat is prachtig. De molen
staat te pronken in het landschap van Meetkerke, het is
een pareltje in de Meetkerkse moeren. De molen zal één
zondag per maand open zijn en ook op monumentendag
en op open molendag voor het grote publiek. Beste
mensen dat waren een beetje de voornaamste realisaties
in 2014.

Ten tweede : In het kader van aanbieden van betaalbare
woningen moet Zuienkerke in opdracht van de regering
zoals iedere gemeente tegen 2020 een aantal sociale
huurwoningen bouwen, voor Zuienkerke zijn
dat
ongeveer 26 woningen. Om dat te kunnen realiseren
moeten er gronden geruild worden, gronden onteigend
worden, ruimtelijk uitvoeringsplannen gemaakt worden,
zodus geen gemakkelijke klus. Het gemeentebestuur
heeft beslist om een gespecialiseerd studiebureau aan te
spreken om deze studie te maken.

De vraag is nu kunnen we met de aangekondigde
besparingen en door de vele reeds uitgevoerde werken
in de komende jaren nog iets realiseren. Wel ik kan jullie
gerust stellen, we kunnen inderdaad nog werken doen
zonder de belastingen te verhogen. Onze begroting voor
2015 en het meerjarenplan tot 2019 ziet er goed . Uit een
uitvoerig rapport van Belfius is gebleken dat ongeveer
25% van alle Vlaamse gemeenten het financieel moeilijk
hebben en het zijn nogal dikwijls de grote steden met als
koplopers Gent en Antwerpen.

Volgens de laatste berichten van afdeling erfgoed Brussel
zouden de subsidies voor de binnen schilderwerken
aan de kerk van Zuienkerke en Meetkerke dit jaar ter
beschikking zijn. Als dat zo is kunnen we overgaan tot een
aanbesteding en deze werken dit jaar nog uit voeren.

Wat staat er zoal op het menu voor 2015 .
Op gebied van openbare werken staat weer de herstelling
van een paar landbouwwegen op ons programma, welke
we juist gaan doen staat nog niet volledig vast, het hangt
er een beetje van af hoever we komen met de 250 000€
die ingeschreven staat in de begroting.

2014 was volgens de metingen van het KMI het warmste
jaar. Het is natuurlijk zeer aangenaam dat er veel zon
is en we dat we op 1 november nog een terrasje kunnen
doen . Maar het is overduidelijk dat we te maken hebben

We hopen te kunnen starten met de aanleg van een
vrijliggend fietspad te Nieuwmunster langs de Prins
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met de opwarming van de aarde. Indien er niet dringend
ingegrepen wordt om de CO 2 uitstoot te verminderen
zal de aarde tegen 2100 met 5 graden opwarmen en
dat zal enorme gevolgen met zich meebrengen zoals
verdroging, overstromingen, orkanen en het smelten
van de ijskap.. Op 1 december 2014 hebben 62 van de 64
West-Vlaamse gemeenten waaronder ook Zuienkerke
een engagementsverklaring ondertekend rond klimaat
en energie om tegen 2020 20% minder CO2 uitstoot te
hebben. In samenwerking met de WVI en de provincie
zullen actieplannen uitgewerkt worden om in de komende
jaren maatregelen te nemen om tegen 2020 dit doel te
bereiken.

vergeten de speelpleinwerking de Ploeters zullen ervoor
zorgen dat de kinderen zich niet vervelen. Nieuw voor dit
jaar is een lessenreeks gitaarspelen . Meer informatie kan
je bekomen bij onze Eva van de jeugddienst en op onze
gemeentelijke website.

De landbouwers hebben door het mooie weer een
goed jaar gekend, er waren geen problemen met veel
modder op de weg en de gewassen waren goed. Jammer
genoeg zijn de prijzen van de granen, dieren en andere
landbouwproducten veel te laag.

Buiten de vele activiteiten die door de verschillende
bejaardenbonden worden georganiseerd, zijn er weer een
paar gemeentelijke initiatieven voor de senioren, namelijk
de seniorendag,bezoek aan de 80 plussers en eventueel
een tweede infonamiddag over het werken met een GSM
I pad, of I foon Facebook, Twitter enz.

De website van de gemeente wordt dit jaar volledig
vernieuwd. Buiten ons driemaandelijks Polderkrantje dat
zeer veel gelezen wordt zal er binnen enkele weken een
aangepaste versie van ons informatieboekje ‘ Wegwijzer’
bij alle inwoners in de bus vallen. Wegwijzer zal informatie
verschaffen van de gemeentelijk diensten maar ook van
de diensten van het OCMW.

Jammer genoeg zijn er in 2014 veel te veel inbraken en
diefstallen geweest. De inwoners van de vagevuurwijk
hebben het initiatief genomen om een BIN op te richten,
namelijk een buurt informatienetwerk. Het is een
samenwerkingsverband tussen de burgers en de lokale
politie. Het is de bedoeling dat elke verdachte situatie
zo vlug mogelijk gemeld wordt aan de politie. Bij deze
wil ik dan ook de initiatiefnemers en ook de politie
bedanken voor hun inspanningen. Houtave is de vorige
weken ook niet gespaard gebleven van inbraken. In een
bewonersvergadering is er ook al over nagedacht om
dergelijk initiatief te nemen voor Houtave.

Beste mensen onze Danny gaat eind deze maand op
pensioen. Danny die sedert april 2002 bij de gemeente
werkte als rattenvanger was in al die jaren de kampioen
van alle collega’s van buurgemeenten in het aantal ratten
vangen per jaar . In het begin was het de muskusrat die nu
niet meer te zien is en nu gaat het vooral over de bruine
en zwarte ratten. Danny bedankt voor je inzet en het gaat
je goed op je pensioen.
Onze gemeente is op 1 oktober ingestapt in het project
boekbabys. Al de kindjes van 6 maanden ontvangen via de
bib of via het consultatiebureau van Kind en gezin gratis
een pakketje van 2 babyboekjes.

4 augustus 2014 was voor mij een speciale dag, dan is mijn
jongste kleinzoon geboren,maar het was ook op die dag
dat 100 jaar geleden het Duitse leger België binnenviel.
In heel veel steden en gemeenten is 100 jaar Grote Oorlog
op een passende wijze herdacht. Ook in Zuienkerke . Op
initiatief van de cultuurraad is er een werkgroep opgericht
en deze mensen hebben 2 activiteiten georganiseerd
namelijk een lezing gebracht door Wouter Delaere en een
tweedaagse tentoonstelling over wat er in Zuienkerke
allemaal gebeurd is in deze oorlog. Het was prachtig,
proficiat en bedankt voor de vele inspanningen . Ik heb
gehoord dat de werkgroep de komende jaren nog het een
en andere zal organiseren rond de Groote Oorlog meer
weet ik er nog niet over.

Als deze kindjes 15 maanden zijn krijgen ze opnieuw
een peuterpakketje. Uit studies is gebleken dat kindjes
die vroeg in aanraking komen met boeken meer kansen
hebben op school en veel taalvaardiger zijn.
Wij zullen opnieuw
de jeugd, toerisme, sport,
cultuur,senioren, gezin en landelijke verenigingen
ondersteunen door het behoud van de subsidies en de
nodige materiële steun.
Vooraleer we het glas heffen wil ik nog het college, de
gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken
voor hun inzet en steun. Ook zeer veel dank aan het
feestcomité die al voor de vijfde maal instaat voor de
organisatie van dit feest,de 6 verengingen die in de tent
klaar staan met allerlei lekkere dingen, ook veel dank aan
de vele vrijwilligers die deze dag hebben ingericht. Ik wil
jullie ook bedanken om met zoveel mensen in te gaan
op de uitnodiging van het college en de gemeenteraad
.Ik wens aan iedereen een gelukkig 2015, een zeer goede
gezondheid, veel geluk en leute en tot op de volgende
nieuwjaarsviering . Bedankt, en geniet ervan.

De cultuurraad zal weer zijn verschillende activiteiten
organiseren zoals de kunstroute, cultuurcafé, 11 juli
viering . maar iets nieuws is het bezoek aan Bergen dat
dit jaar culturele hoofdstad is. De uitstap is gepland op
zaterdag 12 september.
Dit jaar zullen weer heel wat activiteiten georganiseerd
worden voor de jeugd zowel voor de kleuters als voor
tieners. Voetballessen, crea atelier,buitenspeeldag op 1
april in Meetkerke, sportkampen, kookactiviteit voor de
kleuters, de alom gekende Roefel dag en zeker niet te

Leve Zuienkerke.
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3. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Solitaire
vakantiewoningen – Brugge Oostende’

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan het
ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) Solitaire vakantiewoningen – Brugge-Oostende.

Zitting van 17 september 2014
1. OCMW: jaarrekening 2013 – kennisname.

4. Hulpverleningszone West-Vlaanderen.

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening en
het jaarverslag 2013.

De gemeenteraad beslist over te gaan tot het instappen
in de Hulpverleningszone 1 vanaf 1 januari 2015 en keurt
de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden
modaliteiten in onderhavige overeenkomst goed.

Geconsolideerde eindbalans: totaal activa en passiva
€ 1.099.728,00

Zitting van 23 oktober 2014

Geconsolideerde resultatenrekening :
Opbrengsten
276.030,50 EUR
Kosten
413.201,69 EUR
Resultaat van het boekjaar
- 137.171,19 EUR
Gebruikte middelen van
125.548,88 EUR
de gemeentelijke toelage
Over te dragen
- 11.622,31 EUR
negatief resultaat

5. Financiën: budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014
De gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr. 1 voor het
dienstjaar 2014 vast.

6. Centraal Kerkbestuur:
- budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014
De gemeenteraad neemt eenparig akte van de
budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2014 van de
kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster.
- budgetten 2015
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2015 van
de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw, SintBartholomeus en Sint-Michiel.

2. Onderwijs:
- goedkeuring rekening 2013-2014 van de
scholengemeenschap “De Oostkant”.
De gemeenteraad keurt de rekening 2013-2014 van de
scholengemeenschap “De Oostkant” goed.
Ontvangsten :
Uitgaven :
Saldo :
		

7. Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1

2.221,58 EUR
1.848,06 EUR
373,52 EUR (over te dragen
naar het boekjaar 2014-2015)

De gemeenteraad stelt het aandeel van de
Zuienkerke in de gemeentelijke toelage
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1
gemeentebudget 2015 vast ten bedrage van
euro.

- goedkeuring budget 2014-2015 van de
scholengemeenschap “De Oostkant”.
De gemeenteraad keurt het budget 2014-2015 van de
scholengemeenschap “De Oostkant” goed.

gemeente
voor de
in het
93.943,00

8. Onderwijs:
- aanpassing samenwerkingsovereenkomst
scholengemeenschap “De Oostkant”
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om
het artikel onder titel 5 Personeel – artikel 12 §
4
van de samenwerkingsovereenkomst van de
scholengemeenschap “De Oostkant” voor de schooljaren
2014-2015 t.e.m. 2019-2020, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 27/05/2014, aan te passen.
- verlofregeling administratief personeel Gemeentelijke
Basisschool
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de
verlofregeling van het administratief personeel van de
Gemeentelijke Basisschool voor het jaar 2015.

Ontvangsten: 2.459,92 EUR
Uitgaven:
2.459,92 EUR
Bijdrage gemeente Zuienkerke : 346,00 EUR
- afsluiten convenant voor korte vervangingen
leerkrachten.
De gemeenteraad keurt het convenant voor
korte vervangingen voor leerkrachten van de
scholengemeenschap ‘De Oostkant’ voor het schooljaar
2014-2015 goed.
- schoolreglement en afsprakennota voor de
Gemeentelijke Basisschool.
De gemeenteraad beslist het bestaand schoolreglement
en afsprakennota in te trekken.
De gemeenteraad keurt het aangepast schoolreglement
en afsprakennota goed.

9. Imewo:
- overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv.
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten
aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur
van Imewo voorgestelde aanbod tot overname van
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de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij
Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging Imewo,
die toekomen aan de gemeente.

Bijzondere Algemene Vergadering op 17/12/2014.

- agenda en statutenwijziging en vaststellen van het
mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergadering in Buitengewone zitting
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan
de agendapunten van de algemene vergadering in buiten
gewone zitting van de opdrachthoudende vereniging
Imewo d.d. 9 december 2014 en aan de statutenwijziging.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda
en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der aandeelhouders van de WVI
van 17/12/2014.

3. WVI

4. Finiwo
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de dagorde
en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de
Buitengewone Algemene Vergadering van Finiwo d.d.
12/12/2014.

10. IVBO: agenda en statutenwijziging en bepalen
van het mandaat van de vertegenwoordiger van de
Bijzondere Algemene Vergadering
De gemeenteraad beslist de agendapunten van de
algemene vergadering van IVBO op 17 december 2014 en
de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan
de gemeenteraad, goed te keuren.

5. Imewo:
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de
raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging
Imewo bijkomende voorgestelde kapitaalverhoging,
geformuleerd per brief aan de gemeente op 23 september
2014 en vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door
de gemeente gedeeltelijk wordt ingeschreven, namelijk:
- voor
79.401,59
euro,
activiteit
elektriciteit
(vertegenwoordigd door 3076 aandelen Ae)
- voor 25.598,56 euro, activiteit gas (vertegenwoordigd
door 925 aandelen Ag), dit onder de opschortende
voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv
(overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op
29 december 2014.

11. Aanstellen van een ontwerper voor
onderhoud- en herstellingswerken aan diverse
landbouwwegen.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het
bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen voor het
aanstellen van een extern ontwerper voor onderhoud- en
herstellingswerken aan diverse landbouwwegen.
De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op een
bedrag van 250.000,00 euro inclusief btw en studiekosten.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

6. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke

12. Verkeersplateaus in de Weimanstraat.

De gemeenteraad keurt de gewijzigde dotatie aan de
politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar
2014 ten bedrage van 434.877,00 euro goed.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor
het leveren en plaatsen van twee verkeersplateaus
in de Weimanstraat en dit volgens de vastgestelde
voorwaarden en wijze van gunnen.
De kostprijs voor het leveren en plaatsen van twee
verkeersplateaus wordt geraamd op een bedrag van
10.000,00 euro.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

7. Aankoop van een gesloten bestelwagen voor de
technische dienst .
De gemeenteraad beslist het agendapunt te verdagen
en eerst te onderzoeken indien een gebundelde aankoop
van een gesloten bestelwagen op aardgas bij Eandis
interessant zou zijn.

8. Goedkeuring ontwerpakte ruil met Imewo van
perceeltje grond gelegen langs de Nieuwe Steenweg voor de bouw van een elektriciteitscabine.

Zitting van 25 november 2015
1. IVBO

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de
ontwerpakte, opgemaakt door het Comité tot Aankoop,
om over te gaan tot de ruil met Imewo van de percelen
grond gelegen Zuienkerke 1e afdeling sectie D zonder
nummer met een oppervlakte van 3 ca 80 dm² met
twee perceeltjes grond voor een totale oppervlakte van
4 ca 40 dm² te nemen uit het perceel 1e afdeling in de
sectie D perceel nummer 92L, voor de bouw van een
elektriciteitscabine.

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de
Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 17
december 2014 en de daarbij horende stukken, zoals ter
kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

2. IMWV
De gemeenteraad beslist de agenda goed te keuren en
kennis te nemen van de punten en de toelichting van de
8
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Speciaal
sterk
verminderd tarief
exclusief voor de
Brugse handelaars. Normaal kost een workshop 90 euro,
nu betaal je slechts 25 euro (Excl. BTW).

INFORMATIE
GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING

Voor verdere informatie kan je terecht bij Charlotte De
Meulenaere.
Charlotte.demeulenaere@sbmopleidingen.be
050 40 30 60

AANTAL INWONERS OP 01/01/2015
01/01/2014
01/01/2015

2.747
2.714
33

Het aantal inschrijvingen is beperkt.
AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE
OP 01/01/2015

Houtave
Meetkerke
Nieuwmunster
Zuienkerke
TOTAAL

mannen
215
214
220
720
1.369

vrouwen
198
203
230
714
1.345

Georganiseerd door SBM in samenwerking met lokale
economie, stad Brugge.
totaal
413
417
450
1.434
2.714

WESTPUNT
Aanspreekpunt voor de ondernemer
Westpunt,
de
ondernemersdesk
West-Vlaanderen, is
het aanspreekpunt
voor alle WestV l a a m s e
ondernemers.
Westpunt bereik je
via info@westpunt.
be of telefonisch via 050 40 73 65, elke werkdag van 9u
tot 12u en van 13u30 tot 17u00, op vrijdag tot 16u00.
Westpunt kadert in West Deal, het strategische
economisch transformatieplan van de Provincie WestVlaanderen. Met haar ondernemersgericht provinciaal
beleid wil de Provincie West-Vlaanderen het ondernemen
in West-Vlaanderen helpen versterken en ondersteunen.

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING
IN 2014
adopties
geboorten
erkenningen
huwelijksaangiften
huwelijken
echtscheidingen
sterfgevallen
nationaliteitswijzigingen
aankomsten
vertrekkers
ambtshalve schrappingen
interne mutaties

0
19
0
10
12
8
22
0
168
188
3
43

Met welke vragen kan je bij Westpunt terecht?
• Kan ik nog bedrijfsgrond kopen in mijn regio?
• Bestaat er een overzicht van de leegstaande
bedrijfsgebouwen?
• Kan ik een zonevreemd bedrijf overnemen?
• Moet ik een milieuvergunning aanvragen?
• Kan ik een kleine windturbine plaatsen?
• Worden er nog nieuwe bedrijventerreinen aangelegd?
• ...

AANTAL BEWOONDE WONINGEN
Houtave
Meetkerke
Nieuwmunster
Zuienkerke
totaal

160
168
190
600
1.118

Nieuwe naam en contactgegevens voor de dienst
voor onthaalouders regio De Haan, Blankenberge
en Zuienkerke
In de gemeente Zuienkerke zijn er binnen onze dienst 3
onthaalgezinnen actief.
* Annie Byl, Lindenhof 2
* Dominique Dumortier, Lindenhof 10
* Charlotte Govaert en Benny Cattoor,
Nieuwe Steenweg 42

Haal meer uit je zaak !
Workshops voor handelaars en hun medewerkers uit de
Brugse Regio.
Sessie 1 : Hospitality, gastvrijheid verkoopt
Sessie 2 : Sociale media
Sessie 3 : Goedkope vormen van promotie
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Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - -Kortverblijf
Woonzorgcentrum
52 serviceflats
Crisisopvang
Herstelkuren
- Kortverblijf

Binnen de dienst bieden we opvang in gezinsverband
voor kinderen. Dit zowel voor dagopvang, buitenschoolse
opvang, weekend en nachtopvang.
Uw dagprijs wordt berekend op uw belastbaar
beroepsinkomen en rekening houdend met het aantal
kinderen ten laste.
Voor meer info… aarzel niet de dienst te contacteren.

Crisisopvang

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf
Crisisopvang

Vanaf 1 februari zijn dit dan de nieuwe contactgegevens/
permanentiemomenten van de dienst.
FELIES vzw regio De Haan, Blankenberge en Zuienkerke
Rood-Kruisstraat 17, 8370 Blankenberge
regioverantwoordelijke: Cathy Craeymeersch
0473/63.73.54, dienstdehaan@felies.be of
cathy.craeymeersch@felies.be

permanentie-momenten :
• elke dinsdag 11u-13u permanentie in de Jeugddienst De
Haan (Monicastraat 13)
Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
• eerste en derde dinsdag 16u30-17u30 in KDV ‘t Schelpje
T 050 43 30 00 | E info@duneroze.be | W www.duneroze.be
Blankenberge (Rood-Kruisstraat 17)
• elke woensdag 10u30-12u in de Werkwinkel
Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
Blankenberge(Kerkstraat 236)
T 050 43 30 00 | E info@duneroze.be | W www.duneroze.be
• of na afspraak

NG

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

The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op e
nadien kunne
U kan zich individueel insc
Op aanvra

Oostendse Steenweg 81
8377 Houtave
tel. 050/689060
GSM 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
stijnvandermeersch@telenet.be

U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,

Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch ge
Ook verzorgen w

BTW/TVA : BE 0892.473.145

THEARTOFCOOKING

Onze private dining room leent zich
Bij ons kunt u ter

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
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op de stoep voor zijn eigen woning het onkruid bestrijdt.
(Met dank)

OPENBARE WERKEN &
TECHNISCHE DIENST

Hebt u als inwoner vragen of opmerkingen dan kun je
steeds terecht op ons telefoonnummer 050/417577.
Er werd een nieuwe rattenvanger aangesteld in onze
gemeente.(Filip vervangt Dany)

Bericht aan de inwoners:
Door de weersomstandigheden kan het gebeuren dat
de route van de huisvuilophaling gewijzigd wordt.
Vergeet niet om uw afval aan te bieden de dag zelf
van de ophaling vóór 7 uur ’s morgens, zoals in het
reglement beschreven staat.

Personeel
Niet alleen de Technische Dienst maar ook het
Administratief Personeel staat er in 2015 weer klaar voor
om de dienstverlening voor elke inwoner te garanderen.
(met de glimlach) .

Openbare werken
De werken voor de aanleg van ons nieuw fietspad (langs
de Nieuwe steenweg)van Zuienkerke dorp tot aan de
Brugse steenweg heeft wel lang geduurd.
Maar nu deze werken voltooid zijn mogen wij fier zijn op
die realisatie.
De houten bruggetjes en de houten vangrailconstructie
zorgen voor het landelijk uitzicht, mooi passend in onze
gemeente.
We willen deze
fietsverbinding
officieel openen in het
voorjaar .

Wim Cools
Schepen Openbare Werken en Technische Dienst 		
Personeel

Ook dit jaar worden er werken voorzien voor het onderhoud
van de landbouwwegen.

Technische dienst
Ook in 2015 staat de technische dienst ter beschikking
voor het onderhoud van het openbaar domein in onze
gemeente.
Vanaf 1/01/2015 is het gebruik van pesticiden in onze
gemeente verboden mogen wij dan ook vragen om net als
bij het sneeuw ruimen dat elke bewoner
12

Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden
proper houden.

LANDBOUW
& MILIEU
Zwerfvuilopruimactie
Op zaterdagnamiddag 21 maart organiseert beweging.
net (vroeger ACW) Zuienkerke voor de zesde keer een
opruimactie. Op verschillende locaties, verspreid over
de vier deelgemeenten, wordt er zwerfvuil opgeruimd.
Iedereen die wil meehelpen aan onze lenteschoonmaak, is
hartelijk welkom op zaterdag 21 maart om 13.30 uur op de
parking achter het gemeentehuis aan de vernieuwde loods
van de technische dienst. We verdelen de vrijwilligers
in groepjes en trekken naar diverse plaatsen in de vier
dorpskernen.
Tegen 16 uur komen we terug naar de werkplaats van de
technische dienst om onze buit te verzamelen. Om onze
vrijwillige medewerkers hartelijk te bedanken voor hun
medewerking sluiten we de namiddag graag af met een
hapje en een drankje. De foto biedt een mooie impressie
van de afvalvariatie die bij een vorige actie opgeruimd
werd.

Must met meerwaarde
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen
een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het
behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook
onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van
pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen, jongeren,
oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid
lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van
pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste
dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van goed
werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en
branden.
Woon je in een grondwaterbeschermingszone of
langs oppervlaktewater
Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de
watermaatschappijen uit grondwater. Om de
kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden
te beschermen, zijn er beschermingszones
afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord
met watergolven. In deze zones geldt een verbod op
het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod
kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.
De andere helft van ons drinkwater komt uit
oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen
geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om
het leven in het water en de drinkwatervoorraden te
beschermen tegen vervuiling.
Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product
zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde
pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het
oppervlaktewater.

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

Zet pesticiden buitenspel

Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig
onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt,
pesticidenvrij beheer mogelijk.

Doe jij het al zonder pesticiden?
Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden?
Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor
alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik
ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden
buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen
pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast
de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen,
kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat
sportclubs hun terreinen pesticidenvrij onderhouden.

Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van)
je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je
ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen
of slakken.
Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin.
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Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke
plaatsen.
Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om
open bodem te vermijden.
Tip 4: Gebruik alternatieven.
Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van
organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.
Meer info?
Surf eens naar www.vmm.be/zonderisgezonder. Je vindt
er praktische tips over het bestrijden van ongewenste
dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden.

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

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege
T. 050 54 48 12
F. 050 55 03 06
kantoor.demare@gmail.com

Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)
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lukt morgen wel. Of overmorgen als het goed visweer is.
Hun zus en schoonbroer die op een vette erfenis azen zien
het met lede ogen aan. Met de komst van een nieuwe
meid lijkt het tij te keren. Met veel moeite krijgt zij de
gemakzuchtige broers in het gareel. De vervallen hoeve
raakt opgeknapt en het landbouwbedrijf bloeit en groeit.
Maar dat wekt dan weer de jaloezie van de familie op die
vreest dat de meid met de erfenis zal verdwijnen….

CULTUUR
Toneelproductie van
theatergroep De Bommelaar
De Roze Pyjama (Kwaad om een nachtgewaad)

Met Een toffe meid brengt Theater Kleiem een hilarisch
én herkenbaar volksstuk over werkschuwe, ouderwetse
vrijgezellen, een ondernemende vrouw die haar wil
doordrijft en typische familietoestanden. Niet te missen.

Een stuk van Arie van der Lugt, bewerkt door Maurits
Keyzer in een regie van Bernard Lucker.
Korte inhoud:
Het begon met een pyjama. Roze van kleur en heel
eenvoudig. Niets om je druk over te maken. Toch? Piet
Dezaaier denkt daar anders over. Vanaf het moment
dat hij de pyjama onder ogen kwam, begon zijn ellende.
Zijn schoonmoeder (maman) – een dominant serpent
van een vrouw – beschuldigt hem van vreemd gaan. En
tot overmaat van ramp komt Piet in de macht van twee
gemene chanteurs. Wie kan hem helpen? De politie?
Marjan, de pientere werkster? Of misschien een privédetective? Eén ding is zeker: de roze pyjama zorgt voor
slapeloze nachten!
“De Roze Pyjama” is een kluchtige komedie vol verwarring
en komische verwikkelingen.

Locatie:
Gemeentelijke Sporthal
Nieuwe Steenweg 37
8377 Zuienkerke
Data van de voorstellingen:
Vrijdag 13 februari 2015 – 20 uur
Zaterdag 14 februari 2015 – 20 uur
Zondag 15 februari 2015 – 19 uur
Woensdag 18 februari 2015 – 19 uur
Vrijdag 20 februari 2015 – 20 uur
Zaterdag 21 februari 2015 – 20 uur
Kaartenverkoop:
Jenny Goethals – Nieuwe Steenweg 49, 8377 Zuienkerke
T 050 41 01 91
E jennygoethals@ gmail.com
Inkom 8 euro

Personages:
Piet Dezaaier: Ramses Heydens
Claire: Sandy Boonefaes
Maman: Christine Hallaert
Marjan: Isabelle Deloddere
Fingerprint: Wendy Pinoy
Debby: Katia Lambert
Bibby Strong: Bernard Lucker

Blankenberge
Cultuuraanbod

Speeldata:
25, 27 en 28 februari en 01, 04, 06 en 07 maart 2015 om
20u, behalve op zondag 01/03 om 18u.

Ultima Thule Nerf
vrijdag 6 februari – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Kaarten:
Enkel in voorverkoop aan €8 bij Martine en Bernard
Lucker-Vandenbussche tel 050419051 of bij de spelers.

Aranis Made in Belgium
vrijdag 13 februari – 20 u.
Sint-Amanduskerk
abonnement € 10 - ticket € 12,50 - jong volk € 8,50

Waar:
zaal de Bommel, Doelhofstraat 26, 8377 Nieuwmunster
Theater Kleiem nodigt u uit op de jaarlijkse toneelproductie

Buurman In de naam van de vader, de zoon en de kleinzoon
vrijdag 27 februari – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Theaterproductie van Theater Kleiem

Compagnie Cecilia De Soldaat-facteur en Rachel
zaterdag 7 maart – 20 u.
Sint-Amanduskerk
abonnement € 10 – ticket € 15 – jong volk € 8,50

Een toffe meid
naar Antje van Anton Hamik
in een bewerking en onder regie van Philippe De Merrisse

Gunter Lamoot Flinke Jongen
vrijdag 13 maart – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 14 – ticket € 15 – jong volk € 12,50

Korte inhoud:
De gebroeders Klerk zijn best tevreden met het gezapige
leven op hun boerderijtje. Wat vandaag niet gedaan is
15

Katrien Gallez, Marco Bakker en Causerie Tendre Weens
Concert
zondag 15 maart – 14.30 u.
CC Casino – Saveryszaal
ticket € 13 - consumptie inbegrepen
Deze voorstelling kan niet in het abonnement opgenomen
worden.

wanneer donderdag van 19.30 tot 22 u. op 23/04, 30/04,
07/05, 21/05, 28/05 en 04/06
waar De Pekelput
bijdrage € 45 per zes lessen
Tekenen en schilderen voor gevorderden
Je bent al een tijdje bezig met tekenen en/of schilderen en
je wil je er verder in bekwamen? Dan is deze cursus iets
voor jou. Je hoeft geen expert te zijn, maar enige ervaring
is wel gewenst.
wanneer
dinsdag van 13.30 tot 16 u., vanaf 06/01
donderdag van 19 tot 21.30 u., vanaf 08/01
waar Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan
112 (lokaal 110)
bijdrage € 60 voor 11 lessen

Kris De Bruyne, Wouter Berlaen, Evi Hanssen en Leki
Prachtig Nieuw Lief
zaterdag 28 maart – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 12,50 – ticket € 15– jong volk € 11
Bang-Up! Opera Cosi Fan Tutte
zaterdag 4 april – 20 u.
gratis inleiding om 19.15 u.
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

NIEUW Tekenen voor beginners
Vond jij tekenen vroeger op school ook één van de leukste
vakken, maar heb je er verder niets meer mee gedaan?
Dan is dit misschien wel het moment om je creatieve
talent (opnieuw) boven te halen.
meebrengen potlood en papier – nieuw materiaal enkel
aankopen in overleg met begeleider
wanneer dinsdag van 19 tot 22 u., vanaf 13/01
waar Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan
112 (lokaal 110)
bijdrage € 60 voor 10 lessen
i.s.m. Vormingplus Regio Brugge

Eva De Roovere Viert
zaterdag 11 april – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Winteracademie
Het cultuurcentrum biedt cursussen aan in lange en korte
trajecten. Enkele cursussen in lang traject worden per
semester aangeboden. Je kan hiervoor nog instappen! Wil
je je goede voornemens voor 2015 om creatief aan de slag
te gaan, waarmaken? Schrijf je dan snel in voor één van
onze cursussen. Ook in de korte trajecten is er een aanbod
voor een breed publiek.

NIEUW Gemengde technieken – creatief aan de slag
Hou je er ook van om te experimenteren met allerlei
decoratieve technieken? Lesgeefster Renée Lodewijckx,
beeldend kunstenares, geeft je spontane creativiteit een
duwtje in de rug. Voorkennis is niet nodig. Materiaal koop
of verzamel je in overleg met de begeleidster.
wanneer donderdag van 13.30 tot 16.30 u., vanaf 15/01
waar De Pekelput, Franchommelaan
bijdrage € 60 voor 10 lessen
i.s.m. Vormingplus Regio Brugge

Lange trajecten
Kleuter- en jeugdateljee
Is je kind graag creatief bezig en wil het graag zijn
‘creatieve ei’ kwijt? Schrijf het dan in voor het kleuter- of
jeugdateljee.
wanneer
kleuterateljee 2de en 3de kleuter: van 10.15 tot 12.15 u.
jeugdateljee
1ste en 2de leerjaar: zaterdag van 13.30 u. tot 16 u.
3de en 4de leerjaar: woensdag van 13.30 tot 16 u.
5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar: woensdag van
16.15 tot 18.45 u.
inschrijven nog mogelijk vanaf januari!
waar Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan 112
bijdrage € 55 / € 50 met jeugdpas

Korte trajecten i.s.m. Vormingplus Regio Brugge
Je partnerrelatie - een top 10 van uitdagingen
PRH-begeleider Patrick Jossa zet een aantal aspecten
die belangrijk zijn voor je relatie op een rij. PRH is een
vormingsinstelling die gespecialiseerd is in vorming en
onderzoek rond het persoonlijk groeiproces. Via tien
uitdagingen worden er handvaten en sleutels aangereikt
om je partnerrelatie ten volle te beleven en spanningen en
conflicten constructief aan te pakken. Je vertrekt vanuit
een algemeen inzicht van wat een partnerrelatie inhoudt
en staat stil bij het unieke van elke relatie. Deze lezing
opent het perspectief om alle kansen te geven aan het
welslagen van je relatie.
wanneer donderdag 19 februari van 20 tot 22 u.
waar Roeschaertzaal, CC Casino, Zeedijk 150
bijdrage € 14

Kalligrafie
Kalligrafie (letterlijk vertaald: ‘schoon schrijven’)
maakt van al je wenskaarten en enveloppen een
origineel kunstwerkje. Op algemene aanvraag biedt het
cultuurcentrum je een zesdelige lessenreeks aan. Zowel
beginners als gevorderden kunnen aansluiten.
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Infoavond cyberpesten

Tango. Een kennismaking met het genre
Muziekkenner Chris Vervaet vertelt passioneel over het
ontstaan van de tango in het nachtelijke Buenos Aires.
Het aparte instrumentarium, de belangrijkste vertolkers,
de moderne invloeden: alles komt aan bod. Je krijgt een
pittige introductie met veel luistervoorbeelden. De
lesgever zoomt in op het repertoire van tangogroep
Tanguedía, naar aanleiding van hun concert in het
cultuurcentrum op 18 april 2015.
wanneer donderdag 26 maart van 20 tot 22 u.
waar CC De Benne, Hoogstraat 2
bijdrage € 11

In Vlaanderen wordt gemiddeld één op vijf kinderen/
jongeren gepest. Pesten blijft een hardnekkig probleem.
Door de opkomst van sociale media wordt er niet enkel
meer op de speelplaats, sportclub,… gepest, maar
verplaatst het zich naar de huiskamer.
Hoe kunnen we kinderen of jongeren tegen dit fenomeen
beschermen ? Hoeveel vrijheid krijgt een kind op het
internet ?
Woensdag 11 februari 2015 om 20 uur in bibliotheek
Canticleer te De Haan.

Tentoonstellingen

Meer info: bibliotheek@dehaan.be - Tel 059/34.10.80. De
avond is volledig kosteloos maar let op de plaatsen zijn
wel beperkt.

Het memorabele schip Nominoë
16 januari > 22 maart - gratis toegang
CC De Benne

Deze infoavond valt binnen de actieweek ‘Kleur tegen
Pesten’. Tijdens deze week wordt er actie gevoerd om
pesten bespreekbaar te maken.

Carnaval Fotogeniek
3 april > 26 april – gratis toegang
CC De Benne

Kindercarnaval in De Haan

openingsuren
ma – vrij: 10 – 12 u., woe ook 14 – 17 u., do ook 16 – 19.30 u.
tijdens het weekend (enkel tentoonstellingsruimte): 14 –
17 u.

De jeugddienst van De Haan, i.s.m. voetbalploeg KE De
Haan, zorgen terug voor een spetterende carnavalsfeer
op zaterdag 28 februari 2015.
Om 13 uur starten we met een gratis optreden in het
Ontmoetingscentrum “d’Annexe” (Leopoldlaan 24, achter
het gemeentehuis) gevolgd door de verkiezing van de
Haanse jeugdprins en –prinses.
Om 14.45 uur vertrekt de bonte bende jonge
carnavalvierders, de muziekfanfare van De Haan en
talrijke groepen doorheen de straten van De Haan met als
eindpunt een ritje op de kermis aan het Marktplein.
Meer info: jeugd@dehaan.be – Tel 059/23.96.47

info en reservatie: Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 43 20 43 // cultuur@blankenberge.be
cultuur.blankenberge.be
www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge

De HAAN
Internationale kunsttentoonstelling
Confrontaties 12 is een groepstentoonstelling met werken
van Sama (Frankrijk), Elio De Luca (Italië), Alessandra
Galardi (Italië), Alain Cool (België), Alfonso Fortuna (Italië),
Ingbert Brunk (Griekenland), Gaby Kretz (Frankrijk) en
Wolfgang Mussgnug (Duitsland).
Op deze hoogstaande internationale tentoonstelling
kan men naast schilderijen ook kunstwerken uit metaal,
brons, keramiek, marmer en glas bewonderen.
Iedereen is welkom op de vernissage op vrijdag 3 april om
20u. De tentoonstelling loopt van 4 april t.e.m. 25 mei en is
open elke dag tijdens de paasvakantie, daarna op vrijdag,
zaterdag, zondag, maandag en feestdagen telkens van
11.00 uur tot 18.00 uur. De toegang is gratis.
Plaats: Ontmoetingscentrum d’Annexe, Leopoldlaan 24
(achter het gemeentehuis)
Meer info: cultuurdienst@dehaan.be – Tel 059/24.21.33

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze
gratis.
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Stationsstraat 33 • 8420 De Haan • 059/23.33.23
de.haan@immo-belgium.be
Franchommelaan 72 • 8370 Blankenberge • 050/42.70.80
blankenberge@immo-belgium.be

MEER DAN 35 JAAR ERVARING
IN IMMOBILIëN
Wij zijn steeds op zoek naar huizen, villa’s, fermettes, appartementen
en bouwgronden Te Koop en Te Huur.
Daar onze kantoren zich in toeristisch drukke badplaatsen bevinden hebben wij veel vraag,
niet alleen van toeristen, maar ook van de plaatselijke bevolking,
naar verschillende types van eigendommen.
Wij bieden U:
• de jarenlange ervaring van een dynamisch team •
• meer dan 2000 referentieverkopen •
• een up-to-date kennis van de vastgoedmarkt •
• samenstelling van een volledig verkoopsdossier
(inbegrepen alle wettelijke keuringen) •
• een druk bezochte website (www.immo-belgium.be) •
• wekelijks publicitieit in de regionale pers •
• begeleiding, zowel van koper als verkoper, tot bij de notaris •
Hebt U een eigendom dat U wenst te verkopen?
Aarzel dan niet en geef ons vandaag nog een seintje.
Zoals reeds eerder gezegd komen wij volledig vrijblijvend ter plaatse.
Als u beslist de verkoop van uw eigendom aan ons toe te vertrouwen verzekeren wij u ook:
• dat U slechts commissieloon betaalt als het eigendom daadwerkelijk wordt verkocht.
• dat er, naast het commissieloon, geen bijkomende kosten verschuldigd zijn.
• U betaalt het commissieloon slechts bij het verlijden der notariële akte.
• Wij houden het commissieloon niet af van het voorschot!
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Onderwijs

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

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
Eerst en vooral een
heel gelukkig, gezond
en liefdevol 2015 !!
Ongelooflijk maar waar een nieuw kalenderjaar is terug
van start gegaan …en ja, het klopt de tijd gaat vlug,
gebruik hem wel !! In het voorbije trimester hebben we
deze uitdrukking prachtig ingevuld. Enkele fantastische,
onvergetelijke momenten willen we samen met jullie
delen …

Feestelijke inhuldiging van de nieuwe bus

10 oktober 2014:
Waarschijnlijk heb
je de nieuwe bus
reeds opgemerkt
door de Zuienkerkse
straten en het mag
gezegd worden: het
is een prachtige,
comfortabele, veilige
bus geworden! Daar
de bus een belangrijke troef is voor onze school vonden
we dan ook gepast om deze feestelijk in te huldigen. De
bus werd versierd met vlaggetjes en ballonnen en een
erehaag werd gevormd voor de belangrijke mensen van de
gemeente die op plechtige manier de sleutel in ontvangst
kregen. Het was ook een uitgelezen moment om onze
busjuf “Marleen” eventjes in de bloemekes te zetten.
Reeds vele jaren brengt ze de kinderen op een veilige
manier naar hun bestemming. Dit start reeds ’s ochtends
bij het ophalen van de kinderen thuis en eindigt ’ s avonds
met het thuisbrengen van de kinderen. Zonder de bus en
onze busjuf zouden ook heel wat didactische uitstappen
onmogelijk zijn vandaar een verdienstelijke “dank je wel”
aan ons gemeentebestuur en onze juf Marleen. Hierbij
willen we ook met spijt in ons hart afscheid nemen van
ons oude busje dat 20 jaar lang trouw z’n
dienst heeft bewezen en 475000 km op z’n
teller had staan. Laten we klinken op nog heel
wat veilige busritten in het nieuwe jaar 2015!!

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

19

over WOI, ook het bezoek aan de didactische AlbertI bus
en tentoonstelling “4 kleine dorpen in de grote oorlog”
was leerrijk. De harde confrontatie met deze afgrijselijke
oorlogsfeiten leerden ons hoe belangrijk het is om met
elkaar om te gaan in wederzijds respect. WEDERZIJDS
RESPECT is misschien wel het toverwoord om geweld te
voorkomen; vandaar ook de opbouw van onze respectmuur
door onze leerlingen. Het grote slotmoment waar alle
kinderen aan meewerkten hielden we op vrijdagnamiddag
24 oktober. Enkele foto’s geven de ingetogen stemming
weer van dit slotmoment:

Project ’14-’18
13 oktober -24 oktober :
“VREDESWEEK & WEEK van RESPECT”
2014 was het startschot voor de 100 jarige herdenking
van die vreselijke grote oorlog 1914-1918. Ook wij konden
dit niet zomaar laten voorbijgaan …daarom ook de opzet
van ons project ’14-’18 dat tevens een grote oproep is naar
meer vrede en respect voor elkaar. Via het lesgebeuren in
alle klassen kwamen onze leerlingen heel wat te weten

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
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DE SINT

Leefschool Akkerwinde
Leefschool Akkerwinde dook in onze
opwindende wereld

26 november & 3 december
Traditiegetrouw komt De Sint naar onze school en dit
gebeurde ook op woensdag 3 december . Het was een
blij weerzien en aangezien we geen stoute kinderen
hebben verliep alles fantastisch! Toch was er dit jaar een
hoogtepunt nl . het bezoek van onze 2 kleuterklas aan de
Sint op Focustv !! In het programma “alles goed” werden
ze op grootse manier ontvangen door het team van
Focustv en uiteraard ook door de Sint en z’n Pieten . Dit
onvergetelijke moment was te danken aan hun prachtige
stoomboot die ze geknutseld hadden voor de Sint. Dit TV
moment gemist ?!... geen probleem via onze website kun
je nog even nagenieten.
(www.gemeenteschooolzuienkerke.be)

Ontmoetingen en exploraties
stonden
centraal
tijdens
projectweek.
Op
de
luchthaven
van
Nieuwmunster-Airport was het
even spannend toen vijf wereldse
reizigers er hun valies niet
aantroffen. Gelukkig linkten de
kinderen de verdwenen spullen aan de juiste wereldburgers
en hun continent. In de ban van de reisverhalen werd het
schoolproject ‘de wereld rond’ gestart vanuit het kleine
Nieuwmunster. Een groots avontuur!
Christoffel
Columbus
sloeg rechtsaf,
de
kinderen
gingen
naar
boven, onder,
links vooruit,
naar
China,
Afrika, Spanje,
Zuid-Amerika
en
Australië.
Dat is het geheim van ontdekken. Durven loont. Je moet
je voeten volgen en niet je schoenen, want die zijn door
anderen gemaakt.

EINDE EERSTE TRIMESTER

Binnen de verkenningen stonden pittige recepten, een interview, workshops,
opzoekwerk, muzische ateliers, sportief
verkennen en overleggen centraal.

Laatste schooldag
van 2014… tijdens
de turnles leerde
Juf
Nadine
het
wondermooie
dansje aan op de
tonen van Jingle
Bells. De kinderen
dansten blij in het
rond en na diverse
rondedansjes waren
sommigen
toch
echt wel uitgeteld.
Juf Nadine zag dat het goed was …en zo kwamen
we stilaan aan het einde van het eerste trimester.
Een heerlijke kerstvakantie hebben ze wel verdiend!!
Juf Ingrid
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De jongsten waren te gast in China. Kleuren, smaken
en geuren, stimuli tot verkennen. Vanuit belevende
ontmoetingen groeiden muzische beschouwingen in
coloristische kleuren. Het vreemde werd grappig, een
nieuw, vertrouwend ontdekken.

MBAOTE
Samen met mama Cécile maakte een andere projectgroep
een reis in vogelvlucht van Noord-Afrika, door Centraal
Afrika naar Zuid-Afrika. Uiteindelijk belanden ze in Congo.
Ze ervaarden de levenskracht en de levensvreugde van
het continent. Afrika is waarden-vol, boeiend cultureel en
smakelijk. De ingrediënten die we ook aantroffen in het
kunstencentrum BOZAAR in Brussel.

OLA
Zijn stierengevechten echt zo eng vroeg de Spaanse meute zich af. En wie vocht er nu weer tegen windmolens?
Waar woont Sinterklaas in Spanje? Wat drijft Livia, onze
zorgcoördinator met Spaanse roots. Binnen onze streek
brachten we een bezoek aan de Staats-Spaanse linies.
Tevens raakten we in de ban van Madrid, tortilla’s, Miro,
Picasso en de avonturen
van Colombus en
Don Quichot.
In een tent
binnen de
zor gklas doken
we in de
Spaanse
boekenwereld, écht
géén siësta …!
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Andere
projectgroepen
doorkruisten even legendarisch
Amerika van het hoge Noorden
tot het warme Zuiden.
Iedereen is binnen onze school
ontdekkingsreiziger. Het enige
wat je immers nodig hebt is
een stel wenkbrauwen die
je af en toe eens optrekt, en
twee lippen waarmee je op
het zelfde moment de klank
‘Oh’ vormt.
Bij de projectvoorstelling
op het eind van de week
fronsten dan ook menig
ouder de wenkbrauwen en klonk
er een gemeend ‘OOOOOhhhh’, omwille van de toffe
leerervaringen die zo’n week met zich mee brengt.

IN DE BAN DE VAN DE VAN
Het hippe Australië bracht een overzeese chatsessie
teweeg, haka, haka, liet ons kokkerellen en deed
ons wegdromen op heuse surfplanken en zweverige
boemerangs. Mens wat is het daar mooi!
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NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.

www.dakwerkenfernandlouagie.be
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H
COMPUTERWINKEL

10

iPHONE & iPAD HERSTELLING
VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES
NETWERKBEHEER
CAMERABEWAKING
PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT
SERVICECONTRACTEN

BRUGSE STEENWEG 72, 8370 BLANKENBERGE
T 050 41 91 40 ////// INFO@QUESTCOMPUTERS.BE
WWW.QUESTCOMPUTERS.BE
Deze bon is geldig bij aankoop vanaf 100 euro incl. BTW en bij afgifte van deze bon. Niet cumuleerbaar met andere acties
en/of promoties. Maximaal 1 bon per gezin/adres. Geldig tot 30/05/2015.
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‘Het leven zoals het is in onze
leefschool Akkerwinde’

26

JEUGD
Speelpleinwerking Ploeters

Sport

27

Buitenspeeldag

Kleinen artiest

Sportkamp : XL-Games
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Crea-atelier

Workshop naaien

Initiatie gitaar

8 meisjes schreven zich in voor de naailessen. Met veel
moed zijn ze eraan begonnen. Met tekenen, meten, passen,
stikken hebben ze een mooi pennenzakje en rokje genaaid.
Ze leerden een rits insteken, ledenband aanzetten en het
rokje afwerken.
Proficiat meisjes!!
We kijken uit naar
een vervolg!
Marie-Anne
Deloddere
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CHIRO ZUIENKERKE
Wat gaat het snel: de eerste helft van ons Chirowerkjaar
zit er al op! Na de startdag eind september bleven de
leuke Chiroactiviteiten elkaar maar opvolgen: naast
de “gewone” Chiro-zaterdagnamiddagen hadden we
ook nog onze jaarlijkse spaghettidag begin november,
kregen we bezoek van de Sint in december en gingen we
allemaal samen schaatsen eind januari. Tussenin ging de
leidingsploeg ook nog eens op teambuildingsweekend
in Nieuwpoort, volgden we een Chirovormingscursus
en bakten we ook weer lekkere wafels en flensjes op de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Een leuk weetje: zowel op de spaghettidag als op de
nieuwjaarsreceptie mochten we weer heel wat van
onze Chirovrienden verwelkomen en waren we helemaal
uitverkocht. Dankuwel!
In de komende maanden staan er ons nog veel zotte
Chiromomenten te wachten. Er zijn natuurlijk de gekende
Chirozaterdagnamiddagen, maar ook weer enkele extra
activiteiten. Onze jaarlijkse pannenkoekenverkoop start
dit jaar op zaterdag 21 februari. Vanaf dan kun je 1 of
meerdere pakjes lekkere pannenkoeken bestellen en deze
kunnen dan ongeveer 4 weken later afgehaald worden.
Bestel je pannenkoeken bij een Chirowietje in de familie of
buurt, of bij de leiding. Met de opbrengst willen we onze
werking en het klein en groot bivak financieren.
Eind februari gaan we met onze volledige Chirofamilie op
weekend in Kortrijk. Dit “klein bivak” is een beetje een
voorproefje voor het groot bivak in juli: we gaan er 2 dagen
samen spelen, eten en slapen. En eind maart gaan we dan
weer allemaal samen zwemmen!
Wil je nog meer info over (de werking van) Chiro
Zuienkerke, neem dan eens een kijkje op onze website
www.chirozuienkerke.be of contacteer ons via
chiro.zuienkerke@gmail.com of via groepsleidster
Sarah (0494/268497).

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

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

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

taxigeorges@telenet.be
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SPORT EN VRIJE TIJD

Dansplatoo

TURNEN OP DINSDAGAVOND
Op dinsdag 6 januari 2015 is de eerste les turnen terug
van start gegaan dit onder leiding van kinesitherapeut
Mevrouw Marleen Vanbesien. Met kennis en ervaring
stuurt Marleen bij waar nodig zodat u zeker mag zijn
dat u de oefeningen op een correcte manier uitoefent.
Uithouding - en spierversterkende oefeningen van het
ganse lichaam komen steeds aan bod!
Deze cursus vindt plaats elke dinsdag (NIET in de
schoolvakanties) van 19 tot 20 uur in de gemeentelijke
sportzaal. Geïnteresseerden zijn steeds welkom en voor de
prijs moet je het niet laten: voor 12 lessen betaal je 35 euro.

Data : 06/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 24/02,
10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 21/04, 28/04
INFO
Schepen van sport, Annelies Dewulf gsm 0472 24 60 25
Sportdienst, Eva Verburgh, tel. 050 43 20 50
IEDEREEN IS WELKOM !!!!!
Je kan nog steeds inschrijven
31

MEETKERKSE MOERENTOCHT
Op ZONDAG 19 ARPIL 2015 organiseert de sportraad van
Zuienkerke opnieuw de Meetkerkse Moerentocht met
de mogelijkheid om de eendenkooi te bezoeken. Deze
wandeling loopt door het heringerichte natuurgebied
‘De Meetkerkse Moeren’ met zijn vele fauna en flora.
Langs rustige verkeersluwe wegen, mooie vergezichten,
kapelletjes, door de idyllische dorpjes Meetkerke en
Houtave .

Afstanden: 7 – 10 – 14 – 17 en 23 km.
!!! Er is ook een parcours voor gehandicapten voorzien :
afstand 5 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
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Ontbijt

BIBLIOTHEEK

Zaterdag
14
maart
2015
organiseert het
bibliotheekteam een GRATIS
ONTBIJT in de bibliotheek De
Boekennok, Nieuwe Steenweg
37. Dit alles in het kader van
de jeugdboekenweek die loopt
van 14 maart tot 29 maart.
Deuren gaan uitzonderlijk
open vanaf 9 uur.
Naast koffie en boterkoeken
staat er ook nog live muziek en
poëzie op het programma.
Alle beginnende lezertjes van
Zuienkerke of die in Zuienkerke
schoollopen zullen op zaterdag
14 maart 2015 extra verwend
worden door onze bibliotheek.
Zo zal er een mooi boek als geschenk klaarliggen .
Iedereen welkom !!!!

BOEKBABY’S
Onze gemeente is ingestapt in het
project ‘BOEKBABYS’.
ALLE KINDJES DIE 6 MAANDEN ZIJN
ONTVANGEN VOLLEDIG GRATIS IN HET
CONSULTATIEBUREAU VAN KIND EN
GEZIN EEN 1STE BABYPAKKETJE.
Dit pakketje omvat een knisperboekje,
een kartonnen boekje, een folder met
informatie over voorlezen aan baby’s en
een linnen tas
Ouders die niet naar een consultatiebureau gaan van Kind
en Gezin kunnen dit babypakketje gratis afhalen in onze
bibliotheek De Boekennok, Nieuwe Steenweg 37 open op
woensdag van 17 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 12
uur
Boekbaby’s wil ouders met kleine kinderen laten genieten
van boeken.
Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken zijn
taalvaardiger, lezen sneller, rekenen beter en ze zijn
vaker lid van de bibliotheek. Samen in een boekje kijken
versterkt de band tussen volwassene en kind. Het is goed
voor een levenslange herinnering aan warme momenten
en geborgenheid.

NIEUWE AANWINSTEN
Aanwinsten jeugd
Lach je een smurf!
De reis van Rat
Hip en Pip op stap met Ra

Dus geniet samen met je kindje van een boek en geef ze
een vliegende start.
Want wat je vroeg leert, leer je voor het leven.
Meer info,
Ann Michiels, gemeentehuis Zuienkerke, 050/4320.53
Bibliotheek Zuienkerke, 050/42.45.45

Bauweleers, Greet
De Moor, Paul
Hazelaar, Loes

Aanwinsten volwassenen
Het eiland van duizend br
Davidsster
De kraanvogelvrouw
De race
Engel van de stad
Huisje, boompje, feestje
Infectie
Kaddisj voor een kut
Meisje van glas
Onder mijn huid
Puur geluk
Verliefd en verloren
Zonder voorschrift
Zeik
Buren
De heelmeesters
Dochter van de Mangroven
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Lark, Sarah
Ohlsson, Kristina
Ness, Patrick
Cussler, Clive
Bilal, Parker
Mansell, Jill
Cook, Robin
Verhulst, Dimitri
Gunning, Frank
Clark, Mary Higgins
Steel, Danielle
Andre, Bella
Aspe, Pieter
Brusselmans, Herman
De Bruyn, Patrick
Verghese, Abraham
Lark, Sarah

Marina Bellezza
De kinderwet
De voorlezer van 6:27
De zoon
Het hout
Het kwaad en de rivier
Huis van herinneringen
Kom hier dat ik u kus
Kou uit het oosten
Made in Sweden
Oogst
Overspel
Palmen in de sneeuw
Persoonlijk
Revival
Viproom
Weg met Eddy Bellegueule
Woesten
Zijderups

Avallone, Silvia
McEwan, Ian
Didierlaurent, Jean-Paul
Nesbø, Jo
Brouwers, Jeroen
Ellory, Roger Jon
Gerrard, Nicci
Op de Beeck, Griet
Follett, Ken
Roslund, Anders
Crace, Jim
Coelho, Paulo
Gabas, Luz
Child, Lee
King, Stephen
Lapidus, Jens
Louis, Edouard
Van Steenberge, Kris
Galbraith, Robert

NON-FICTIE
Vertel!
Badplaats in stijl
Kevin De Bruyne

Brinkgreve, Christien
Baeck, Mario
De Bruyne, Kevin

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

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

Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

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

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

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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Feest decoratie

Welzijn en
gezondheid

• Doof alle kaarsen en elektrische slingers bij het verlaten
woning of het slapengaan
• Verhinder dat kinderen de elektrische slingers aanraken.
• Gebruik bij voorkeur kaarsjes met batterijen
• Gebruik geen ontvlambare decoratie
• Plaats geen brandende kaarsen in de buurt van een
fondue

Winter: vermijd brand en brandwonden
Open haard & kachel
• Is de schouw voor de winter gekuist?
• Gebruik geen brandgel of spiritus om haard of kachel
aan te steken
• Plaats geen licht ontvlambare stukken dicht bij kachel
of haard ; ministens op 1 meter afstand.
• Verbrand in de kachel of haard geen vuilnis, papier of
groen hout

Brandbare vloeistoffen
• Plaats ontvlambare en brandbare vloeistoffen op
minstens 1 meter van een hittebron
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in de buurt van
brandende voorwerpen. Hou ze buiten het bereik van
kinderen.
• Kijk altijd naar het pictogram hiernaast voor herkenning
van brandbare vloeistoffen

Oven
• Gebruik een oven nooit als extra verwarming
• Zorg dat kinderen de oven niet kunnen aanraken; zo
vermijdt u contactbrandwonden

CO - vergiftiging
• Elke kamer waar een bijzetverwarming (open vlam)
functioneert, moet goed worden verlucht.
• Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer
brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel
brandt op gas of petroleum.
• Plaats een CO-melder wanneer er risico op vergiftiging
is in de woning (maar de CO-melder vervangt de basis
maatregelen tegen vergiftiging niet)

Elektrische verwarmingstoestellen
• Vermijd overbelasting van het elektrisch circuit
door teveel aansluitingen op hetzelfde stopcontact;
stekkerdozen mogen niet op elkaar worden aangesloten
• Gebruik geen elektrische verwarmingstoestellen in de
badkamer
• Leg geen brandbaar materiaal op verwarmingstoestellen
vb. kledij

Vuurwerk
• Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden: zorg voor
een ‘Bob’ of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.
• Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus
niet bij droog hout, een gastank of op een plaats waar
veel mensen samen zijn.
• Lees eerst goed de gebruiksaanwijzing en bescherm
u met een veiligheidsbril ( de meeste letsels doen zich
voor aan handen en ogen ). Een correcte leverancier van
vuurwerk levert gratis een veiligheidsbril.
• Hou kinderen uit de buurt van vuurwerk
• Niet ontploft vuurwerk mag niet terug aangestoken
worden. Maak nat of bewaar in een emmer water.
• Ga naar of er geen reglement is uitgeschreven in uw
gemeente over het gebruik van vuurwerk. In sommige
gemeenten of steden is er een totaal verbod.

KID FREE ZONE
• Wanneer er gekookt wordt, blijven kinderen best uit de
keuken; baken met gekleurde tape een zone af, die de
kinderen niet mogen betreden tijdens het koken.
• Zet een scherm voor kachel en haard zodat kinderen
niet in de nabijheid kunnen komen
• Fondue: gebruik bij voorkeur elektrische toestellen,
maak het snoer altijd stevig vast aan de tafel poot en
laat kinderen nooit alleen met dit toestel

Roken buiten
• De woning is een NIET ROKERS zone
• Meer dan een derde van de woningbranden met fatale
afloop wordt door een roker veroorzaakt (Nederlands
Instituut Fysieke Veiligheid); vaak in combinatie met
alcoholgebruik

Met Vriendelijke Groeten,
Jean-Pierre Arnould,
Gedelegeerd Bestuurder
Stichting van Openbaar Nut
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stoffen in de lucht brengen:
• Gebruik alleen geschikt brandhout, geen beschilderd
hout, mdf, multiplex,….
• Hou je vuur heet en klein.
• Brand in opeenvolgende perioden: voeg steeds meerdere
stukken brandhout ineens toe en laat bijna volledig
opbranden vooraleer opnieuw te laden. Zo zal je minder
hout verspillen.
• Laat het vuur niet smeulen: een smeulend vuur geeft
CO en meer rook!
• Voeg liever minder brandhout toe dan het vuur te
moeten “smoren”. Hierbij komen de meeste schadelijke
stoffen vrij!

Eigen haard is goud waard:
bespaar door gezonder te stoken!
Niet alleen de gezelligheid, maar
ook de hoge brandstofprijzen doen
heel wat mensen teruggrijpen
naar de warmte van een “écht
vuur” van een open haard of
houtkachel. Bij verbranding van stukken hout in open
haarden en oudere houtkachels komt echter meestal véél
meer luchtverontreiniging (vb. ongezond fijn stof) vrij dan
bij bijvoorbeeld verwarming op gas, mazout of houtpellets.
Je kan de gevolgen voor je gezondheid en die van je buren
toch een stuk verminderen door
je brandhout slim te kiezen, te
bewerken en te gebruiken.

4. Niet vergeten: ventileren!
Vuur heeft zuurstof nodig: bij het verbranden heb
je dus continu verse lucht nodig. Ventileer dus je
woning voldoende door een raam of deur op een kier te
zetten tijdens het stoken, tenzij er een goed werkend
ventilatierooster voorzien is. Afhankelijk van het type
open haard of houtkachel moet je meer of minder
ventileren tijdens het stoken. Lees dus zeker ook je
gebruiksaanwijzing!

Logo Brugge-Oostende vzw geeft je
tips om efficiënter en gezonder te
stoken.

1. Hout = 2 keer warm krijgen…
De oude wijsheid is nog altijd geldig:
van brandhout kan je 2 keer warm
krijgen, namelijk bij het klieven en
het verbranden ervan. Het klieven
van het hout doe je best als het nog
‘vers’ is. Dit gaat veel gemakkelijker,
je hout droogt beter én je hoeft het
geen 2 keer te stapelen.

Tot slot: in Vlaanderen zijn nog heel wat oudere houtkachels
en open haarden in gebruik. Het zijn vooral deze toestellen
die zorgen voor heel wat luchtverontreiniging. Heb je zelf
nog zo’n toestel, overweeg dan de aanschaf van een
toestel op houtpellets of nieuw model haard/kachel: deze
zijn zo gemaakt dat ze voldoen aan strengere regelgeving
die de uitstoot sterk zal beperken. Vergeet echter niet
dat je door verkeerd stoken zelfs uit een goed toestel
ongezonde lucht kan krijgen.

2. Hout in de droogkast?
Breng je vochtig hout binnen
in je huis, dan vergroot het
risico op schimmelgroei binnen.
Droog hout geeft een veel
hoger rendement, je vuur is veel
gemakkelijker aan te maken en
je krijgt minder rook en veel
minder ongezonde stoffen in de lucht. Dit zijn pluspunten
voor jezelf en je gezin, maar ook voor je buren!
Droog je brandhout best onder een afdak waar de wind
er bij kan en beschut is tegen regen. Overdek het hout
niet met plastic, anders kan het vocht niet weg. Stapel
het losjes op en niet direct vanaf de grond. Afhankelijk
van de houtsoort en de dikte moet je hout langer drogen.
Algemeen moet hout zeker 1 à 2 jaar drogen, soms langer
afhankelijk van de soort en de dikte. Droog hout herken je
aan de galm als je 2 stukken tegen elkaar slaat. Vochtig
hout klinkt dof.

Dieter Vanparys
Medisch Milieukundige bij Logo Brugge-Oostende vzw

CO-gevaar in jouw huis? Doe de test
en bescherm jezelf en je gezin!
In België zijn elk jaar ongeveer 1300 mensen het slachtoffer
van een koolstofmonoxide- of CO-vergiftiging. Elk jaar
sterven er helaas ook een 30-tal personen. CO is een heel
giftig gas dat je meestal pas opmerkt als het te laat is,
want je kan het niet ruiken, niet zien, niet proeven,... Wil jij
weten of deze stille sluipmoordenaar in jouw huis aanwezig
is? Doe de test en bescherm jezelf en je gezin!

CO of koolstofmonoxide: wat is het?
CO is een gas dat ontstaat bij slechte verbranding. Een
slechte verbranding kan je krijgen als je verwarmingstoestel
te weinig zuurstof krijgt uit de kamer of andere
luchtaanvoer. Dit kan komen doordat er bijvoorbeeld te
weinig zuurstof in de kamer is waar je toestel staat of

3. Stook klein en slim
Door je vuur slim aan te maken, moet je veel minder
brandhout te gebruiken en zal je ook minder ongezonde
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als het toestel niet goed wordt onderhouden. CO kan
alleen ontstaan bij toestellen die werken met een vlam
zoals een verwarmingstoestel op gas, kolen, mazout,
petroleum, ethanol of andere brandstoffen. Je krijgt het
niet bij elektrische verwarming (tenzij deze in brand staat
natuurlijk).

Verluchten doe je best tijdens en na het gebruik van een
verwarmings- of warmwatertoestel dat zijn zuurstof uit
de leefruimte zelf haalt, zoals een open haard, een 5-liter
gasgeiser in de keuken, sommige gaskachels, …
Gebruik je een verplaatsbare petroleumkachel, lees zeker
de gebruiksaanwijzing en gebruik het niet langer dan 1 uur.
Denk je dat iemand slachtoffer is van CO-vergiftiging?
Zet dan ramen en deuren onmiddellijk open. Schakel het
verwarmingstoestel uit. Zijn er personen bewusteloos,
bel dan 112. Zijn er geen personen bewusteloos, breng dan
iedereen naar de frisse buitenlucht en bel de huisarts.
Meer informatie: www.koolstofmonoxide.be of bij je
gemeentelijke huisvestingsdienst.

Heb jij een verwarmingstoestel op gas, kolen,
mazout, petroleum of andere brandstof in huis?
Doe dan volgende test.
Zet een kruisje wanneer de uitspraak op jouw woning
van toepassing is.
1. Ik zie zwarte roetplekken op het verwarmingstoestel,
de muur of het plafond rond het toestel.
2. Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel het
laatst onderhouden is door een vakman.
3. Ik zie gele of oranje vlammen in de plaats van blauwe
vlammen bij gasverbranding.
4. Ik zie condens op de binnenkant van de ramen en
ervaar veel vocht en damp in de woning.
5. Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig
of vallen zelfs flauw.
6. Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn,
duizeligheid, misselijkheid en braken.
7. Ik heb iedere keer gezondheidsklachten bij het
uitoefenen van dezelfde activiteit, zoals tijdens het
afwassen, het nemen van een douche of bad, en daar
staat ook een verwarmingstoestel.
8. Ik en mijn gezin of bezoekers hebben op hetzelfde
moment gezondheidsklachten.
9. Ik merk dat de gezondheidsklachten verminderen als ik
goed verlucht of naar buiten ga.

Dieter Vanparys
Medisch Milieukundige bij Logo Brugge-Oostende vzw

Gezonde lenteschoonmaak:
vijf fabeltjes op een rij
De lente komt er stilaan weer aan
en dan voelen heel wat mensen
de drang om het huis weer eens
een grondige lenteschoonmaak
te geven. Je kan in de winkels
heel veel producten vinden die je zouden helpen met het
aanpakken van alle soorten vuildeeltjes. Maar heel wat van
die producten heb je eigenlijk niet nodig en kunnen zelfs
een gevaar vormen voor je gezondheid en die van je gezin.
Daarom zetten we hier “vijf foute fabels” op een rijtje.

1. Je moet voor alle soorten vuil en alle soorten oppervlakten een apart, speciaal product gebruiken.
Dan pas ben je goed aan het schoonmaken…

De oplossing?
Heb je het vakje aangeduid van roetplekken (1), onderhoud
(2) of de gele vlammen (3)? Laat je verwarmingstoestel,
boiler of schouw controleren door een vakman.
Onderhoudsregels, wettelijke verplichtingen en een lijst
van erkende vakmensen vind je op www.stookzuinig.be.
Heb je meerdere vakjes aangevinkt? Dan is er mogelijk
een CO-probleem in je woning. Vraag aan de brandweer of
de huisvestingsambtenaar om een controle te doen. Hun
dienstverlening is meestal gratis bij een vermoeden van
CO-vergiftiging.
Heb je gezondheidsklachten? Raadpleeg dan zeker je
huisarts.

Nee, je kan heel wat
oppervlakken en soorten
vuil al perfect en snel kuisen
met
microvezeldoekjes
en koud water, waardoor
je al heel wat minder
schoonmaakproducten nodig
hebt. Krijg je het daarmee
niet schoon, dan kan je er voor kiezen om allesreiniger te
gebruiken. Allesreinigers zijn net bedoeld om alle soorten
vuil van alle soorten afwasbare oppervlakken schoon te
maken (ramen, spiegels, geverfd en gelakt hout, vinyl,
tegels,….).
Op deze manier vermijd je al heel wat gezondheidsrisico’s
van speciale producten én bespaar je heel wat geld.

Voorkom CO-vergiftiging door een juist gebruik en
onderhoud
Het beste wat je kan doen is CO-vergiftiging voorkomen:
laat je verwarmingstoestellen en schouw regelmatig
onderhouden en zorg voor voldoende ventilatie en
verluchting in je woning. Ventileren is het continu
aanvoeren van verse lucht via ventilatieroosters, een raam
op kier of op kiep of via een mechanisch ventilatiesysteem.
Verluchten betekent heel veel verse lucht binnenhalen
door bijvoorbeeld je raam wijd(er) open te zetten.

2. Als je méér gebruikt van een schoonmaakproduct, zal het beter werken….
Nee: als je meer gebruikt dan wat op de gebruiksaanwijzing
staat, dan….
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….is je product
sneller op en
moet je sneller
een nieuwe
f les/doos/…
kopen,
dus
betaal
je
meer,
… zal het
product niet
beter werken.
Daarom kan je best de op het etiket beschreven dosis
gebruiken, en zelfs eens proberen met wat minder, wat
heel vaak ook een perfect resultaat geeft!

3. Je moet je huis goed ontsmetten, anders word je
ziek….
Schiet niet met een geweer op een mug! In een
normale woning is het bijna nooit nodig of zelfs nuttig
om te ontsmetten. Gebruik een allesreiniger zonder
ontsmettingsproduct er in. Is het toch nodig je huis te
ontsmetten (vraag het eventueel na bij je huisarts),
dan moet je altijd eerst grondig schoonmaken,
want anders heeft de ontsmetting geen effect.
Ontsmettingsproducten verliezen hun ontsmettende
werking als ze in contact komen met vuil.

4. Bleekwater (‘Javel’) is een uitstekend schoonmaakproduct….

D

leinen Olifa
k
en

nt

Bleekwater is écht geen schoonmaakmiddel: het bleekt
het vuil en kan ontsmetten, maar maakt nooit iets schoon
en ontkalkt niet. Het is zeer irriterend en schadelijk voor je
gezondheid. Als je het toch gebruikt, meng het dan zeker
nooit met andere producten zoals een ontkalker, anders
komen er giftige chloordampen vrij!

5. Luchtverfrissers maken de lucht in je huis weer
gezond….
Luchtverfrissers maken de lucht niet gezond: ze voegen
enkel extra stoffen toe aan de lucht in je huis en zorgen
er voor dat je de bestaande geurtjes ‘overtroeft’ met een
nieuwe, synthetische geur. Ze verstuiven het product in
fijne druppels die jij en je gezin dan ook inademen.
Wil je slechte geurtjes kwijt? Zorg dan voor voldoende
verluchting! Gebruik je toch luchtverfrissers, lees dan
altijd heel goed de gebruiksaanwijzing, want heel vaak
mag je ze alleen gebruiken in een goed verluchte ruimte.
Omdat er vaak een grote bezorgdheid is rond
schoonmaakproducten en gezondheid, wil Logo
Brugge-Oostende vzw je informeren over dit milieu- en
gezondheidsonderwerp.

decoratie & creatie
* workshops bloemsierkunst *
Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97
Kerkhofstraat
13 30
8377
GSM 0475
80Houtave
48
Tel. 050
36
29
97

GSM
0475
30 80 48
demolhilde@yahoo.com
demolhilde@yahoo.com
facebook.com/denkleinenolifant
facebook.com/denkleinenolifant

Dieter Vanparys
Medisch milieukundige bij Logo Brugge-Oostende vzw
38

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 ! ! !

20
JAAR

ADVIESBURO RONY STROO en Partners
uw BANKIER en VERZEKERINGSMAKELAAR onder één dak
Leopold I-laan 52, 8000 Brugge Kr. Koning
050310035 - mail: info@a-rs.be - www.adviesburostroo.be
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VERENIGINGEN
Gezinsbond Houtave :
Halloweentocht Houtave Hekst

Op zaterdagavond 25 oktober werd ‘De Maere’
omgetoverd tot een trefpunt voor heksen en tovenaars.
Een zeventigtal kinderen en ruim veertig volwassenen
lieten er zich opmaken voor de griezeltocht ‘ Houtave
Hekst’. Traditiegetrouw werd er in de vooravond
verzameld in de gemeentezaal, die sfeervol aangekleed
was door de dames van de gezinsbond Houtave . De
chiro stond klaar met een schminkploeg. De KLJ zorgde
voor een hapje en een drankje . Kort na zeven uur werd
de griezeltocht aangevat . Onderweg stonden de kinderen
enkele huiveringwekkende verrassingen te wachten . De
optocht eindigde met een kom heksensoep aan herberg
‘De drie koningen’ . Ook dit jaar werd er nog uitgebreid
nagepraat aan de tent van TTC De Stove . We kijken reeds
uit naar volgend jaar . Tot dan ...

BIN - Vagevuurwijk
11 december 2014 : Nationale “1 DAG NIET” dag.
Het BIN Vagevuurwijk heeft deelgenomen aan deze “1
DAG NIET”, tegen woninginbraken.
De inwoners van een 20-tal woningen uit de Vagevuurwijk
hadden gereageerd op de oproep om op deze donderdag 11
december deel te nemen aan een avondwandeltocht door
de Vagevuurwijk.
Met dit initiatief probeerde het BIN om:
- mekaar als wijkbewoner nog beter te leren kennen.
- informatie uit te wisselen i.v.m. de werking van onze
BIN, o.a. SMS, contacten met de 101, de initiatiefnemers,
enz...
- vragen te stellen en mogelijks antwoorden te krijgen
m.b.t. specifieke veiligheidsproblemen.
- het groepsgevoel in onze BIN verhogen.
- informatie te krijgen vanuit de lokale Politie.

De gezinsbond Houtave dankt terug alle medewerkers en
in het bijzonder : KLJ en jong-KLJ Oostende-Houtave, TTC
De Stove, Chiro Zuienkerke, bloemsierkunst
Den Kleinen Olifant, herberg De
Drie Koningen, maar ook de politie
Blankenberge-Zuienkerke en grondwerken
Marc Huys die ons een veilige begeleiding
verzekerden .

en op deze wijze de veiligheid en het veiligheidsgevoel in
de wijk mogelijks te verbeteren.
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De avondwandeling was een groot succes en de weergoden
waren de deelnemers goedgezind.

Als afsluiter werd er achteraf nog bijgepraat in het
cafetaria van de Vagevuurmanege.

Groepsfoto met alle deelnemers en de aanwezige Politieagent v/d zone Blankenberge/Zuienkerke.
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Nieuws van de Koninklijke
vriendenkring van de bloedgevers
te Zuienkerke

KLJ Houtave - oostende
KLJ Oostende-Houtave viert feest!
We bestaan dit jaar 85 jaar!
Op zaterdag 28 februari organiseren
wij daarom een reünie! We nodigen
hierbij alle oud-leden uit om jullie
KLJ carrière te herbeleven! We
verwachten jullie om 19u30 in de
gemeenteschool van Zuienkerke.
Hebben jullie nog leuke herinneringen, foto’s, t-shirts,…
die we zouden mogen gebruiken op de reünie, gelieve
contact op te nemen met Katelijne (katelijnelaukens@
kljoostende.be of 0487 613 631).Gelieve ook een seintje
te geven als jullie aanwezig zullen zijn op de reünie. Je
kan ook lid worden van onze facebookgroep “85 jaar KLJ
Oostende-Houtave” om al enkele leuke oude foto’s terug
te zien of oude vrienden terug te vinden.
Op zaterdag 11 april organiseert de Jong KLJ voor de
tweede keer een carwash! Dit vindt plaats op de parking
achter het gemeentehuis van Zuienkerke. We verwachten
jullie met je vuil voertuig van 13 uur tot 17 uur 30. De
kostprijs bedraagt 7 euro voor een auto, 10 euro voor een
grote camionet en 14 euro voor een tractor. Iedereen is
ook van harte welkom op ons drankstandje.
Op zaterdag 18 april vindt voor de vijfde keer onze
spetterende fuif Blue InDUSTry plaats in loods Romar,
Monnikenwerve 191, Industrieterrein Brugge. DJ Justin en
DJ Jonas zullen weer het beste van zichzelf geven en ook
onze heerlijke cocktail- en wodkabar zal rijkelijk gevuld
zijn!

Vooreerst wenst het bestuur van de Koninklijke
vriendenkring van de Bloedgevers van Zuienkerke,
alle donoren, hun familie en vrienden, een gelukkig,
voorspoedig, en vooral, gezond 2015 toe. We konden onze
nieuwjaarswensen reeds persoonlijk aan heel wat donoren
over maken op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Zuienkerke op zaterdag 3 januari. Als bestuur hebben
we daar terug de stand van de frieten bemand. Deze
organisatie was terug mogelijk dankzij de medewerking
van Andrea en Roger De Craemer, van feestzaal “De
Nieuwe Blauwe Toren”, waarvoor onze dank.

We verwachten jullie, tot dan!

Op de vorige bloedcollecte van 9 december kreeg
iedere donor, van de vriendenkring van de bloedgevers
Zuienkerke, een kleine eindejaarattentie in de vorm
van elk 2 longdrink glazen. Op deze collecte kwamen in
totaal 106 donoren bloed geven. We mochten ook twee
nieuwe donoren verwelkomen, alsook 1 donor die terug in
Zuienkerke bloed kwam geven. De opkomst was iets lager
dan in september. In vergelijking met december vorig jaar
hadden we 14 donoren minder.
We zijn ook reeds volop bezig, met de voorbereiding van
het jaarlijks souper waarop de vereremerking van de
verdienstelijke leden zal plaats vinden.
Dit souper gaat door op zaterdag 14 maart 2015 in
feestzaal “De Nieuwe Blauwe Toren”.

Vanderostyne CONSTRUCT

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

De volgende bloedcollecte vindt plaats op dinsdag 3 maart
in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.
We streven ernaar om dan hopelijk een 120 donoren te
mogen verwelkomen. Daarom vragen we om op 3 maart
terug familie, vrienden en eveneens kennissen mee te
brengen.

T-F

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

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

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

Bianca Tilleman

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

Arnold Van Eeghem - secretaris
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PASAR

't Zandlopertje

“STERAANBIEDING“
Pasar Zuienkerke
19/2/2015

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

Bezoek aan militair luchtvaartcontrolecentrum
Semmerzake en het MOU (wandtapijten en zilverwerk)
te Oudenaarde
We verzamelen op de parking aan gemeenteschool,
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke om 08.15u.
Terug : voorzien omstreeks 19u.

Oktober t/m april gesloten op dinsdag

't Zandlopertje

Deelnameprijs : Leden : € 32 Niet-leden : €37
(inbegrepen : bus, middagmaal incl 2 glazen wijn,
koffie, gidsen, ….)

Zeedijk 13a, 8380 Zeebrugge-Bad
Tel 050 54 41 05 - gsm 0479 39 20 05
E-mail hilde-snauwaert@hotmail.com

Inschrijven kan tot uiterlijk 3/2/2015 bij :
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
Inschrijving is pas officieel na storting van het bedrag
op rekeningnummer en met contactname met een
bestuurslid :
BE07 7795 9465 2066 Bic : GKCCGBEBB van Pasar
Zuienkerke met vermelding MOU/ATCC+aantal personen.
OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015
door naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

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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OVERLIJDENS

BURGERLIJKE STAND

VERMEERSCH ESTHER,
geboren in Houtave op 08/06/1924 en overleden
in Zuienkerke op 01/11/2014, echtgenote van
Deschoolmeester Gerard

GEBOORTEN
CASIER ILYANA,
dochtertje van Casier Olivier en Vanbelle Elien, geboren op
06/11/2014

VANHOUTTE PAUL,
geboren in Oudenaarde op 28/02/1940 en overleden
in Brugge op 02/11/2014, weduwnaar van Vandeputte
Mariette

STRUBBE GEORGETTE,
dochtertje van Strubbe Christopher en Hoste Sylvie,
geboren op 08/11/2014

PECCEU WILFRIED,
geboren in Nieuwpoort op 08/12/1938 en overleden in
Brugge op 20/12/2014, echtgenoot van Dhondt Denise

STRUBBE JULIETTE,
dochtertje van Strubbe Christopher en Hoste Sylvie,
geboren op 08/11/2014

STORME RENE,
geboren in Houtave op 31/03/1928 en overleden in
Blankenberge op 12/12/2014

Proficiat aan alle pasgeboren Zuienkerkenaartjes!

QUINTENS CAMILLUS,
geboren in Blankenberge op 21/07/1931 en overleden
in Brugge op 16/12/2014, echtgenoot van Vanhaecke
Luitgarde
Innige deelneming aan alle families.
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JUBILEA
DEKEYZER EDITH EN VAN BELLE ROMAIN
50 JAAR GEHUWD

zijn lid van vele verenigingen. Ieder jaar verzorgt Edith
de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en het spaghetti
feest van de Chiro. Romain is gedurende 26 jaar voorzitter
geweest van Vakantiegenoegens Zuienkerke.
Het
hoogtepunt in dit 50 jarig huwelijk is naast de geboorte
van de kinderen en kleinkinderen hun voettocht naar
Santiago de Compostella.
Zij staan steeds paraat om de kinderen en de kleinkinderen
bij te staan met raad en daad.

7 November 1964 zetten Edith en Romain de grote stap.
In het gemeentehuis van Zuienkerke gaven zij elkaar het
ja-woord .Edith is afkomstig van Zuienkerke en Romain
van Uitkerke.
Edith is na de geboorte van de kinderen fulltime
huisvrouw geworden en Romain heeft bij de spoorwegen
gewerkt. Zij zijn zeer sociale en sportieve mensen. Zij

COMPUTERPROBLEMEN HERSTELLINGEN
HARDWARE SOFTWARE

WEBSITES

PCW Solutions.
Wesley Canneyt

Nu ook in Zuienkerke!
45

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

DANNEELS CECILE EN HOSTE ROMAIN
50 JAAR GEHUWD

VIGNE HENRIETTE EN VAN LIERE PAUL
50 JAAR GEHUWD

Op 17 november 1964 huwden Cecile Danneels en Romain
Hoste te Dudzele. Door de gemeentelijke overheid werden
zij gevierd met dit gouden huwelijk.

50 jaar geleden huwden zij te Gent. Zij wonen in het
rustige Nieuwmunster.

VANKEMMELBEKE DENITIA
EN SCHEEMAEKER FERNAND
60 JAAR GEHUWD
60 Jaar geleden, op 24 november 1954, stapten Denise en
Fernand Scheemaeker in het huwelijksbootje.
Hun huwelijk werd bezegeld met 2 kinderen en 5
kleinkinderen.
Zij werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes
gezet met dit diamanten huwelijk.
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ALLEMEESCH GABRIELLE EN VAN LOOCKE MICHEL
50 JAAR GEHUWD
Gabrielle en Michel Van Loocke huwden op 25 november
1964 te Nieuwmunster.
50 jaar later werd dit gevierd in aanwezigheid van de
familie, vrienden, buren en het schepencollege. Zij kregen
1 dochter.
Zij zijn zeer sociale mensen, die zich vele jaren vrijwillig
hebben geëngageerd in talrijke verenigingen. Momenteel
zijn ze nog lid van het zangkoor en van de parochieraad.
Zij houden van reizen en bridge.

Wij wensen al deze jubilarissen een goede gezondheid,
veel geluk en nog vele mooie dagen toe.
Alain De Vlieghe
Burgemeester, bevoegd voor feestelijkheden
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Hardware en Software
Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud,
herstelling en verkoop van hardware,
software, netwerken, randapparaten, printers,
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop,
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer info of demo.

Roland Traen

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

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

Indien gewenst service bij u thuis.
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MENSEN
VAN BIJ ONS
Zuienkerke vierde zijn verdienstelijke
en nieuwe inwoners
Op vrijdag 7 november 2014, verwelkomde het
gemeentebestuur van Zuienkerke zijn verdienstelijke en
zijn nieuwe inwoners.
De verdienstelijke inwoners :
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Van Thourhout Johan werd kampioen bij B-ploeg WTC Polderbutters tijdens het fietsseizoen 2013-2014.
Johan sloot zich 24 jaar geleden aan bij de Polderbutters van Blankenberge. Zo kon hij iedere zondagvoormiddag een toer
van 100 km fietsen.
Een memorabel moment in zijn fietscarrière was dat hij een medefietser, die een hartstilstand kreeg, tijdens een zondagse
rit, gereanimeerd heeft met een goed resultaat.
Johan werd gevierd voor zijn prestaties van het afgelopen jaar. Hij heeft het meeste aantal kilometers gereden binnen zijn
groep.

Verleye Walter en Bonte Hubert, respectievelijk gewezen voorzitter Feestcomité Zuienkerke en gewezen secretaris
Feestcomité Zuienkerke werden in de bloemen (..badhanddoeken) gezet.
Walter en Hubert hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale cohésie en aan de ambiance in onze gemeente.
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De Baets Fangio ontwikkelde zijn eigen fondant chocolade in het laboratorium Or Noir van Cacao Barry Callebout in Parijs.
Een eer die slechts weinigen te beurt valt! Het laboratorium is enkel voorbehouden voor grote chefs zoals Sergio Herman,
Thierry Theys en Peter Goossens.
Wie graag wil proeven kan terecht in de indrukwekkende chocolaterie Pralinette van Fangio en zijn echtgenote.

De Philiberts: Vandewalle Hubert en De Merrisse Philippe, derde plaats en de Ereprijs van de provincie West-Vlaanderen
tijdens de Open Belgische Kampioenschap orgeldraaien te Knokke Heist.
Hubert is van kleins af aan al begeesterd door een orgel. Philip speelt thuis op een Hammondorgel, maar niet met een
draaiorgel.
De Philiberts zijn opgericht op 18/04/2012.
De prijs is niet alleen gewonnen voor het orgeldraaien maar zeker ook voor hun talent om het publiek te entertainen.
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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

ENERGIETECHNIEKEN • WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS
SANITAIR • VERWARMING • VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be
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Nick Demaecker
0478/97.22.68
nick@demabo.be
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EVENEMENTENKALENDER
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM
UUR
ma
19
ste
Ma (1 ma van de maand) 14
Di (1ste di van de maand)
Di
Di (behalve tijdens de
schoolvakanties)
Di
Woe (tem 10/06, behalve
op 1/04 en tijdens de
schoolvakanties)
Woe (om de 14 dagen)

14
14
19-20

OMSCHRIJVING
Volleybal
Seniorendansnamiddag
Bolling
Kaartnamiddag
Turnles

20-21
15-16 16-17

Aerobic
Voetbal

Gezinsbond ism davos
Jeugddienst

Sportzaal
Speelplein Zuienkerke

14

Kaartnamiddag

Sportcentrum

1ste vrij
2de vrij
laatste vrij vd.maand

19
19:30
20

kaarten
kaarten
biljart

Gepensioneerdenbond
Meetkerke
De Troefkaarters
Driekoningenkaarters
Biljart 2000
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ORGANISATIE
PASAR
Blauwe Troen

PLAATS
Sportzaal
Blauwe Toren

OKRA
OKRA
Gemeentebestuur

De Notelaar
Sportzaal

Boldershof
herberg Drie Koningen
Boldershof

FEBRUARI 2015
DATUM
UUR
Ma 2
Crea-atelier
(3e kleuter, 1e en 2e lj)
Di 3
Crea-atelier
(3e, 4e, 5e, 6e lj)
Woe 4
15-16 & 16-17
Za 7
9-11:30
Ma 9
Ma 9
19
Do 12
13:30
Vrij 13
20
Za 14
9:45-11:15
Za 14
20
Zo 15
19
Woe 18
19
Do 19
19
Vrij 20
Za 21
Woe 25
Do 26

20
20
20
14

Vrij 27
Za 28
Za 28
Za 28

20
9:45-11:15
20
19:30

OMSCHRIJVING
Jeugddienst

ORGANISATIE
De Notelaar

Jeugddienst

De Notelaar

Voetbal
Workshop naaien
Bowling
Kookles
Kookles
Toneel: “een toffe meid”
Initiatie gitaar
Toneel: “een toffe meid”
Toneel: “een toffe meid”
Toneel: “een toffe meid”
Bezoek aan militair
luchtvaarcentrum + MOU
Toneel: “een toffe meid”
Toneel: “een toffe meid”
Toneel: “de roze pyjama”
De lustige brouwers door Paul
Vanneste
Toneel: “de roze pyjama”
Initiatie gitaar
Toneel: “de roze pyjama”
Rëunie

Jeugddienst
Jeugddienst
OKRA
KVLV Nieuwmunster
KVLV Houtave
Theater Kleiem
Jeuddienst
Theater Kleiem
Theater Kleiem
Theater Kleiem
PASAR

Speelplein Zuienkerke
De Notelaar
Blankenberge
De Bommel
De Maere
Sportzaal
De Notelaar
Sportzaal
Sportzaal
Sportzaal
Semmerzake

Theater Kleiem
Theater Kleiem
De Bommelaar
OKRA

Sportzaal
Sportzaal
De Bommel
De Notelaar

De Bommelaar
Jeuddienst
De Bommelaar
KLJ Oostende –
Houtave

De Bommel
De Notelaar
De Bommel
Gemeenteschool

www.vierwege.be
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.
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PLAATS

MAART
DATUM
Zo 1
Ma 2
Di 3
Di 3

UUR
18

16:15

OMSCHRIJVING
Toneel: “de roze pyjama”
Crea-atelier
(3e kleuter, 1e en 2e lj)
Crea-atelier (3e, 4e, 5e, 6e lj)
Bloedgeven

ORGANISATIE
De Bommelaar
Jeugddienst

PLAATS
De Bommel
De Notelaar
De Notelaar
Sportzaal

Woe 4
Do 5-12-1926
Vrij 6
Za 7
Do 12
Za 14

20
19-20

Toneel: “de roze pyjama”
“ontmoet jezelf”

Jeugddienst
Rode Kruis ism
Vriendenkring
De Bommelaar
PASAR

20
20
14
19

Za 14

9

Toneel: “de roze pyjama”
Toneel: “de roze pyjama”
Samenkomst voor de fietsers
Souper Bloedgevers met
huldiging gevierde donoren
Ontbijt

De Bommelaar
De Bommelaar
OKRA
Vriendenkring
Bloedgevers
Bibliotheek

Di 17
Vrij 20
Za 21

19:45
14
13:30

Bowling
Lentefeest met de Vergies
Opruimactie

Vrij 27

20

Groenten uit Balen

Ma 30

14

Bloemschikken

KVLV Houtave
OKRA
Beweging.net
Zuienkerke
Beweging.net en
Pasar
OKRA

APRIL
DATUM
Woe 1
Do 2

UUR
13-17

ORGANISATIE
Jeugddienst
OKRA

Monnikenwerve
Brugge
Sportraad

Do 2
Do 9
Za 11

19-20
13-17:30

OMSCHRIJVING
Buitenspeeldag
Ronddragen paaseieren
voor de 80 jarigen
“ontmoet jezelf”
Start fietsseizoen
Carwash

Za 18

Blue Industry fuif

KLJ Oostende-Houtave

Zo 19

8-15

Wandeltocht Meetkerkse
Moeren
“groen oase”
Crea-atelier: bloemschikken
“Houden van”

Zo 26
Di 28
Do 30

19:30

PASAR
OKRA
KLJ OostendeHoutave

PASAR
KVLV Houtave
OKRA

De Bommel

De Bommel
De Bommel
De Notelaar
De Nieuwe Blauwe
Toren
Boekennok
Zuienkerke
Sint-Andries
De Notelaar
Loods Technische
Dienst
De Notelaar
De Notelaar

PLAATS
Meetkerke

Parking achter
gemeentehuis
Zuienkerke

Sportcentrum
Meetkerke
Brugge
De Maere
Sportpaleis
Antwerpen

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 door naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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Restaurant – Feestzaal – Tea-room

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

(behalve juli en augustus)

Wij bieden u:
• A la carte restaurant met gevarieerde
seizoenskaart ’s middags van 12 tot 14.30 uur,
’s avonds van 18 tot 21.30 uur
• Uitgebreide kaart met salades en snacks
van 12 tot … uur
• Tea-room van 14.30 tot 18 uur
• Diverse palingbereidingen
• Feestzaal tot 70 personen
voor alle gelegenheden
• zonnig terras
• private parking
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Hier volgt de nieuwe puzzel :
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte
woorden is terug te vinden in ons informatieblad +
annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes
(bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit
meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan
zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van
onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 16/03/2015. Enkel
het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt

puzzel
De vorige puzzel werd gewonnen door Vanderbruggen
Thijs. Proficiat !
Er waren 15 inzendingen, waarvan 11 juist en 4 fout.
Het juiste woord was : Adder
Betekenis van het woord : giftige, inheemse slang met
een zigzagtekening over het lichaam en driehoekige kop
die voorkomt in bossen, heidegebieden en bermen.

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

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sportkamp
Nieuwe naam Polderkrantje
Culturele hoofdstad 2015
“een toffe meid” is een toneelproductie van …
Fuif georganiseerd door KLJ Oostende-Houtave
Aanspreekpunt voor de ondernemer
Ongewenste planten en dieren in je tuin bestrijd je beter niet met …
Kinderopvang
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GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen

er
k
e
z
t
d
l
e
g
ie
t
Discre
..
voor uw geld.

Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten
en het geld binnen...

auto
woning
BiJStanD
hoSpitaliSatie
aanSprakeliJkheiD
penSioen
overliJDen

Om uw enkele ruiten
door dubbele beglazing te vervangen.
Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

Bankzaken
Sparen
Beleggen

Gratis prijsofferte

Bij Maréchal vinden we dat bankieren ook anders
kan: persoonlijk, discreet en in het volste vertrouwen.
Bij ons zijn bank en verzekeringen een zaak voor
én met mensen.
We nemen graag de tijd om U goed te leren kennen. Bij Maréchal begint alles met goed gesprek.
Want pas dan kunnen we er ook voor zorgen dat
onze bankdiensten perfect afgestemd zijn op uw
concrete wensen en behoeften.
De expertise van onze medewerkers, hun inzet en
discrete persoonlijke benadering maken ook voor
u zeker het verschil!

Algemene glasonderneming

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

Gaston Roelandtsplein 20 • 8310 Assebroek
Oostendse Steenweg 20 • 8377 Meetkerke
T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be • info@marver.be
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editoriaal
POLDERKRANTJE, 31 januari 2015
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.
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Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Eva Verburgh, Ann Michiels en Lieselore Verstringe.
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 2015
Artikels zijn altijd welkom.
Gelieve ze ten laatste 1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.
Mailen kan naar Lieselore.verstringe@zuienkerke.be
De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.
Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 door naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke

050/43.20.50 fax 050/43.20.59
franky.goethals@zuienkerke.be

Politie Zuienkerke

050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)
Alex.blondelle@politieblankenberge.be

Technische Dienst

050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

OCMW

050/42.79.98 (fax 050/42 67 37)
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be

Bibliotheek Zuienkerke

050/42.45.45

PWA Blankenberge

050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan

050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas

078/35.35.34

kabeldistributie

015/66.66.66

Informatie water

078/35.35.99

Defect water (24h op 24)

078/35.35.88

defect elektriciteit .

078/35.35.00

melden gasreuk

0800/65.0.65

defect Openbare Verlichting

050/43.20.50- 0800/6.35.35

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS

Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 4 februari, 4 maart en 1 april is er zowel op de dienst burgerzaken, de financiële dienst,
de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening en de politie dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 6 april.

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag t.e.m. zaterdag : 09.00 – 12.15 uur

IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.

Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor
gebruik maken van deze automaat.

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)

Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45
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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

KEUKENS
BADKAMERS
BUREAUS
SLAAPKAMERS
DRESSINGS
MAATWERK
Diapal nv

Bekedijkstraat 1
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8490 Jabbeke

t. 050 81 91 70

f. 050 81 91 88

Blankenbergse
steenweg 40 A
Zuienkerke

de BIO kapper
voor hij en zij
zonder afspraak
www.mdcoiffure.be

Allez Kidz

kindercoach & studiebegeleiding
Loopt uw kind tegen problemen aan bij
de sociaal-emotionele ontwikkeling of
bij het leren?
Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg.

www.allezkidz.be

.be
info@allezkidz.be

050/68 94 15 – 0477/13 15 98
Lies Vanloo, Blankenbergse Dijk Zuid 8A, Zuienkerke
63

BE0555.713.394

Specialiteit: Forel
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst
Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke
Tel./Fax: 050 42 65 64 • info@degrotestove.be
Feestzaal tot 180 personen
Van oktoberGesloten
tot en met
april gesloten
op maandag,
dinsdag en woensdag!
op maandag,
dinsdag
en woensdag,
Nieuwesteenweg
140
•
8377
Zuienkerke
Van
mei
tot
en
met
september
gesloten
op
dinsdag
en woensdag !
behalve op feestdagen en voor feesten en rouwmaaltijden!

T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

