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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 •

 

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 

 

Lies Vanloo, Blankenbergse Dijk Zuid 8A, Zuienkerke 

info@allezkidz.be 
050/68 94 15 – 0477/13 15 98 

 
BE0555.713.394 
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VOORWOORDJE

Beste Lezers,

Namens de redactieraad wensen we jullie veel leesplezier.

Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Ann Michiels en Eva Verburgh 

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS

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

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:  Maandag 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.

VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis , Dagelijkse Nood , Slagerij Chris, Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Ilse Martens 
(Lekkerbek), Familie Cuypers (Meetkerke)

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2016 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be. 

Wij publiceren ze gratis.

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op paasmaandag 28 maart 2016.
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Met reeds meer dan20 jaar ervaring in de sector

www.dakwerkenfernandlouagie.be

NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.
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Nieuwjaarstoespraak
Burgemeester Zuienkerke
Alain De Vlieghe - 2 Januari 2016

Burgemeesters, Gedeputeerden, schepenen, gemeente-
raadsleden, OCMW raadsleden en provincieraadsleden, 
beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte 
welkom op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Ik ben 
enorm verheugd dat er  weer een hele pak mensen zijn  
ingeschreven .Misschien  zijn er nog wel enkele bij  die 
nog op hun positieve moeten komen , maar je moet altijd 
genezen  met datgene waarvan je ziek bent geworden. En 
dat is hier voldoende aanwezig. 
Beste mensen, 2015 was weer een bewogen  jaar . Denk 
maar aan de vreselijke aanslagen in Parijs , de strijd 
tegen IS , de sjoemelsoftware van VW , de fraude bij de 
FIFA , de Griekse crisis, de historisch lage rente op onze 
spaarcenten . Maar het is niet allemaal kommer en kwel , 
we hebben een klimaatakkoord , onze Rode Duivels  staan 
in de Europese ranking op nummer 1,  we hebben een 
nieuwe K3 en we hebben ook een nieuw woord waarvan 
niemand de betekenis kent  namelijk “Nurfen” 
 Wat  er dit jaar torenhoog uitstak is de massale stroom 
van vluchtelingen op zoek naar een beter toekomst.  Het 
beeld van die kleine dode jongen op een Grieks strand zal 
ieder van ons niet zo vlug vergeten. Nog nooit waren zoveel 
mensen op de vlucht voor oorlog , armoede , terreur .  Veel 
mensen laten al hun hebbe en houden achter op zoek naar 
een betere toekomst. Iedere gemeente is  gevraagd om 
een  aantal vluchtelingen te huisvesten . Voor Zuienkerke 
die reeds 6 mensen kon onderbrengen wordt gevraagd 
om extra nog eens 5 personen een onderdak te geven.   
2015 is volgens de metingen van het KMI  één van de 
warmste jaren . Volgens deskundigen zal dat enorme 
gevolgen met zich meebrengen zoals overstromingen 
, langere drogere periodes  ,veel meer hevige stormen 

kortom veel meer natuurrampen. Op de klimaat 
conferentie van laatstleden in Parijs zijn er veel afspraken 
en voorwaarden opgesomd . Onze gemeente heeft het 
burgemeestersconvenant ondertekend   waarbij 62 van de 
64 West-Vlaamse gemeenten zich engageren om tegen 
2020 ongeveer 20%  minder CO2 uitstoot te hebben. Een 
greep uit de  acties wat wij als gemeente al gerealiseerd 
hebben of nog  zullen ondernemen  : is het plaatsen van 
zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen , bewoners 
stimuleren en informeren om minder energie te verbruiken 
door het beter isoleren van de woningen . We hebben ook 2 
nieuwe wagens aangekocht voor de technische dienst die 
rijden op aardgas dat een veel lagere  CO2 uitstoot  heeft 
dan benzine of mazout . In het burgemeestersoverleg 
met de burgemeesters van de regio Brugge is er een 
overeenkomst dat de openbare verlichting zal gedoofd 
worden. ’s Nachts gedurende een 5 tal uren zullen 
de lichten gedoofd worden ,maar niet op vrijdag en 
zaterdagnacht en ook  niet op offi  ciële  feestdagen. 
In overleg met de politie zal er bepaald worden welke 
gevaarlijke kruispunten er niet zullen gedoofd worden. 
De verlichting op de gewestwegen dat  betaald wordt  
door het gewest zal blijven branden. Deze actie is goed 
voor het milieu maar dit zal ook een forse besparing zijn 
voor onze gemeente. Er zijn reeds een paar gemeenten 
die hun lichten al doven  en uit tellingen is gebleken dat 
het aantal inbraken niet gestegen is. Via statistieken is  er 
vastgesteld dat de meeste inbraken gebeuren op vrijdag 
in de vooravond. Vandaag zijn we dus veilig. 
Beste mensen, verleden jaar hebben we een paar mooie 
realisaties kunnen afwerken zoals het vrij liggend fi etspad 
langs de Nieuwe Steenweg richting Brugse Steenweg. 
We hebben weer een aantal landbouwwegen vernieuwd 
of verbeterd. Dit jaar is dit niet voorzien op de begroting 
maar  in het voorjaar van 2017 zullen we weer de slechtste 
landbouwwegen aanpakken. 
De verbetering van onze landbouwwegen  zal ten goede 
komen aan het fi etstoerisme  maar ook aan onze 
landbouwers, die een zwaar jaar hebben beleefd met de 
ganse problematiek met  de nieuwe milieumaatregelen 
en de keldering van de vleesprijzen.
Iets dat  al jaren terugkomt in mijn toespraak is de 
restauratie van de molen van Meetkerke . Wel nu mensen ik 
kan jullie met veel plezier zeggen dat de werken afgelopen 
zijn,  de defi nitieve oplevering is gebeurd en men is bezig 
met de eindafrekening. Het heeft zeer lang geduurd  
maar het resultaat is prachtig. De schepradmolen, enig in 
Vlaanderen, staat te pronken in de Meetkerkse Moeren. 
De molen zal opengesteld worden voor het publiek maar 
de openingstijden zijn nog niet gekend.  
Een van de hoogtepunten in 2015 voor de gemeente 
Zuienkerke was op 17 september de eerste steenlegging 
van het zorghotel op Polderwind. Op het domein 
Polderwind, eigendom van het Rode Kruis Vlaanderen zal 
er een prachtig zorghotel gebouwd worden . Het hotel 
telt 86 bedden , 45 voor de gasten, 40 voor vrijwillige 
medewerkers en 1 voor een personeelslid. Naast tal van 
allerhande functies is er ook een cafetaria voorzien dat  

TOESPRAAK



6

Leopold I Laan 52 • 8000 Brugge
Tel 050/31.00.35 •  Fax 050/32.10.44

www.adviesburostroo.be • E-mail: info@a-rs.be

Adviesburo Stroo
Uw Fintro bank- en verzekeringsmakelaar steeds

”ON THE ROAD” en steeds in ”UW BUURT”!
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voor iedereen toegankelijk zal zijn. De aannemer wordt 
deze maand aangesteld en de werken zullen starten 
rond april dit jaar. Het is de bedoeling het hotel te openen 
halfweg 2017.   
Op 9 september 2015 heeft de gemeente het save label 
mogen ontvangen van de organisatie van ouders van 
verongelukte kinderen. Save staat voor “ samen actief 
voor een veilig verkeer”. Om dat label te bekomen heeft 
de gemeente verschillende acties ondernomen; zoals het 
aanleggen van veilige  fietspaden,  verkeerseducatie en 
sensibilisatie naar de scholen toe , het aanleggen van trage 
wegen om veilig te fietsen, ook het onderhoud van onze 
landbouwwegen , het uitvoeren van  snelheidscontroles  
en het aanleggen van snelheidsremmers .De gemeente 
heeft  een tweede actieplan ondertekend dat dit jaar zal 
uitgevoerd worden. Ik citeer een aantal punten uit dit 
actieplan  : verder werken aan het dossier voor de aanleg 
van een vrij liggend fietspad in de Prins Leopoldstraat 
in samenwerking met De Haan,  onderhoud van onze 
wegen, acties met de scholen om het foutparkeren aan 
de schoolpoort aan te pakken , het sluipverkeer op onze 
landbouwwegen  beperken , de actie ‘modder op de weg ‘ 
verder zetten . 
Het masterplan voor Nieuwmunster dat ik vorig jaar ook 
al heb aangekaart , wel ik kan jullie zeggen dat we daar 
volop mee bezig zijn .Nog even ter verduidelijking   .De 
bedoeling van dit plan is op zoek te gaan naar de beste 
ruimtelijke oplossing voor het bouwen van  een 40 tal 
nieuwe woningen en de verbouwingsmogelijkheden  van 
de bestaande woningen . De mobiliteit en de toekomst van 
de gemeenschapsruimte zijn ook opgenomen in dat plan. 
Op 14 maart 2015 is er de Bommel in Nieuwmunster een 
bewonersvergadering geweest om eens te luisteren naar 
de bevolking van Nieuwmunster : ‘wat is hun bezorgdheid  
rond dat masterplan en wat zijn  hun  suggesties en 
wensen.’  De ontwerpers hebben al deze informatie 
meegenomen en hebben geprobeerd een plan uit te 
werken dat in grote lijnen voldoet aan de vele informatie 
uit deze samenkomst met de bevolking. Daarnaast  zijn er 
nog tal van andere instanties die bepaalde maatregelen 
opleggen in dat project.
Na zeer veel vergaderingen met de stuurgroep die 
samengesteld is uit mensen van de provincie, VLM, 
onroerend erfgoed ,onze stedenbouwkundig ambtenaar , 
onze ontwerpers, de schepen van ruimtelijke ordening en 
ik zelf   ligt er vandaag een voorstel op tafel waarin  de 
stuurgroep zich kan vinden. De onderhandelingen  met de 
betrokken mensen zijn volop bezig en zodra er hier een 
akkoord is zal de gemeente  het masterplan voorstellen 
aan de gemeenteraad, Gecoro en natuurlijk ook aan de 
bevolking van Nieuwmunster. 
Naast het masterplan van Nieuwmunster zijn we nog bezig 
met een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zonevreemde 
bedrijven langs de Oostende steenweg. Met dit dossier 
zitten we in de eindfase en we hopen op  de definitieve  
goedkeuring binnen enkele maanden.
Iedere gemeente moet van de overheid een aantal sociale 
woningen bij voorzien in het kader van betaalbaar wonen. 

Wij zijn verplicht  tegen 2025 nog 18 sociale huurwoningen 
te realiseren, dat moet niet altijd gerealiseerd worden 
door het plaatsen van nieuwbouwwoningen het kan ook 
door bestaande woningen te verhuren via een sociaal  
verhuurkantoor. 
Op het budget van 2016 staat ook de bouw van de chalet 
voor de Chiro. Het is de bedoeling een houten chalet te 
plaatsen van 150m2 op het speelplein in het Lindenhof 
van Zuienkerke. Er is een infovergadering geweest 
met de bewoners van deze wijk . In deze vergadering  
waren er terechte bezorgdheden over lawaaihinder en 
verkeersoverlast onder meer door het wild parkeren 
tijdens het brengen en afhalen van de kinderen . Deze 
pijnpunten zijn besproken met de verantwoordelijken van 
de Chiro en er zijn duidelijke afspraken gemaakt . Er zal 
een evaluatie gemaakt worden en  eventuele bijsturingen 
gedaan worden.
Het is reeds geruime tijd dat de gemeenten geen 
sproeistoffen meer mogen gebruiken voor het bestrijden 
van het onkruid. Op het budget van 2016 is er een bedrag 
van 70 000€ voorzien voor de aankoop van machines om 
het onkruid aan te pakken. Er zijn verschillende manieren 
om dat te doen zoals werken met branders, bestrijden 
met warm water en zeer belangrijk is preventief vegen. 
Het gemeentebestuur  doet  daarom  een warme oproep 
naar onze inwoners om  een inspanning te doen door zo 
veel mogelijk het voetpad voor eigen deur op te kuisen.
Onze vuilniswagen is 21 jaar oud en is aan vervanging 
toe. We hebben een mooie tweedshandswagen gekocht 
aan IVBO. We hebben deze keuze gemaakt omdat het 
ophalen met eigen personeel goedkoper is en zorgt voor 
tewerkstelling. 
Dat waren zo een beetje de belangrijkste investeringen 
voor 2016 .
Op cultureel vlak was 2015 voor onze gemeente een super 
jaar. Naast de jaarlijkse terugkomende evenementen  van 
onze cultuurraad  was er  als uitschieter de organisatie 
van de WOI  evocatie op hoeve Schoeringe. In de 
wandelgangen heb ik gehoord dat de werkgroep bezig is 
om in de komende jaren nog het een en ander op poten te 
zetten . 
De jeugddienst heeft dit  jaar ook niet stilgezeten en 
onze jeugd kon zich  weer uitleven in tal van activiteiten 
zoals de buitenspeeldag, Roefel, sportkampen en in  het 
rijke aanbod van de speelpleinwerking.  Nieuw was de 
techniekacademie die erg succesvol was. 
De  2 scholen in Zuienkerke kregen verleden jaar een nieuwe 
directie, namelijk de gemeentelijke basisschool polderhart 
Ingrid Ighodt die op 1 april 2015 in vast verband benoemd 
is en voor de leefschool Akkerwinde in Nieuwmunster is 
het Reginne Goeminne die de nieuwe directrice is. Ik wens 
hun heel veel succes toe.
Voorts wil ik  alle verenigingen van onze gemeente nog 
eens in de bloemetjes zetten met alle activiteiten die ze 
het afgelopen jaar hebben georganiseerd. Jullie waren 
weer fantastisch.
Het gemeentebestuur zal zowel de sport-, jeugd, culturele 
, landelijke en senioren organisaties blijven ondersteunen. 
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Zij zorgen voor het kloppend hart van ons dorp.
Een toch wel belangrijke mededeling is dat de fi nanciële 
toestand van onze gemeente niettegenstaande de 
investeringen en daartegenover de mindere inkomsten  
uit onze personenbelasting en een vermindering van 
subsidies voor ons personeel nog altijd zeer gunstig is . 
We zullen de belastingen  niet verhogen en de  toelagen 
naar de verschillende verengingen behouden.   
Tot slot wil ik nog een probleempje aankaarten. Op 1 
januari 2015 telde onze gemeente 2714 inwoners dit zijn 
er 33 minder dan het jaar voordien. Op zich is dat niet zo 
erg maar er zijn 14 mannen meer en 47 dames minder en 
dat is erger. Misschien moet het gemeentebestuur eens 
bekijken om nog een vrouwvriendelijker programma uit te 
werken.   
Vooraleer we het glas heff en 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 zesde 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 wens 
aan iedereen een gelukkig 2016 met veel mooie en warme 
momenten  en een zeer goede gezondheid , maar in het 
bijzonder wens ik dit toe aan onze jongste schepen die een 
zwaar jaar achter de rug heeft. Annelies we zijn enorm blij 
dat je er weer bij bent.
Laten wij nu het glas heff en en klinken op het nieuwe jaar.
Leve Zuienkerke , leve de Zuienkerkenaars en santé. 

Den
 kleinen Olifant

decoratie & creatie

Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97

GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com

facebook.com/denkleinenolifant

* decoratie & creatie *
* alle bloemenwerk (op bestelling) *

* workshops *
* vintage shop *

      
open: di.do.vr.za.zo

      
Kerkhofstraat 13  8377 Houtave

Tel. 050 36 29 97  GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com

facebook.com/denkleinenolifant
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GEMEENTERAAD

Zitting van 30 september 2015

1. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke

De gemeenteraad keurt de wijziging van de dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke als volgt goed:
Vast gedeelte: € 190.260,00
Variabel gedeelte: € 261.526,00

2. Imewo : afsluiten lastgevingsovereenkomst CNG kleine lichte bestelwagen

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring tot het afsluiten van een lastgevingsovereenkomst met Imewo voor de aankoop 
van een CNG kleine lichte bestelwagen ten behoeve van de rattenbestrijding, tegen een maximumprijs van 17.000,00 euro 
(exclusief btw). De wagen wordt voor 10 000 euro gesubsidieerd door het Regionaal Comité voor ratten bestrijding.

3. De Lijn : aankoop van twee halteaccomodaties

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring voor de aankoop van twee halteaccomodaties type AV bij De Lijn, dienstig voor de 
haltes ‘Nieuwmunster Dorp’ en ‘Hendriksbrug’, voor een totaalbedrag van 14.084,40 euro inclusief btw bedraagt, waarvan 
het gemeentelijk aandeel 3.521,10 euro inclusief btw bedraagt.

Zitting van 29 oktober 2015

1. Financiën: aanpassing meerjarenplan gemeente 

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het aangepast meerjarenplan 2/2014-2019 in het kader van de Beleids- en 
Beheerscyclus (BBC), bestaande uit de wettelijke rapporten en de toelichting.

2. Financiën: gemeente budgetwijziging

De gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2015, bestaande uit de wettelijke rapporten en 
toelichting, vast.

3. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2016

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2016 van de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Bartholomeus 
en Sint-Michiel.

4. Hulpverleningszone West-Vlaanderen : vaststellen van de gemeentelijke bijdrage 

De gemeenteraad stelt het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone 
West-Vlaanderen 1 in het gemeentebudget 2016 vast ten bedrage van 96.450,00 euro.

5. Imewo:goedkeuring van de agendapunten, voorgestelde fusieoperatie inclusief ‘Eandis Assets’ en vast-
stelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering in buitengewone zitting 
d.d. 16/12/2015.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 16 december 2015.
De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan het voorstel tot fusie door overneming van de opdrachthoudende 
vereniging Imewo door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd), overeenkomstig 
het fusievoorstel.
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6. Finiwo: goedkeuring dagorde en standpuntbepaling voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 
16/12/2015.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene 
vergadering van Finiwo van 16 december 2015.

7. Farys: nieuw herwerkte statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing geagen-
deerd op de buitengewone algemene vergadering van 17/12/2015.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de nieuwe herwerkte statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van 
partiële splitsing geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van 17/12/2015.
Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering.
Inzake de benoeming van de door de deelnemers voorgedragen kandidaten voor de raad van bestuur en voor de 
adviescomités van TMVW, wordt mevrouw Christine Schouteeten-Jonckheere, raadslid, Brugse Steenweg 17 te 8377 
Nieuwmunster, voorgedragen als lid in de raad van bestuur ISV TMVW en als lid in het adviescomité ISV TMVW.

8. Farys: IC TMVW partiële splitsing, rechtsgevolgen geagendeerd op de buitengewone algemene vergade-
ring van 17/12/2015.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het voorstel tot partiële splitsing van IC TMVW en de rechtsgevolgen 
geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van 17/12/2015.
Dit alles onder voorbehoud van het administratiefrechtelijk goedkeuringstoezicht van de Vlaamse regering.

9. IVBO: agenda van de bijzondere algemene vergadering d.d. 16/12/2015 – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van IVBO op 16 december 2015 en de 
daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

10. Onderwijs: aanpassingen aan het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart – 
goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het aangepast schoolreglement goed.

11. Onderwijs: afsluiten convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de scholengemeenschap “De 
Oostkant” voor het schooljaar 2015-2016.

De gemeenteraad keurt het convenant voor korte vervangingen voor leerkrachten van de scholengemeenschap ‘De 
Oostkant’ voor het schooljaar 2015-2016 goed.

Zitting van 26 november 2015

1. IMWV: agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering 

De gemeenteraad keurt de agenda goed, neemt kennis van de punten en de toelichting en geeft aan de vertegenwoordiger 
van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Bijzondere Algemene Vergadering van IMWV op 
16/12/2015 te vertolken.

2. WVI: agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 

De gemeenteraad geeft 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 West-Vlaamse Intercommunale 
van 10/12/2015.

3. Onderwijs: goedkeuring rekening 2014-2015 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt de rekening 2014-2015 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het 
beheerscomité d.d. 08/10/2015, goed.
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Ontvangsten : 2464,52 euro
Uitgaven : 1937,02 euro
Saldo : 527,50 euro (over te dragen naar het boekjaar 2015-2016)

4. Onderwijs: goedkeuring budget 2015-2016 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt het budget 2015-2016 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het 
beheerscomité d.d. 08/10/2015, goed.

Ontvangsten : 3632,90 euro
Uitgaven : 3632,90 euro
Bijdrage gemeente Zuienkerke : 516,00 euro

5. Leveren en plaatsen dakgootconstructie voor de zaal ‘De Notelaar’.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek voor het leveren en plaatsen van een nieuwe dakgootconstructie 
voor de zaal ‘De Notelaar’ en stelt de voorwaarden vast.
De nodige kredieten voor deze werken worden geraamd op een bedrag van 15.000,00 euro inclusief btw. De gunning zal 
geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

6. OCMW: aanpassing meerjarenplan 3/2014-2019 
De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast meerjarenplan 3/2014-2019 van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn goed.

7. OCMW : budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2015
De gemeenteraad neemt eenparig akte van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2015 van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
De gemeentelijke bijdrage werd met 14.000,00 euro verhoogd.

Wij bieden U 12 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en WIFI. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
Prijzen kamer 2p incl. ontbijtbuffet € 89 - € 129
( Ook 3p-kamers en familiekamer beschikbaar )

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

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

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING

Aantal inwoners op 01/01/2016

01/01/2015 2.714

01/01/2016 2.722

+ 8 

Aantal inwoners per deelgemeente op 01/01/2016

mannen vrouwen totaal

Houtave 205 198 403

Meetkerke 214 208 422

Nieuwmunster 221 227 448

Zuienkerke 732 717 1.449

TOTAAL 1.372 1.350 2.722

Gegevens burgerlijke stand en bevolking in 2015

adopties 3

geboorten 14

erkenningen 4

huwelijksaangiften 14

huwelijken 13

echtscheidingen 0

sterfgevallen 16

nationaliteitswijzigingen 1

aankomsten 179

vertrekkers 163

ambtshalve schrappingen 9

interne mutaties 19

Aantal bewoonde woningen

Houtave 159

Meetkerke 175

Nieuwmunster 191

Zuienkerke 605

TOTAAL 1.130

Zitdag invullen aangiften personen-
belasting aanslagjaar 2016
(inkomstjaar 2015)

Deze zitdag gaat door op woensdag 25 mei tussen 09.00-
12.00 en tussen 13.30-16.30 in het Gemeentehuis van 
Zuienkerke.

Reni: Waterbewust bouwen dankzij
regenwaterrecuperatie

Gaat u (her)bouwen en bent u verplicht een re-
genwaterput te plaatsen? Of wil u besparen op uw 
waterfactuur door uw bestaande regentank opti-
maal te gebruiken?

Maak dan kennis met Reni, de nieuwe dienstverlening van 
FARYS. 
De Reni all-in-one oplossingen gaan van een design 

regenton tot een uitgebreide 
regenwaterinstallatie die aan alle 
normen en eisen voldoet. 
Een pakket bestaat minimum uit 
een fi lter, pomp of aftapkraantje 
en tank. Elk pakket werd 
geselecteerd door onze experts. 
De regenwaterinstallatie wordt 
bovendien maximaal vooraf 
gemonteerd en in één keer 
geleverd. Zo blijft het werk bij de 
installatie beperkt en is de kans 

om fouten te maken bij het zelf plaatsen miniem.
Elk pakket wordt gratis geleverd met praktische instructies 
voor doe-het-zelvers. Plaatsing is ook mogelijk, net zoals 
het voorvullen van de put. 
Voor klanten van FARYS geldt bij een pakket met 
plaatsing, ook bij nieuwbouw het verlaagd btw-tarief van 
6%.

Vind het regenwaterpakket dat bij u past

Er zijn zeven basispakketten voor regenwaterrecuperatie 
in verschillende uitvoeringen.
Op www.reni.be  is met de online tool het vinden van de 
juiste installatie kinderspel. In enkele vragen komt u uit 
bij het regenwaterpakket dat het meest geschikt is voor 
uw tuin en huis:

• plaatsing bovengronds of ondergronds?
• voor gebruik binnen- en/of buitenshuis?
• in kunststof of beton?
• automatisch of manueel bijvullen of overschakelen 

op kraanwater bij tijdelijke leegstand van de tank?
Toch liever persoonlijk advies? Dan bent u op afspraak 
welkom in onze showroom.
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Heeft u al een regenput maar gebruikt u die niet of 
niet optimaal? De Reni - experts ontwikkelen ook 
een pakket voor u. Binnenkort bieden wij een extra 
oplossing voor buiten- of binnengebruik voor bestaande 
regenwaterputten.

Contact en toonzaal
Reni - Stropstraat 1 – 9000 Gent – 09 242 58 39
info@reni.be 
De toonzaal is open van maandag tot vrijdag, op afspraak.

35 nieuwe kinderen 
zouden graag hun vakantie
in Vlaanderen doorbrengen

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children 
kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie 
in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar 
ongeveer 50 kinderen, waarvan 35 die voor de eerste maal 
komen. Van deze laatsten zijn er 15 uit het zuidoosten van 
Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, en 
20 uit  Kroatië en Bosnië & Herzegovina.
Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 
26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van de 
miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan 
een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden 
overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen 
pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze 
generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand feit 
dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog 
ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker en leukemie.
Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een 
gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige,  nutriënten-
arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn 
de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral 
bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. 
Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele 
weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.
De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde 
gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit 
jaar verwachten we 35 jongens en meisjes tussen 8 en 12 
jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. 
Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op 
hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met 
deze kinderen en hun ouders.
Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel. 
03/247.88.50,(tijdelijk wegens verbouwingswerken alleen 
per email bereikbaar) of mailen naar info@eurochildren.
be Bijkomende informatie vindt u op onze website www.
eurochildren.be

Vergeet de kinderen
uit het nieuwe Europa niet!

www.eurochildren.be

De nieuwe waterfactuur is er
vanaf 1 januari 2016

 
Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur  er anders uit. 
De Vlaamse Regering heeft beslist dat alle Vlaamse 
drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op 
dezelfde manier berekenen. Die berekening geldt voor 
de drie delen van de waterfactuur (drinkwater, afvoer en 
zuivering) en bestaat uit:
 
• een vastrecht met een korting per gedomicilieerde
• een basistarief voor het basisverbruik
• een comforttarief voor het comfortverbruik.
 
Op uw eerste jaarlijkse afrekening staan de twee 
berekeningen nog onder elkaar: de oude berekening voor 
uw verbruik vóór 1 januari 2016 en de nieuwe berekening 
voor uw verbruik vanaf 1 januari 2016.

Via http://www.aquafl anders.be/
drinkwatervoorziening/mijn-waterfactuur-2016.aspx  
kan u de inhoud van nieuwe waterfactuur ontdekken in 
een kort animatiefi lmpje.  

Wenst u nog meer informatie, verwijzen we u graag door 
naar de webpagina van uw drinkwaterbedrijf, die u kan 
bereiken via dezelfde website.

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

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

BTW BE 0824.090.521
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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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Zwerfvuilopruimactie

Op zaterdagnamiddag 23 april 2016 organiseert beweging.
net Zuienkerke voor de zevende keer een opruimactie van 
zwerfvuil met medewerking van het gemeentebestuur.

Op verschillende locaties, verspreid over de vier 
deelgemeenten, ruimen we zwerfvuil op. We verzamelen 
om 13.30 uur op de parking achter het gemeentehuis aan 
de loods van de technische dienst. In groepjes trekken we 
naar diverse plaatsen.

Tegen 16 uur komen we terug naar de werkplaats van de 
technische dienst om onze buit te verzamelen. We sluiten 
de namiddag af met een hapje en een drankje om onze 
vrijwillige medewerkers te bedanken.

Hartelijk welkom indien je aanwezig kan zijn om mee te 
werken aan deze sensibiliseringsactie.

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

Op de foto in bijlage zien we de vrijwilligers, die vorig jaar 
meewerkten aan de opruimactie, met een deel van het 
verzamelde afval.  

FOSTPLUS : Meer en beter sorteren TECHNISCHE DIENST EN 
OPENBARE WERKEN
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Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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

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

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

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

thuis of in de firma. 

 ”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

Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 | 8377 ZUIENKERKE
T 050 41 84 14

Gesloten op zondag, maandag en dinsdag

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

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

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

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

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

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

ZUIENKERKE

Toneelproductie van theatergroep De Bommelaar

Toneelgroep de Bommelaar stelt voor

Titel: Schat van een meid

een blijspel naar
auteur: Annemie Schildermans

Regie: Bernard Lucker

Spelers:Christine Hallaert, Sandy Boonefaes, Isabelle 
Deloddere, Wendy Pinoy, Katia Lambert, Lies Lucker, Ann 
Florizoone, Ramses Heydens en Bernard Lucker.

In zaal de Bommel te Nieuwmunster

Speeldata: woensdag 02 en 09 maart 2016
 vrijdag 04 en 11 maart 2016
 zaterdag 05 en 12 maart 2016
 zondag  06 maart 2016
 telkens om 20 h behalve op zondag om 18 h  

Kaarten à €08,00 te verkrijgen bij Bernard en Martine 
Lucker- Vandenbussche tel 050419051 of bij de spelers.

Voor de uitnodigingen: reservatie defi nitief na 
overschrijving op reknr be88 8334 2285 9541
van toneelgroep de Bommelaar.

BLANKENBERGE

Cultuuraanbod

Nele Bauwens Ik moet beter luisteren
vrijdag 19 februari – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal 
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Les Odettes, The Andrews Brothers en The Covrettes De 
Retro Club 
zaterdag 27 februari – 14.30 u.
CC Casino – Saveryszaal 
ticket € 13 – consumptie inbegrepen
Deze voorstelling kan niet in het abonnement opgenomen 
worden.

Bob De Moor Knock Out
vrijdag 4 maart – 20 u.
CC Casino - Saveryszaal 
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Olla Vogala featuring N’Faly Kouyaté & Elias Bachoura 
From Conakry to Brussels
vrijdag 11 maart – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal 
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Woodstock Unplugged Woodstock Unplugged
vrijdag 25 maart – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal 
abonnement € 10 –  ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Esmé Bos Nachtegaal
zaterdag 2 april – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal 
abonnement € 10 –  ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Jaclyn Guillou & Bram Weijters Jazzconcert
zaterdag 9 april – 20 u. 
CC Casino –  Consciencezaal 
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 2016 om creatief aan de 
slag te gaan, waarmaken? Schrijf je dan snel in voor één 
van de cursussen van de Winteracademie. Ook in de korte 
trajecten is er een aanbod voor een breed publiek.

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:
  zaterdag van 10.15 tot 12.15 u. (vanaf 9/01)
• jeugdateljee 

 - 1ste en 2de leerjaar:
    zaterdag van 13.15 tot 15.15 u. (vanaf 9/01)
 - 3de en 4de leerjaar:
    woensdag van 16.15 tot 18.15 u. (vanaf 6/01)
 - 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar:
    woensdag van 13.45 tot 15.45 u.

Inschrijven nog mogelijk!
waar Dienstencentrum De Bollaard,
 Koning Albert I-laan 112
bijdrage € 55 / € 50 met jeugdpas

Kalligrafi e
Kalligrafi e (letterlijk vertaald: ‘schoon schrijven’) maakt 
van al je wenskaarten en enveloppen een origineel 
kunstwerkje. Zowel beginners als gevorderden kunnen 
aansluiten.
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wanneer donderdag van 19.30 tot 22 u. op 21/04, 28/04, 
12/05, 19/05, 26/05 en 2/06
waar De Pekelput, Barcadère 1
bijdrage € 45 per 6 lessen

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 19.30 tot 22 u., vanaf 12/01
waar Dienstencentrum De Bollaard,
 Koning Albert I-laan 112
bijdrage € 60 voor 10 lessen
i.s.m. Vormingplus Regio Brugge

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 5/01
waar Dienstencentrum De Bollaard,
 Koning Albert I-laan 112 
bijdrage € 60 voor 11 lessen 

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 14/01
waar De Pekelput, Barcadère 1 
bijdrage € 60 voor 10 lessen
i.s.m. Vormingplus Regio Brugge
 
Korte trajecten i.s.m. Vormingplus Regio Brugge

Een proeverij van culinaire romans
Je hebt van die romans die álle zinnen beroeren, en niet in 
het minst de smaakpapillen. Culinaire romans, zeg maar. 

Mét recepten. Romans van over de hele wereld. Je proeft 
van Mexicaanse, Zuid-Amerikaanse, Zuid-Koreaanse, 
Indische, Griekse, Belgische, Franse en Italiaanse 
eetcultuur en literatuur. Katrien Vanhecke, vertelster en 
schrijfster, laat je likkebaarden van de fijnste verhalen en 
lekkerste gerechten. Een wereldreis mét hapjes en een 
heerlijk glaasje wijn om niet te missen. Achteraf krijg je 
ook de literatuurlijst en recepten.
wanneer woensdag 3 februari van 19.30 tot 22 u.
waar aula Bibliotheek, Onderwijsstraat 17
bijdrage € 15

Zingen met plezier – gospel, bluegrass, country en doo wop
Zingen is fun! Daar gaan we voor in deze zangsessie. Bart 
Merlevede, medewerker van Tamboeri, trekt alle registers 
open en laat je kennis maken met enkele toegankelijke 
gospels, maar ook met verwante genres zoals bluegrass, 
country tot zelfs doo wop. En zoals het gospel zangers 
betaamt, zijn we niet bang voor harmonie en zingen met 
passie! Voor iedereen die graag zingt. Ervaring is niet nodig! 
wanneer donderdag 18 februari van 19.30 tot 22 u.
waar CC Casino - Roeschaertzaal, Zeedijk 150
bijdrage € 10

Stikken met de naaimachine – kindertruitje
Op zoek naar een korte opstapcursus om te leren stikken 
met je naaimachine? Op het tempo van een beginner leer 
je je eigen naaimachine kennen. Samen met Rose Casier, 
modelliste, teken je het patroon door op papier. Je knipt 
de verschillende patroondelen uit een leuk stofje en je 
leert hoe je stap voor stap het truitje in elkaar zet. Na 
vier sessies kan je pronken met je (eerste) zelfgemaakte 
kledingstuk. Wedden dat je hierna de smaak te pakken 
hebt om verder te experimenteren?
Breng potlood, lat, papier- en stofschaar, spelden, krijt, 
een verlengkabel en je naaimachine mee. Stof koop je 
best na de eerste sessie, zo weet je wat en hoeveel je 
nodig hebt.
wanneer maandag 29 februari, 7, 14 en 21 maart
 van 19 u. tot 21.30 u.
waar Pekelput, Barcadère 1
bijdrage € 48

Eerste hulp met kruiden
De natuur biedt ons heel wat mogelijkheden om ons 
medicijnkastje aan te vullen. Kruiden, planten en bomen 
zijn immers niet alleen smaakvol of mooi, ze zitten ook 
boordevol krachtige en heilzame stoffen. Rita Gesquière, 
herboriste, leert je een aantal eerste hulp-kruiden kennen 
zoals goudsbloem, vlier, kamille, tijm, citroenmelisse, 
gember, … Ze kunnen je helpen bij allerlei kleine kwaaltjes 
of huidproblemen. Je proeft en test één en ander en je 
maakt ook enkele bereidingen om mee naar huis te nemen: 
een ontsmettende zalf, een lotion tegen insectenbeten, 
een lippenbalsem en een middeltje tegen wagenziekte. 
wanneer maandag 11 april van 14 tot 16.30 u.
waar Pekelput, Barcadère 1
bijdrage € 18
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Tentoonstellingen

Blankenberge anno '50 - '60
22 januari > 13 maart
gratis toegang 
CC De Benne

Carnaval Fotogeniek 
25 maart - 17 april
gratis toegang
CC De Benne

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

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

                      

Stuur ons
uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2016

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

ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be

KEUKENS
BADKAMERS

BUREAUS
SLAAPKAMERS

DRESSINGS
MAATWERK

Diapal nv 
Bekedijkstraat 1     8490 Jabbeke     t. 050 81 91 70     f. 050 81 91 88
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Onze leveranciers

Zaakvoerder Magazijn

FIETSEN, E-BIKES & ONDERDELEN

VANHOORENWEDER DIETER DE BREE MARTINE
+32(0)472 71 99 72
info@despaak.be

+32(0)475 82 35 81
orders@despaak.be

WWW.DESPAAK.BE

De sfeervolle fiets & onderdelen shop 
langs de Noordede 

Westernieuwweg Noord 11
8377 Houtave

ELKE VRIJDAG & ZATERDAG
13:00 tot 17:00

“grote stockverkoop”

Lukt dit niet op vrijdag of zaterdag, dan kan je altijd even bellen voor een afspraak.
maandag & woensdag: 18u30 tot 20u30 (gesloten op feestdagen)
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 

Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke 

www.gemeenteschoolzuienkerke.be
Telefoon 050/41 84 30

Wanneer dit krantje verschijnt, zijn we al enkele weken 
in het nieuwe jaar . Niettemin willen we jullie graag onze 
allerbeste wensen overbrengen voor een fantastisch, 
gelukkig en gezond 2016!!
Graag blikken we nog even terug naar enkele leuke 
activiteiten tijdens het eerste trimester.  

Project “Fitte en gezonde” weken

In vorige editie van PoldermagaZIEN kondigden we 
het leuke project “Fitte en gezonde weken “ aan.          
Tweetal weken lang focuste  gans de school zich op 
beweging, sport , gezonde levenswijze  en uiteraard 
ook  op gezonde voeding. Onze “gezonde receptie” 
was dan ook de ideale  afsluiter van dit succesvol 
project.                                                                                                                                         

Heerlijk toch … al die gezonde,zelfgemaakte hapjes.  Van 
fruitbrochette, mini-croquemonsieurtje, bloemkool-
roosjes, wortelstaafj es, gevulde wraps ,e.a. tot krokant 
gebakken  groentekoekjes. Ook het drankje was een 

gezonde coctail van appelsap met andere fruitige 
multivitamientjes.  Santé !

Tijdens dit project waren heel wat lessen in het kleuter  
‘fruitig’ getint ! 

Het bos : spelen en ontdekken    

De herfst is het seizoen bij uitstek  om het bos te gaan 
ontdekken. Spelenderwijze leren de kinderen heel wat 
over het leven in het bos . Ze gaan op zoek naar allerlei 
blaadjes en vruchtjes van de bomen. De grotere klassen 
leren ook heel wat over de diversiteit aan bomen , de vele 
insecten en de rijke plantengroei.
Eventjes waant iedereen zich een “mini-boswachter”.

project.                                                                                                                                         

Heerlijk toch … al die gezonde,zelfgemaakte hapjes.  Van 
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Verlangend uitkijken naar  de “blijde intrede van 
Sinterklaas”
 

Ook dit jaar telde onze 
school enkel maar heel 
brave kindjes en was 
de zak van Zwarte 
Piet enkel  gevuld met 
lekkers en niet met 
‘stoute’ kindjes. Iedere 
klas had voor  Sint en 
z’n beste vriend Piet 
een leuk dansje of 

gedichtje voorbereid. 

Zoals iedereen 
wellicht weet, wist de 
Sint heel wat leuke 
weetjes over onze 
kinderen. Die wist-
je-datjes  stonden 
allemaal netjes 
genoteerd in z’n zwaar, 
lijvig boek.

Maar de Sint was ook heel benieuwd naar de kennis 
van onze kinderen en stelde heel wat rake vragen rond 
rekenen, aardrijkskunde, taal e.a.  Sinterklaas blijft  heus 
wel op de hoogte van heel wat dingen ,zelfs van de hipste 
liedjes zoals K3 en Justin Bieber.
In de kleuterklassen hadden de kinderen heel mooie 
hoedjes geknutseld om Sinterklaas en Zwarte Piet 
te verwelkomen!! Naast de mooie cadeautjes 
voor de klas hadden  Sint en Piet nog voor 
ieder kind  wat lekkers mee. 
Dank je wel S i n t e r k l a a s 
en Zwarte Piet en heel 
graag tot volgend 
jaar !

Alles met de bal 

Naar jaarlijkse traditie 
tonen onze leerlingen 
uit de 2e graad hoe 
balvaardig ze wel zijn. 
Dit gebeurt allemaal  
tijdens de leuke 
sportactiviteit “alles 
met de bal” . 

              

                                                
 Foto’s vertellen ...

• Aandacht !
Aandacht voor onze jonge 
parlementariërs!
Bij het bezoek aan het 
Vlaamse Parlement in 
Brussel debatteerden de 
leerlingen uit het vijfde over 
enkele belangrijke items in onze maatschappij en dit 
deden ze op een uiterst verantwoordelijke manier.

• Wie kent nog het gedicht De Spin Sebastiaan”?                               

• Kerstsfeer in het 6de leerjaar                             

Aandacht voor onze jonge 

Bij het bezoek aan het 
Vlaamse Parlement in 
Brussel debatteerden de 
leerlingen uit het vijfde over 

• Wie kent nog het gedicht De Spin Sebastiaan”?                               

• Kerstsfeer in het 6de leerjaar

Naar jaarlijkse traditie 
tonen onze leerlingen 
uit de 2e graad hoe 
balvaardig ze wel zijn. 
Dit gebeurt allemaal  
tijdens de leuke 
sportactiviteit “alles 

een leuk dansje of 
gedichtje voorbereid. 

Zoals iedereen 

              

Ook dit jaar telde onze 
school enkel maar heel 
brave kindjes en was 
de zak van Zwarte 
Piet enkel  gevuld met 
lekkers en niet met 
‘stoute’ kindjes. Iedere 
klas had voor  Sint en 
z’n beste vriend Piet 
een leuk dansje of een leuk dansje of 

Zoals iedereen 
wellicht weet, wist de 
Sint heel wat leuke 
weetjes over onze 
kinderen. Die wist-
je-datjes  stonden 
allemaal netjes 
genoteerd in z’n zwaar, 

Zoals iedereen 

• Kerstsfeer in het 6de leerjaar                             
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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 30/05/2016.

COMPUTERWINKEL

iPHONE & iPAD HERSTELLING 

VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES

NETWERKBEHEER

CAMERABEWAKING

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT 

SERVICECONTRACTEN

BLANKENBERGE
BRUGSE STEENWEG 72, 8370 BLANKENBERGE
T 050 41 91 40

OOSTENDE 
NOORDZEESTRAAT 1, 8400 OOSTENDE
T 059 34 11 60

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

€ 10
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• De  fantastische pizzabakkers uit het 1e en 2e leerjaar                              
in gepaste outfi t !
  

• Viktor,
een onmisbare vriend 
Onze klaspop Viktor 
vertelt mezelf en m’n 
klasgenootjes hoe ik me 
voel. Zo lukt het heel 
wat jonge kinderen om 
op een gemakkelijke 
en vertrouwde wijze 
over hun gevoelens, 
bedenkingen en 
ervaringen te praten.                         
De kleur van de pompon 
op Viktor z’n muts verklapt al hoe ik me voel…
(groen = goed gevoel /rood= slecht gevoel) 

• Muziek kleurt de klas…
Tijdens de openklasdag werden heel wat ouders betoverd  
door een vleugje  muziek !

We gaan eruit met een leuke, ondeugende blik op een 
prachtig ,leerrijk  2016 !!  Ingrid 

Onze klaspop Viktor 
vertelt mezelf en m’n 
klasgenootjes hoe ik me 
voel. Zo lukt het heel 
wat jonge kinderen om 
op een gemakkelijke 
en vertrouwde wijze 
over hun gevoelens, 
bedenkingen en 
ervaringen te praten.                         
De kleur van de pompon 

  

door een vleugje  muziek !

AUTO
WONING
BIJSTAND
HOSPITALISATIE
AANSPRAKELIJKHEID
PENSIOEN
OVERLIJDEN

BANKZAKEN
SPAREN
BELEGGEN

Bij Maréchal vinden we dat bankieren ook anders kan: persoonlijk, 
discreet en in het volste 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 persoon-
lijke benadering maken ook voor u zeker het verschil!

Discretie geldt zeker

voor uw geld...

8310 Assebroek
info@marver.be

Gaston Roelandtsplein 20 •
 T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be •

5187_Advertentie_A4_staand_niet-aflopend_PMS.indd   2 9/02/15   10:59



26

Dominique Dumortier 
Ervaringsdeskundige autisme 
Schrijfster van het boek: van een andere planeet 

 

 

Individuele gesprekken:  
Geen langdurige of therapeutische begeleidingen 

Wel inzicht: Hoe is het, hoe voelt het en wat betekent 
het om met autisme te leven…  

een op weg helpen naar beter begrijpen 

(ook vormingen en getuigenissen) 

 

 

Enkel op afspraak:             
dominique11@telenet.be 

0486/92.50.06 (Zuienkerke) 

www.engelenmetbotinnen.be 

vzw Engelen Met Botinnen: Ond.nr: 0846.772.485 RPR Mechelen 



27

Akkerwinde

Naar de brandweer
Met de kleuterleefgroep gingen we dinsdag op bezoek 

naar de brandweer in Wenduine.
We kregen een rondleiding die ongelofelijk leuk en 
leerrijk was. De kindjes mochten een ritje maken in de 
brandweerwagen. De sirene mocht ook even aan,
FANtastisch!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefschool 
Akkerwinde 

ervarings-
gericht en 

projectmatig 

ruimte en 
aandacht voor 

de talenten 
van elk kind 

muzische ateliers 

contractwerk 

ouderparticipatie 

niveaulezen 

brede zorg 

sport 

zelfstandigheid & 
verantwoordelijkheid 

Geborgen, huiselijke sfeer 
Initiatie Frans 

leergroepen 

Vrije Leefschool Akkerwinde 
Doelhofstraat 41-43 
8377 Nieuwmunster 
050 41 23 09 

regine.goeminne@vbsblankvbsblankenberge.be 

www.leefschoolakkerwinde.be 

www.facebook.com/leefschoolakkerwinde.nieuwmunster 

scholengemeenschap Blankenberge - Wenduine 

Open-huis-dagen of open-deur-momenten 
 
Heb je interesse in onze leefschool en wil je 
de sfeer eens opsnuiven, dan ben je zeker 
welkom! We zullen je met veel plezier uitleg 
geven over onze werking. 

Open-huis (een gewone leefschooldag waarop we 
onze deur de hele dag open zetten) 

- woensdag 27 januari van 9u - 12u. 
- woensdag 27 april      van 9u - 12u. 

Open-deur 
- zaterdag 16 april van 14u - 18u. 
- donderdag 25 augustus van 14u - 18u. 

 

kleuterleefgroep 

leefgroepen 
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Sfeerbeelden van ons kerstmoment in leefschool 
Akkerwinde

28
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Dakwerken  Zinkwerken  Carports  Karweien

 Westernieuwweg  Zuid 20  8377 Houthave
  T 0478 94 32 16  

HENDRIK TRAEN
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JEUGD De Ploeters
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   THEARTOFCOOKING
                                                                                Catering concept by Stijn Vandermeersch

CATERING & EVENTS  –  GASTRONOMIE AAN HUIS  –   KOOKWORKSHOPS EN -DEMO'S

                  

                                        WWW.THE–ART–OF–COOKING.BE  –  0473/970539  –  stijnvandermeersch@telenet.be

't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE-BAD

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

Gezellige sfeer met verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten

Diverse vlees- en visgerechten

Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

Oktober t/m april gesloten op dinsdag

't Zandlopertje
Zeedijk 13a, 8380 Zeebrugge-Bad

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

GEERT 
VANDEN BROUCKE

—  KASTEN OP MAAT  —

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

GSM: 0472 29 11 56
geertvandenbroucke@skynet.be

www.kastenopmaatgeertvb.be
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De jeugd
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Gezinsbond Zuienkerke organiseert
speelvoormiddag en paaseierenraap

ZATERDAG 26 maart 2016
van 9u30 tot 12 u

SPEELVOORMIDDAG EN 
PAASEIERENRAAP

Waar: Sportcentrum Meetkerke
Voor wie: alle kinderen, lid van de Gezinsbond,
 tot 12 jaar, 

Deelnameprijs: 3 euro per kind
 (vanaf 3de kind 2€ per kind erbij)
 5 euro per kind voor gezinnen die
 geen lid zijn van de gezinsbond.

Voor de allerkleinsten (geboren in 2014 en 2015): de eitjes 
worden geraapt om 11u45.
Ouders die wensen te blijven: er is gratis koffi  e, thee en 
gebak voorzien.  
Lidkaart meer waard! Vrijblijvend nuttige informatie over 
de gezinsbond.
Ben je de dag zelf afwezig wegens ziekte gelieve Betty te 
verwittigen 0485/28.20.47
Graag tot dan!!!

Inschrijven en betalen bij:
• Wim Derudder (050/31.50.56 na 18u)
Oostendsesteenweg 72, Houtave 
• Christine Hallaert (050/41.11.44)– na 18 u)
Hoeksam 7 Nieuwmunster 
• Erwin Stultjens (050/31.90.37 – na 18 u)
Mareweg 6, Meetkerke 
• Betty Vandevelde (050/31.11.66-na 18.30u)
Lettenburgstraat 2, Zuienkerke 
• Isabelle Crul (050/70.31.73-na 18.30u)
Nieuwe Steenweg 74 Zuienkerke 

NAAM, VOORNAAM EN LEEFTIJD KIND

Inschrijvingsstrook (inschrijven kan tot 
uiterlijk  vrijdag 25 maart 2016)

NIEUWE STEENWEG 60 ▪ 8377 ZUIENKERKE ▪ 050/41 13 41 

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

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

✄
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Chiro

De tijd vliegt voor wie zich amuseert: de eerste helft van 
ons Chirowerkjaar zit er al weer op!  

Na ons verjaardagsfeest en de startdag eind september 
bleven de leuke Chiroactiviteiten elkaar maar opvolgen: 
naast de “gewone” Chiro-zaterdagnamiddagen hadden 
we ook nog onze jaarlijkse spaghettiavond begin 
november, kregen we bezoek van de Sint in december 
en gingen we allemaal samen schaatsen eind januari. 
Tussenin gingen we met de leidingsploeg ook nog eens op 
teambuildingsweekend in Brugge en bakten we ook weer 
lekkere wafels en fl ensjes op de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente. 

Zowel op de spaghettidag als op de nieuwjaarsreceptie 
mochten we weer heel wat van onze Zuienkerkse 
Chirovrienden verwelkomen. Dankuwel daarvoor!

Vanaf nu kunnen we alweer beginnen dromen van het 
groot bivak eind juli. Maar in de komende maanden staan 
er ons eerst nog veel gekke Chiromomenten te wachten. 
Er zijn natuurlijk de gekende Chirozaterdagnamiddagen, 
maar ook weer enkele extra activiteiten. Eind januari 
gaan de Speelclubbers en de Rakwi’s traditiegetrouw 
weer het beste van zichzelf geven op de schaatsbaan en 
doen onze TiKe’s mee met de gewestelijke Tito-dag. Onze 
jaarlijkse pannenkoekenverkoop start dit jaar op zaterdag 
5 maart. 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 fi nancieren. 

Eind februari gaan we ook weer met onze volledige 
Chirofamilie op weekend in Kortrijk. Dit “klein bivak” is een 
beetje een voorproefj e voor het groot bivak in juli: we gaan 
er 2 dagen samen spelen, eten en slapen. En halverwege 
maart gaan we dan weer allemaal samen zwemmen! 
Tot slot is er nog een avontuurlijk nieuwtje: op zaterdag 30 
april doen we voor het eerst mee met de “Internationale 
voettocht in Blankenberge”. Als we die dag toevallig in 
jullie straat passeren, zwaai dan eens naar ons en dan 
zwaaien we zeker terug! 

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).

zaterdag 12 november 2016 
SPAGHETTIAVOND met fotoshow van het bivak in Zandvliet!

zaterdag 12 november 2016 
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FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN

Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen

Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken ! Ruime parking!

Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag

Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

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

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

taxigeorges@telenet.be

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

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

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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MEETKERKSE MOERENTOCHT

Op ZONDAG 3 APRIL 2016 organiseert de sportraad van 
Zuienkerke  opnieuw de Meetkerkse Moerentocht. Deze 
wandeling loopt door het heringerichte natuurgebied ‘De 
Meetkerkse Moeren’ met zijn vele fauna en fl ora. Langs 
rustige verkeersluwe wegen, mooie vergezichten, de 
recent gerestaureerde “Poldermolen” , door de idyllische 
dorpjes Meetkerke en Houtave .
Afstanden:  7  – 10 – 12 – 18 en 24 km.

!!! Er is ook een parcours voor gehandicapten voorzien : 
afstand 6 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

Gezindbond Zuienkerke organiseert :
COCKTAILS MAKEN EN PROEVEN

DONDERDAG 17 MAART OM 20 UUR

In zaal de Notelaar Nieuwe Steenweg 96 in Zuienkerke
Cocktails zijn terug in.
Cocktails vanaf het aperitief tot aan de koffi  e.
Shaken, roeren, rechtstreeks in het glas; hoe hoort het nu 
eigenlijk?
Droog, halfzoet en zoet.  De ideale garnering……

Van de heer Franky Malbrancke, sommelier aan de 
hotelschool Koksijde krijgen we deskundige uitleg en leren 
we 8 soorten cocktails maken kennen en nadien proeven 
we natuurlijk!
Dit is geen koopavond maar een gezellige 
degustatieavond!!!
Wie wenst kan deze degustatie volgen.
Als lid van de gezinsbond 10€ per persoon.
Niet leden betalen 15€ per persoon.

Voor inlichtingen en inschrijvingen:
EERST MAILEN, NA EEN POSITIEF ANTWOORD, GELIEVE 
TE BETALEN
Naam en eventueel lidnummer en aantal personen 
doormailen >>>  vandeveldebetty@telenet.be
De inschrijving is pas defi nitief na betaling:
BE57 7380 0984 6835

Mededeling:
COCKTAILS en aantal personen leden/niet leden
Organisatie gezinsbond Zuienkerke

Turnen in de Gemeentelijke Sportzaal

De turnlessen gaan door op volgende data :
Dinsdag 16/02, 23/02 1/03, 8/03, 15/03, 22/03, 12/04, 
19/04, 26/04.
Meer informatie :
Eva Verburgh • 050 43 20 50 • sportdienst@zuienkerke.be

SPORT EN VRIJE TIJD
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BIBLIOTHEEK

POETISCH MUZIKAAL
ONTBIJT IN DE BIB
ZATERDAG 5 MAART 2016 

Zaterdag 5 MAART 2016   organiseert  het bibliotheekteam  
voor de derde keer op rij een GRATIS ONTBIJT in de 
bibliotheek De Boekennok .
Deuren gaan  uitzonderlijk  open om 9 uur. Inschrijven voor 
dit ontbijt is niet nodig.
Naast koffi  e , chocomelk en boterkoeken staat  er live 
muziek en poëzie op het programma.
We hopen net zoals vorig jaar  dichteres Julie Beirens  uit 
Houtave en pianist Andy Coelus uit Meetkerke te strikken 
voor dit  evenement.
Alle beginnende lezertjes van Zuienkerke of die in 
Zuienkerke schoollopen worden die dag   extra verwend  
door onze bibliotheek. Zo ligt er een mooi boek als 
geschenk voor hen klaar.
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen . 
Kom eens kennismaken met onze 
bib,  het is echt de moeite waard !

Het bibteam
Ann , Mark, Monica, Roger 
en Tina

NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Korte titel Auteur

Leesboeken

Paper towns Green, John

Veldslag om een hart De Cock, Michael

De gouden vogel Borgions, Mark

Boerderijvriendjes Sirett, Dawn

Prentenboek

Rik en de lente Slegers, Liesbet

Strip

De goudzoeker Leemans, Hec

VOLWASSENEN

Korte titel Auteur

Non-fi ctie

Gangster Anders en zijn v Jonasson, Jonas

Hoop Bormans, Leo

Romans

Alles verandert Hemmerechts, Kristien

Een circus van schimmen Ellory, Roger Jon

Ga heen, zet een wachter Lee, Harper

Slaapwel De Bruyn, Patrick

Wat ons niet zal doden Lagercrantz, David

De vrouw die niet opgaf McDermid, Val

De actrice Wilson, Laura

De donkerste nacht Koontz, Dean R.

De schuilplaats Roberts, Nora

Doelwit Baldacci, David

Het huis van de maskers Hecht, Daniel

Het verloren labyrint Mosse, Kate

Ravenzwart Cleeves, Ann

Steenhouwer Läckberg, Camilla

Wat je niet wilt zien Mosby, Steve

Wit bloeit de meidoorn Binchy, Maeve

Zwerfkind Jacobs, Ingeborg

Alarmfase rood McNab, Andy

Complot Ryan, Chris

De Afghanistan-missie McNab, Andy

Extreem: schietschijf Ryan, Chris

Geschiedenis van een geva Mankell, Henning

Herinnering aan mijn droe García Márquez, Gabriel

Nul uur McNab, Andy

Stille zonde Slaughter, Karin

Vuurkracht Lynn, Matt

Zoenoff er Slaughter, Karin

Black Venus Geeraerts, Jef

De goede moordenaar Geeraerts, Jef

De vierde gestalte Aspe, Pieter

Een goede vrouw Steel, Danielle

Gefl uister in de nacht Andrews, Virginia

Het Dreyse-incident Aspe, Pieter

Versplinterd Slaughter, Karin

Wat alleen wij horen De Coster, Saskia

Het oor van Malchus Aspe, Pieter

Donkere maan Defl o, Luc

Cécile Ait Hamou, Ish

Hotel zonder sterren Taveirne, Lara

Zweedse laarzen Mankell, Henning

Als laatste het hart Atwood, Margaret

Franse zonden Jacobs, Paul

Aan de rand van het meer Morton, Kate

Pegasus Steel, Danielle
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SENIOREN

Bijeenkomst van de 65 jarigen

Net als toen we 50 en 60 geworden zijn organiseerden we 
een reünie voor de mensen van het bouwjaar 1950.
Er werden 60 mensen uitgenodigd, waarvan 43 woonachtig 
in Zuienkerke.

We trokken op 23 oktober naar Feestzaal de Nieuwe 
Blauwe Toren waar Andrea ons verwelkomde in een goed 
verwarmde zaal met keurig gedekte tafels. Jenny Goethals 
zorgde voor een kort, met humor doorspekt en mooi 
woordje, waarin ze ook de mensen die er helaas niet meer 
zijn even in herinnering bracht.

We hadden 49 inschrijvingen (partners inbegrepen). Eén 
persoon moest de dag van het feest afhaken wegens 
ziekte. Er waren ook een aantal mensen die zich lieten 
verontschuldigen wegens andere verplichtingen of - helaas 
ook- omwille van gezondheidsredenen. Uiteindelijk gingen 
16 feestvarkens tevreden terug huiswaarts naar één van de 
deelgemeenten van Groot-Zuienkerke.
Tien andere gevierden moesten de gemeentegrenzen 
overschrijden om thuis te geraken. Het was een aangename 
avond, voorzien van meer dan voldoende spijs (merci Roger) 
en drank en met vooral veel verhalen!
Natuurlijk hopen we dat we over vijf jaar weer samen aan 
tafel zullen zitten (dan wellicht ’s middags), met nog wat 
meer roestplekken op onze carrosserie en een motor die 
wellicht ook wat minder goed zal draaien….

De organisatoren waren: Viviane De Kimpe, Jenny Goethals 
en Jeannine Samijn

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

Stuur ons
uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2016

naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent

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

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Flor Soetaert
siersmid

Kerkhofstraat 13
8377 Houtave
0470/047125

flor_soetaert@hotmail.com
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Maart:
internationale maand
van dikkedarmkanker 

In het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker 
worden alle 56 t.e.m. 74-jarigen in Vlaanderen 
uitgenodigd om een staal van de stoelgang op te sturen 
om dikkedarmkanker en voorlopers ervan (poliepen) tijdig 
op te sporen. Dit nog voor er klachten zijn. Vroegtijdige 
opsporing verhoogt immers sterk de kans op genezing. 
In 2014 heeft maar liefst 50,3% van de Vlamingen die 
in 2014 een brief met afnameset ontvingen, een staal 
opgestuurd naar het labo. In totaal werden er 331.117 
stalen onderzocht. Logo Brugge-Oostende, het CvKO en 
de Vlaamse Overheid streven naar een deelname van 60% 
in 2020. In [naam gemeente invullen] nam XX% deel aan 
dit bevolkingsonderzoek en zo scoren we [hoger of lager] 
dan de responsgraad voor onze provincie (49,1%)
Als gemeente streven we ernaar om dit gunstige 
particpatiecijfer in eerste instantie te behouden maar 
ook verder te verhogen in de toekomst. Het streefdoel is 
namelijk om tegen 2020 60% te behalen.  

Wat kan je zelf doen om dikkedarmkanker vroegtijdig 
op te sporen? Doe mee aan dit bevolkingsonderzoek 
indien je een uitnodiging ontvangt. In 2016 krijgen alle 
pare leeftijden van 56 t.e.m. 74 jaar (56-58-60-62-64-66-
68-70-72-74 jarigen) met de post een gratis afnameset 
om thuis een staal van de stoelgang te nemen en op te 
sturen naar het labo. Daar wordt de hoeveelheid bloed in 
de stoelgang gemeten. Binnen de twee weken ontvangt 
de deelnemer en zijn/haar (huis)arts het resultaat. Is er te 
veel bloed aanwezig, is het aangeraden een kijkonderzoek 
(coloscopie) te laten uitvoeren. Als alles in orde is, ontvangt 
de deelnemer na 2 jaar een opnieuw een uitnodiging en 
een afnameset.

Vragen? Heb je vragen over je persoonlijke medische 
situatie, neem contact op met je huisarts! 
Vragen over het bevolkingsonderzoek? Surf naar www.
bevolkingsonderzoek.be, stuur een e-mail naar kanker@
bevolkingsonderzoek.be of bel gratis naar het Centrum 
voor Kankeropsporing op 0800 60 160 tussen 9 en 12 uur 
en 13 en 16 uur. 

WELZIJN EN 
GEZONDHEID

Bekijk ook het animatiefi lmpje over het bevolkings-
onderzoek naar dikkedarmkanker via
w w w.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/
bevolkingsonderzoek .

Responsgraad DDK 2014 - Gemeenten Vlaanderen van 
Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Oostende  Logo Brugge

Responsgraad DDK

Alveringem 44,7

Beernem 50,7

Blankenberge 49,3

Bredene 50,3

Brugge 49,9

Damme 53,0

De Haan 46,1

De Panne 40,7

Gistel 52,5

Ichtegem 49,6

Jabbeke 56,4

Knokke-Heist 49,1

Koekelare 45,3

Koksijde 46,2

Middelkerke 45,8

Nieuwpoort 49,9

Oostende 46,3

Oostkamp 53,0

Oudenburg 53,0

Torhout 52,1

Veurne 51,0

Zedelgem 51,8

Zuienkerke 56,3

Gemiddelde 49,2
Eenheid: %
Bron:  Centrum voor Kankeropsporing vzw

Een ventilatiesysteem,
maakt dat je woning
 gezond? 

Sinds 2006 is een ventilatiesysteem verplicht voor 
nieuwbouw en grote verbouwingen. Dit is nodig, want 
de strengere isolatienormen vragen ook aangepaste 
manieren om voldoende verse lucht in de woning te 
krijgen. Vroeger zorgden spleten en 
kieren voor voldoende aan- en afvoer 
van lucht. Maar deze energievreters 
worden terecht niet meer toegelaten 
en dichtgestopt. Een goed 
ventilatiesysteem vangt dit op, maar 
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wanneer is je systeem nu goed genoeg om een gezonde 
woning te hebben?

Wat heeft een ventilatiesysteem eigenlijk met 
gezondheid te maken?

Een ventilatiesysteem zorgt er voor dat de lucht in je 
woning voortdurend ververst wordt: de vochtige en 
vervuilde lucht wordt vervangen door verse, zuurstofrijke 
buitenlucht. Je kan ventilatie niet vervangen door 
verluchten. Verluchten wil zeggen dat je in een korte tijd 
een grotere hoeveelheid lucht ververst, bijvoorbeeld door 
je raam open te zetten. Maar alleen al door te ademen, 
zweten, poetsen, koken… wordt die verse lucht ook weer 
vochtig en vervuild. Wil je dus de hele tijd gezonde lucht 
in je woning, dan moet je continu de lucht verversen, dus 
ventileren. 
Aangezien we heel wat van onze tijd thuis doorbrengen, 
is het natuurlijk enorm belangrijk dat de lucht die we hier 
inademen van goede kwaliteit is. Dit geldt voor iedereen, 
maar in het bijzonder voor kleine kinderen, personen met 
gevoelige luchtwegen, zwangere vrouwen…

Welke soorten ventilatiesystemen bestaan er?

Er zijn 4 groepen systemen die allemaal volgens hetzelfde 
principe werken:
• verse buitenlucht wordt toegevoerd in de ‘droge ruimten’ 

(slaapkamers, woonkamer, bureau/studeerkamer) via 
ventilatieroosters boven vensters, via muurroosters of 
via een ventilator.

• Daarna stroomt de lucht via roosters in binnendeuren 
of –muren of spleten onder binnendeuren door van de 
droge naar de ‘natte ruimten’ (badkamer, keuken, toilet, 
wasplaats) via ‘doorstroomruimten’ (gangen, traphal).

• Tot slot wordt de vochtige en vervuilde lucht afgevoerd 
uit de ‘natte ruimten’.

De vier soorten systemen zijn:
1. Systeem A (volledig natuurlijke ventilatie): heeft een 

natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters 
in ramen of deuren en natuurlijke afvoer van vervuilde 
lucht via natuurlijke afvoerkanalen. De luchtverversing 
is afhankelijk van wind en drukverschillen tussen 
binnen en buiten. Dit is het minst energiezuinige 
systeem.

2. Systeem B: de toevoer van verse lucht wordt verzorgd 
door een mechanische aanvoer, de afvoer gebeurt via 
afvoerroosters.

3. Systeem C: de toevoer van verse lucht gebeurt 
natuurlijk via toevoerroosters in vensters of muren. 
Een elektrische ventilator zorgt voor mechanische 
afvoer van de vervuilde lucht.

4. Systeem D (volledig mechanisch systeem) gebruikt 
twee elektrische ventilatoren: één voor de aanvoer 
van verse lucht en één voor de afvoer van de 
vervuilde lucht.  In een systeem D is meestal een 
warmterugwinningssysteem ingebouwd, waardoor 

het energieverlies beperkt wordt. Kies je voor een 
systeem met ‘balansventilatie’ waarbij evenveel verse 
lucht wordt aangevoerd als er vervuilde lucht afgevoerd 
wordt,  dan is het systeem nog energiezuiniger.

Wanneer heb ik een ‘gezond ventilatiesysteem’?

Om een systeem te hebben dat voldoet 
voor jouw woning, is het belangrijk dat 
het goed ontworpen, goed geplaatst 
en goed onderhouden wordt. 
Overleg dus goed met je architect. 
Voorbeelden van aandachtspunten 
hierbij zijn: de luchttoevoerroosters 
niet in de buurt plaatsen van een 
vervuilingsbron (drukke straat, 
schoorstenen, dampkapafvoer...), 

eventueel bijkomende filters, zijn 
er bronnen in bepaalde kamers die 
specifieke ventilatienoden hebben, 
zoals  een open haard... Praat zeker 
over mogelijke geluidshinder van 
het systeem en hoe je deze kan 
vermijden, ook als het systeem in 
hogere stand staat. Vergeet zeker 
ook niet te leren hoe en wanneer je 
je ventilatiesysteem (ook je roosters) 
moet onderhouden.

Is een ventilatiesysteem altijd voldoende voor 
gezonde lucht in je woning?

Sommige systemen zijn zo gemaakt dat deze met 
sensoren zelf kunnen vaststellen of er extra ventilatie 
nodig is. Zulke systemen reageren dan op de hoeveelheid 
vocht of CO2 (koolstofdioxide, het gas dat we uitademen) 
in de lucht. 

Afhankelijk van het ontwerp en de werking van je systeem, 
moet je soms nog verluchten bovenop je ventilatie. Dat 
kan zijn wanneer je klust in huis (verven, lijmen….), bij en 
na gebruik schoonmaakmiddelen, als je de was binnen 
uithangt om te drogen, wanneer er veel mensen aanwezig 
zijn in de woning…

Tot slot: 4 tips voor een gezonder binnenmilieu

Een ventilatiesysteem 
is zeer belangrijk in 
goed geïsoleerde 
woningen, maar 
er zijn wel enkele 
voorwaarden om een 
‘gezond binnenmilieu’ 
te hebben en te 
houden. Overleg dus 
goed met je architect 
en onthoud de 
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volgende tips:
1. Rook niet binnen: een ventilatiesysteem kan de 

schadelijke stoffen van tabaksrook niet voldoende 
afvoeren om de lucht opnieuw gezond te maken!

2. Ken je ventilatiesysteem en gebruik en onderhoud het 
zoals het moet, sluit ook nooit de ventilatieopeningen 
af.

3. Verlucht extra indien de permanente ventilatie niet 
volstaat door bijvoorbeeld ramen open te zetten. Dit 
kan nodig zijn tijdens en na het klussen, wanneer je 
nieuwe materialen of meubels hebt geplaatst, tijdens 
en na het douchen, poetsen…

4. Zet de verwarming lager of helemaal uit tijdens het 
verluchten.

Meer weten: www.gezondbinnen.be en
www.lne.be/campagnes/bouw-gezond
Dieter Vanparys – medisch milieukundige
Logo Brugge-Oostende vzw
Foto’s: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Dagen zonder vlees: 
gezond en duurzaam
 eten 

• Wist je dat je niet dagelijks vlees nodig hebt om gezond 
en evenwichtig te eten?

• Wist je dat vlees eten mee zorgt voor de 
klimaatverandering?

• Wist je dat noten en zaden een gezond alternatief zijn?

Door minder vlees te eten 
bespaar je op je ecologische 
voetafdruk en heb je 
gezondheidsvoordelen. De 
gemiddelde Vlaming eet te veel 
vlees waardoor de eiwitinname 
te hoog is wat belastend kan 
zijn voor de nieren. Bovendien 
blijkt uit recent onderzoek dat 
het overmatig gebruik van 
rood vlees en met rood vlees bereide charcuterie de kans 
op dikkedarmkanker verhoogt. Met rood vlees wordt 
voornamelijk rund, varken, schaap of lam bedoeld, maar 
ook andere diersoorten behalve gevogelte. 

Dagen Zonder Vlees daagt je uit om van 10 februari tot 26 
maart 2016 minder vlees te eten. Het opzet is simpel: 40 
dagen minder vlees eten. Met zo veel mogelijk mensen. 

Samen verleggen we onze culinaire horizonten. Je kan 
meedoen zoals je wil, van 1 tot 7 dagen per week minder 
vlees eten. Elke dag telt!

Meedoen kan door je in te schrijven op de website www.
dagenzondervlees.be.

Inspiratie nodig voor een winters receptje?

Winterse wok
Ingrediënten voor 2 personen: 300 g wortels - 40 g verse 
gember - 1 pastinaak - 4 stronken witloof - 2 appels - 50 g 
walnoot - zout & peper - olie

Snij de wortels in 
reepjes. Pel de gember 
en snipper hem fijn. 
Verhit olie in de wok, 
voeg de gember en 
de worteltjes toe en 
roerbak tot de wortels 
half gaar zijn. Schil 
intussen de pastinaak, 
snijd ze in stukjes en 
voeg ze toe. Verwijder 
de harde kern van het witloof en snijd het in grote stukken, 
voeg toe en blijf roerbakken. Snijd ook de appels in blokjes 
en bak ze nog even mee. Kruid alles met peper en zout 
en roer de walnoten door de groenten (Bron: Vegetarisch 
Koken in 30 Minuten).
Meer recepten vind je op www.dagenzondervlees.be.

Logo Brugge-Oostende promoot gezonde 
(vegetarische) voeding ikv de realisatie van de Vlaamse 
gezondheidsdoelstelling voeding en beweging.

Verwarmen op hout?
Hoe kan het goedkoper én gezonder?

Verwarmen aan een houtvuur roept bij veel mensen een 
gevoel van gezelligheid op. Het lijkt ook alsof de hout- en 
pelletverbranding in de lift zit in de Vlaamse woningen. Er 
bestaan dan ook al heel wat soorten toestellen, waarvan 
de één efficiënter is dan de ander. Hoe beter je verbranding 
is, hoe meer energie je haalt uit dezelfde hoeveelheid 
brandstof en dus hoe goedkoper je stookt. Door efficiënter 
te verbranden, breng je ook veel minder ongezonde stoffen 
in je woning, maar ook via je schoorsteen naar je buren. 
Niet alleen je type toestel bepaalt echter de efficiëntie van 
je verwarming, maar vooral het soort en de kwaliteit van 
je brandstof en hoe je deze stookt.
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Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege

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

kantoor.demare@gmail.com 

Klusjesdienst KADEE: 
De oplossing voor al uw klussen.

 Klusjesdienst KADEE is er voor al uw
klussen zowel in huis als in uw tuin. We

brengen zelf al het nodige gereedschap mee. 

Hou je tuin het hele jaar door gezond, laat 
KADEE uw tuin onder handen nemen voor een 
professioneel winteronderhoud. Blijf veilig op 

de grond terwijl KADEE uw boom snoeit.
We snoeien je heesters terug in de juiste vorm.

Hebt u geen tijd of ziet u er tegen op om te 
schilderen of te behangen? 

Geen probleem, KADEE pakt dit voor u aan!

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

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

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag
en in de winter ook de dinsdag

Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 23 u.
zondag 22 u.

www.vierwege.be
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Logo Brugge-Oostende vzw geeft je tips om efficiënter, 
veiliger en gezonder te stoken.

1. Voor je begint: je toestel kiezen en laten installeren 
Sinds 2012 kan je in België enkel nog installaties 
kopen die voldoen aan de Belgische normen. Oudere 
toestellen, bijvoorbeeld tweedehands-toestellen, 
bieden geen enkele garantie dat je een efficiënt of 
zelfs veilig toestel hebt. Laat je bij de aankoop van een 
toestel best bijstaan door een professional en vraag 
gerust advies bij meer dan één verkoper zodat je een 
vollediger beeld krijgt van wat je nodig hebt en wat 
hiervoor de mogelijkheden zijn. Koop je bijvoorbeeld 
een toestel met té groot vermogen voor de ruimte die 
het moet verwarmen, dan zal je je toestel vaak op een 
té lage stand zetten, en dus niet efficiënt verbranden. 
Vergeet ook niet dat hoe beter je woning geïsoleerd 
is, hoe minder extra verwarming nodig is. Hou bij 
het isoleren ook altijd rekening met ventilatie en 
verluchting om je woning en jezelf gezond te houden!

2. Je brandstof kiezen
 Je kan kiezen om zelf je 

brandhout te verwerken 
vanaf de boom of om 
je brandhout eerder 
kant-en-klaar aan 
te kopen. Een goede 
b r a n d h o u t h a n d e l a a r 
kan je garanties geven 
over de kwaliteit en het 
vochtgehalte van het 
brandhout.

 Stook enkel met 
voldoende droog hout. 
Zo krijg je een véél hoger rendement, je vuur is veel 
gemakkelijker aan te maken, je krijgt veel minder rook 
en ongezonde stoffen in de lucht van je woning en er 
rond (denk aan je buren). Je vermindert ook het risico 
op schoorsteenbrand.

 Brandhout (‘stukhout’) moet gemiddeld twee jaar 
drogen. Droog hout herken je aan de galm als je 2 
stukken tegen elkaar slaat. Vochtig hout klinkt dof.

 Efficiënt, veilig én gezond stoken, kan je alleen met 
droog stukhout en onbehandeld houtafval. Zaagsel, 
krullen, schaafsel, stof en spanen mogen niet. 
Houtmateriaal of –afval waarvan je niet zeker weet 
of het niet behandeld is, kan en mag je niet gebruiken. 
MDF, triplex, OSB, … zijn gemaakt van verlijmd 
houtstof of houtschilfers en bevatten sowieso extra 
chemische stoffen. De kleur van houtachtig materiaal 
alleen zegt je ook nog niets: er bestaan ook heel wat 
kleurloze producten om hout te beschermen tegen 
schimmel, ongedierte,… De verbranding van die 
producten zorgt opnieuw voor brandbare aanslag in 
je toestel en schoorsteen (schouwbrand!), ongezonde 
stoffen in de lucht in én rond je woning.

3. Stoken bij windstil weer, mist, temperatuursinversie?
 Hou rekening met de weersomstandigheden. Bij 

mist, windstil weer en temperatuursinversie (let 
op het weerbericht), kan de trek in je schoorsteen 
verminderen en zal de rook die er toch uit komt, 
blijven hangen rond je woning. Zo kan je het risico 
op geur- en rookhinder voor je buren sterk vergroten. 
Sommige gemeenten verbieden dan ook het stoken 
op zulke dagen. Vraag dit zeker na bij de milieudienst 
van je stad of gemeente!

4. Het stoken zelf
 Omdat niet elk toestel op precies dezelfde manier 

werkt, moet je zeker altijd de gebruiksaanwijzing van 
je toestel lezen en volgen!

 Maak je vuur slim aan, dan moet je veel minder 
brandhout gebruiken. Stook 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.

 Denk op voorhand hoe lang je wil dat je vuur brandt: 
voeg liever minder brandhout toe dan het vuur te 
moeten “smoren”. Een smeulend vuur geeft CO en 
meer rook!

 Zet de luchttoevoer van je kachel of allesbrander 
niet de hele tijd volledig open, maar alleen bij de 
start. Vanaf dat je vuur goed brandt, verminder je de 
luchttoevoer een beetje. Let erop dat de vlammen 
niet kleiner worden. Zuigt de kachel te veel zuurstof 
aan, dan brandt het hout te fel en krijgt het niet 
de tijd om volledig te verbranden. De schoorsteen 
zal ook vonken aanzuigen. Krijgt het vuur te weinig 
zuurstof, dan bevat de rook meer roetdeeltjes en 
andere gevaarlijke stoffen, zoals koolstofmonoxide.

5. Niet vergeten: ventileren!
 Vuur heeft zuurstof nodig: bij het verbranden heb 

je dus de hele tijd verse lucht nodig. Afhankelijk van 
je type toestel zal je ook je woning mogelijks meer 
moeten ventileren tijdens het stoken.

Tot slot: in Vlaanderen zijn nog een aantal oudere 
houtkachels en open haarden in gebruik. Vooral deze 
oudere toestellen zijn sowieso niet efficiënt en vrij duur 
en ongezond in gebruik. Heb je zelf nog zo’n toestel, 
overweeg dan de aanschaf van een nieuwer, efficiënter 
toestel. Vergeet echter niet dat je door verkeerd stoken 
zelfs met een goed toestel toch veel brandstof zal 
verspillen en je ongezonde lucht kan krijgen in én rond 
je woning.

Meer tips vind je op www.stookslim.be

Dieter Vanparys
Medisch Milieukundige bij Logo Brugge-Oostende vzw
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VERENIGINGEN-
ORGANISATIES-BEDRIJVEN

Buurt Informatie Netwerk 
Vagevuurwijk

Het BIN Vagevuurwijk heeft op vrijdag 13 november 2015 
deelgenomen aan de nationale actie
‘ 1dag niet’ tegen woninginbraken.
Om 19u00 werd er gestart, onder begeleiding van de lokale 
Politie, met een korte ‘winderige’ doch droge wandeling 
door de Vagevuurwijk, die eindigde in het cafetaria van de 
Vagevuurmanege.
Daarna namen de deelnemers deel aan een korte 
veiligheidsquiz met een kleine prijzenpot voor elke 
deelnemer.
Deze quiz had tot doel; om aan de hand van een aantal 
bestaande inbraakmogelijkheden preventieve oplossingen 
aan te reiken om eventuele woninginbraken te vermijden 
De bewoners uit de Lettenburgstraat 13, Thierry en 
Charlotte Minny - De Vos waren de winnaars.
De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn 
waardoor deze BIN-leden mekaar nog beter leerden 
kennen.

Sfeerbeeld van de deelnemers aan ‘1 dag niet’ tegen 
woninginbraken in het cafetaria van de Vagevuurmanege.

Inwoners van de Vagevuurwijk die lid wensen te worden 
van het BIN Vagevuurwijk
kunnen contact opnemen met onderstaande BIN 
Vagevuurwijk-medewerkers :

• Annie Dumon, Weimanstraat 52 andu@telenet.be 
0477/991185

• Brigitte Bonte,  Leeglandstraat 17 geertclaerhout@
skynet.be 0494/401840

• Carlos De Keyser, Leeglandstraat 22 carlosdekeyser@
telenet.be 0477/313346

• Geert Hespel, Vagevuurstraat 21 geert.hespel@telenet.
be 0476/520967

• Johan Vervaeke, Leeglandstraat 15 johan.vervaeke2@
telenet.be 0477/345067

KVLV Zuienkerke

            z u i e n k e r k e 

een ludieke theater voorstelling

OUDE KOEIEN
DIT GRAPPIG THEATER PROGAMMA WORDT GESPEELD 

DOOR HET professioneel theater duo
vrouwen tongen

KAREN JACOBS EN VERA PUTS
MUZiKALE OMLIJSTING

JELLE CLEYMANS
deze personages zijn zeer gekend van de tv

Twee dames hebben er een vriendschap van meer dan 
50jaar en blikken daar op terug, beide vrouwen zijn 
weduwe en besluiten de eenzaamheid te doorbreken door 
op zoek te gaan naar een nieuwe echtgenoot 
LUKT DIT ...
een avond waar je zeker bij moet zij ,een avond om niet 
te vergeten 
Wanneer: vrijdag 19 febriari om 20h
Waar: Notelaar  te Zuienkerke 
Kostprijs: €10 in VVK,  €12   
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden 

Marie-Anne tel 050 41 91 30, brigitte tel 050 31 96 36

Bezoek gouverneurswoning

Op donderdagmorgen 21 april 2016 trekt beweging.net 
Zuienkerke naar Brugge voor een geleid bezoek aan de 
ambtswoning van de gouverneur. De rondleiding in dit 
historische gebouw met een rijke geschiedenis en een 
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uitgebreide kunstcollectie begint om 10.30 uur en om 12 
uur ronden we af met een drankje.
Dit gebouw is niet toegankelijk voor het publiek en kan enkel 
op afspraak bezocht worden op donderdagvoormiddag in 
een groep van maximaal 25 personen. Dit bezoek is gratis. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk
en kan tot donderdag 14 april bij Conny Van Belle (gsm 
0494 57 03 91) of bij Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02). 

Noël Delaere      
 

Nieuws van de Koninklijke
vriendenkring van de bloedgevers
te Zuienkerke

Ondertussen liggen de 
feestdagen weeral een 
tijdje achter ons en zijn we 
een nieuw jaar begonnen. 
Maar vooreerst wenst het 
bestuur van de Koninklijke 
vriendenkring van de 
Bloedgevers van Zuienkerke, 
alle donoren, hun familie 
en vrienden, een gelukkig, 
voorspoedig, en vooral een gezond 2016 toe. 
Deze nieuwjaarswensen konden we reeds persoonlijk aan 
heel wat donoren over maken op de Nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente Zuienkerke op zaterdag 2 januari. 
Als bestuur hebben we daar terug de stand van de frieten 
bemand. 
Dankzij de medewerking van Andrea en Roger De Craemer, 
van feestzaal “De Nieuwe Blauwe Toren” was deze organisatie 
terug mogelijk, waarvoor onze dank.
Op de vorige bloedcollecte van 8 december kwamen in 
totaal 109 donoren bloed geven. We mochten ook twee 
nieuwe donoren verwelkomen, alsook 3 donoren die terug in 
Zuienkerke bloed kwam geven. Met deze opkomst kwamen 
er juist evenveel donoren als in september. In vergelijking 
met december 2014 hadden we 4 donoren meer. Iedere 
bloedgever kreeg van de vriendenkring van de bloedgevers 
Zuienkerke, een kleine eindejaargeschenk. Dit jaar hadden we 
gekozen voor een mooie kurkentrekker.
Ondertussen zijn we 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 12 maart 2016 en dit terug 
in feestzaal “De Nieuwe Blauwe Toren”.
De volgende bloedcollecte zal plaats vinden op dinsdag 29 
maart in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 
19u45.
We streven ernaar om dan minstens terug hetzelfde aantal 
bloedgevers te mogen verwelkomen als in december. Mogen 
we daarom vragen om op 29 maart terug familie, vrienden en 
eveneens kennissen mee te brengen.

Arnold Van Eeghem - secretaris

KLJ Oostende-Houtave

Op zaterdag 9 april organiseert de Jong 
KLJ voor de derde 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 16 april vindt voor de zesde keer onze 
spetterende fuif BLUE INDUSTRY plaats in loods Romar, 
Monnikenwerve 191, Industrieterrein Brugge. DJ BRNT 
zal het beste van zichzelf geven en ook onze heerlijke 
cocktail- en wodkabar zal rijkelijk gevuld zijn!
We verwachten jullie, tot dan!
Meer info of vragen? Zie facebook “KLJ Oostende-Houtave”, 
www.kljoostende.be of bestuur@kljoostende.be!

Pasar Zuienkerke

Zondag 20 maart 2016.: 
Historische gerstenatwandeling te Brugge.

Hoe en waarom bier zo populair is in ons land, heeft zijn 
oorsprong in de middeleeuwen. Het is geen klein bier om 
dit tijdens een wandeling van Minnewater tot Markt te 
verduidelijken. We schuimen de binnenstad af. Er wordt 
gemout, gebrouwen en gestookt dat het een lieve lust is. 
We ontmoeten rijkdom en armoede, en de Grote oorlog 
komt ook langs. Britten kennen ‘Beer’ en ‘ale’ maar zijn 
al lang het verschil vergeten. The proof of the pudding is 
in the tasting; een glas (of meerdere) hoort er dus ook bij. 
Gezondheid!
Er zijn 3 stops voorzien waar er biertjes door een 
plaatselijke Brugse brouwer, zullen geschonken worden. 
Een woordje uitleg over zijn bieren, kan je hem ook vragen.

Gezamenlijke start  om 13.45u Begijnevest 48 (sashuis 
Minnewater)
Bijdrage   •Leden : 10 € •Niet leden : 12 €
Inschrijving kan bij :
Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448, 0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen, Lettenburgstraat 11, 0478/54.04.35
Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106, 050/41.35.62
Cuypers Henri, Dorpw eg 24-Meetkerke, 0497/36.46.17
Cools wim, Nieuwe Steenweg 135, 0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be
Of via www.pasar.be/ Zuienkerke 
En door storting voor 9/3/2016: Pasar Zuienkerke : 
BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCGBEBB
vermelding : aantal deelnemers Bierwandeling.

17 april 2016 
begeleide fi etstocht in teken van WO 1, 

spoorweglijn Dudzele-Zuienkerke-De Haan.
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VERHUUR DANNEELS 

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 

PARTYTENTEN (OOK VLOER EN VERLICHTING) 

TERRASVERWARMERS 

KOELWAGEN 

0472/600472/60 56 58 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE
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BURGERLIJKE STAND

Geboorten

DE RYNCK Niels, geboren te Brugge op 04/10/2015, 
zoontje van De Rynck Kris en Maertens Julie, wonende te 
Zuienkerke.

ADAM Gust, geboren te Brugge op 03/11/2015, zoontje 
van Adam Tim en Loncke Vanessa, wonende te Zuienkerke

GADEYNE Leon, geboren te Brugge op 09/11/2015, 
zoontje van Gadeyne Jan en van Goethals Katrien, 
wonende te Zuienkerke

SCHRAMME Arthur, geboren te Brugge op 15/11/2015, 
zoontje van Schramme Lieven en Deloddere Charlotte, 
wonende te Zuienkerke

VANOVERSCHELDE Arlette, geboren te Brugge op 
24/11/2015, dochtertje van Vanoverschelde Frédéric en 
van Haeck Elien, wonende te Zuienkerke

VAN HECKE PROVOST Jenzey, geboren te Oostende op 
26/11/2015, zoontje van Van Hecke Patrick en van Provost 
Charlotte, wonende te Meetkerke

THIJS Amélia, geboren te Brugge op 28/12/2015, 
dochtertje van Thijs Mathias en van Musschoot Sophie, 
wonende te Zuienkerke

INGHELBRECHT ANASOMBO DJONGA Ernest, geboren 
te Brugge op 7/01/2016, zoontje van Inghelbrecht Peter 
en van Anasombo Djonga Godelieve, wonende te Houtave

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

Huwelijk

PONT Rien en WYBO Kelly, gehuwd op 09/10/2015

Overlijdens

VERCRUYSSE Raymonda, geboren in Brugge op 
17/08/1924 en overleden in Brugge op 28/10/2015, 
weduwe van Verburgh Prosper

STROOBANDT Willy, geboren in Brugge op 22/07/1936 
en overleden in Brugge op 29/11/2015, echtgenoot van 
Cools Liliane

MOENS August, geboren in Buggenhout op 28/07/1930 
en overleden in Brugge op 17/11/2015, weduwnaar van De 
Hauwere Christiane

BALLEGEER Annie, geboren in Blankenberge op 
17/01/1939 en overleden in Brugge op 09/12/2015, 
weduwe van Vande Ryse Prudent

Wij bieden de families onze deelneming aan.

• GOUDEN - Christiane Van Zandweghe  en  Willy De Love
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Jubilea

GOUDEN BRUILOFT 02-10-1965 • 02-10-2015 
50 JAAR HUWELIJK  
CHRISTIANE VAN ZANDWEGHE EN WILLY  DE LOVE 

Christiane en Willy stapten op 2 oktober 1965 in het 
huwelijksbootje te Knokke 
Een maand na hun huwelijk verhuisde het jonge koppel 
naar Duitsland, waar Willy tewerkgesteld was als militair.
In het militair hospitaal van Keulen zagen hun 2 dochters 
het levenslicht.
In 1977 zijn ze dan verhuisd naar Meetkerke waar ze nog 
steeds wonen. Christiane en Willy zijn zeer sociale mensen.
Hun grootse hobby is reizen .
Zij werden door de gemeentelijke overheid gehuldigd.

DIAMANTEN BRUILOFT 03-10-1955 • 03-10-  2015 
60 JAAR HUWELIJK 
LISETTE DEBRAUWERE  EN  GABRIEL STROO

Lisette en Gabriël zetten op 3 juni 1955 de grote stap te 
Zuienkerke. Hun huwelijk werd bezegeld met 4 kinderen.
Zij hadden een landbouwbedrijf op de hoek van de Nieuwe 
Steenweg en de Blankenbergse Dijk Zuid.

GOUDEN BRUILOFT 30-10-1965 • 30-10-2015 
50 JAAR HUWELIJK 
DIANE VERMEYLEN EN RENE DECOUTER 

Diane en René  trouwden op 30 oktober  1965 te Bredene.
50 jaar na datum  werden zij door het schepencollege 
ontvangen in het gemeentehuis om samen met hun 
kinderen en kleindochter hun gouden huwelijk te vieren .
René heeft in het zeewezen gewerkt.
Diane was zelfstandig vertegenwoordigster.
Zij wonen in Nieuwmunster 

BRILJANTEN  BRUILOFT 28 -10 -1950 • 28-10-2015 
65  JAAR HUWELIJK 
RACHEL VAN MASSENHOVE EN ANDREAS DEBUCK

65  jaar geleden gaven zij elkaar het  jawoord te Zuienkerke
Dit briljanten huwelijk  werd in aanwezigheid van de 
zus en schoonbroer gevierd in de trouwzaal van het 
gemeentehuis.
André en Rachel zijn  zeer sociale mensen.
Jarenlang was André bestuurslid van het Feestcomité en 
Rachel was lid van het Sint-Michielskoor 

Wij wensen de jubilarissen nog veel geluk , gezondheid en  
mooie dagen toe ! 

De burgemeester
Alain DE VLIEGHE
Bevoegd voor feestelijkheden 

• GOUDEN - Diane Vermeylen en Rene Decouter 



53

DIAMANTEN BRUILOFT  13-10-1955 • 13-10 - 2015 
60 JAAR HUWELIJK 
LILANE COOLS EN  WILLY STROOBANDT 

In familiekring vierden Liliane en Willy hun diamanten 
huwelijk.
60 jaar geleden gaven zij elkaar het jawoord in Dudzele.
Willy overleed een maand later.
Wij bieden zijn echtgenote en familie onze deelneming 
aan. 

De burgemeester
Alain DE VLIEGHE
Bevoegd voor feestelijkheden 

• Briljanten - Denise Van Massenhove en Andreas Debuck

GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen
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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

Voorkom een hoge energiefactuur en...

Hou de koude buiten 
en het geld binnen...

Om uw enkele ruiten 
door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Hanzestraat 2.1

8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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MENSEN 
VAN BIJ ONS

Gemeente Zuienkerke eerde
de verdienstelijken van de arbeid

Filip Van Meenen en Koen Bossaert. Deze laureaten van de 
arbeid zijn gemotiveerde burgers die een speciale  aandacht 
verdienen voor hun jarenlange inzet. Cewez (Centrale der 
werkgevers Zeebrugge vzw) heeft dit   jaar een tiental 
eretekens uitgereikt aan havenarbeiders woonachtig te 
Zuienkerke. Allen werden naar de viering uitgenodigd.  

Twee van hen, die het ereteken van de Arbeid 26 klasse 
ontvingen, zijn dan ook op deze uitnodiging ingegaan. Zij 
mochten hun ereteken evenals een attentie vanwege het 
gemeentebestuur, in ontvangst te nemen. Profi ciat aan 
Filip en Koen.  
 

Ook Annie Byl, onthaalmoeder in onze gemeente, verdient 
het om in de bloemetjes te worden gezet. Reeds meer 
dan 25 jaar is zij dagelijks paraat om de allerkleinsten 
uit de gemeente op te vangen en hen een tweede thuis 
te bieden. Het moet deugd doen wanneer ouders het 
dierbaarste aan je toevertrouwen en je kunt meehelpen 
bij de opvoeding van hun kindje. Profi ciat Annie.

Zilveren medaille voor
culinaire Pim Meiresone

In mei 2015 werden we aangenaam verrast door een 
persartikel met het nieuws dat een jonge Zuienkerkenaar, 
Pim, in Nederland de eerste voorronde gewonnen had van 
de kookwedstrijd ProefMei.   ProefMei is een driedaags 
culinair en cultureel festival dat elk jaar plaats vindt in 
het Nederlandse Bergen op Zoom. Tijdens dit jaarlijkse 
festival is er ook altijd een wedstrijd voor jong kooktalent. 
Kandidaten, om aan die wedstrijd deel te nemen, moeten 
zich hiervoor wel eerst plaatsen via voorronden.
  

 
Een dapper West-Vlaams duo ging de uitdaging aan. 
Bjarne Vermeersch uit   Knokke-Heist en Pim Meiresone 
uit Zuienkerke, toen allebei 15 jaar en leerling van de 
Brugse Hotelschool Spermalie, trokken naar Rotterdam 
om deel te nemen aan de eerste voorronde van deze 
befaamde kookwedstrijd. Pim en zijn kameraad werden 
uitgeroepen tot het winnende team. Meteen waren ze 
geplaatst voor de fi nale in Bergen op Zoom. Op vrijdag 
5 juni 2015 trokken de twee jonge kookvirtuozen naar 
Bergen op Zoom  voor de grote fi nale. Ze kwamen heel 
dicht bij de eindoverwinning maar moesten uiteindelijk 
nipt de duimen leggen voor een Nederlands duo. Voor 
het schitterende parcours dat hij samen met zijn collega 
afgelegd heeft en voor zijn culinaire prestaties willen we 
Pim Meiresone graag huldigen als verdienstelijke inwoner 
van onze gemeente. Pim, hartelijk gefeliciteerd, nog veel 
creatief plezier met je kookkunsten en heel veel geluk in je 
verdere loopbaan en levensloop.

Het gemeentebestuur zette
zorgboerderijen in Zuienkerke
in de bloemen

Johan Schouteeten & Francine Loyson, hoeve “Den 
Leeuw” en Franky Danneels & Emmy Lagast, hoeve 
“Mariemont” worden gehuldigd voor de  speciale taak die 
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zij vervullen: namelijk het opvangen van zorggasten op 
hun landbouwbedrijven.  Vlaanderen is tien jaar geleden 
gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid om 
landbouwbedrijven in te schakelen in de zorg om zo jongeren 
te begeleiden en heeft dan de term 'zorgboerderijen' 
ingevoerd. De zorggasten komen van diverse invalshoeken 
en zijn van diverse leeftijden: zoals volwassenen met 
beperkingen of psychische stoornissen,   jongeren met 
gedragsstoornissen, problemen met de thuissituatie of 
problemen op school via het CLB. Het is niet evident om 
nieuwe kansen te creëren voor jongeren die ontspoord 
zijn of mensen met autismespectrumstoornissen, of 
auditieve-communicatieve beperkingen en niet meer 
in het normale arbeidscircuit kunnen functioneren. De 
zorgboerderijen proberen om deze zorggasten op te 
vangen en het gevoel te geven dat ze gewaardeerd 
worden.  
Omdat de zorgboeren er niet alleen zijn in goede dagen 
maar vooral ook in slechte dagen, wil het gemeentebestuur 
Francine en Johan, Emmy en Franky, bedanken voor al de 
inzet en hun maatschappelijk engagement. Van harte 
proficiat en doe zo voort.

Gemeente Zuienkerke eert
Charlotte Govaert als verdienstelijke
inwoner

lets meer dan een jaar geleden startte Charlotte met haar 
vzw Glek: Geef Leven een kans. Volgens Charlotte hebben 

kinderen die in armoede leven, daar niet zelf voor gekozen. 
Toch is het voor hen elke dag een strijd. Want ze zullen in de 
klas de klasgenootjes horen vertellen van hun reizen, hun 
uitstapjes naar een pretpark, hun bezoek aan de cinema. 
Voor kindjes uit gezinnen die het niet zo breed hebben of 
uit een instelling blijft het echter bij dromen. Ze kunnen 
nooit meepraten over een nieuwe film of een attractie 
in een   pretpark. Ze vallen steeds uit de boot. Dit deed 
Charlotte besluiten om daar iets aan te doen. En zo werd 
de vzw Glek geboren.  Met dit lovenswaardig initiatief wil 
ze kinderen uit pleeggezinnen of begeleidingstehuizen 
een glimlach op het gelaat toveren. Ze wil kinderen 
die in armoede leven een onbezorgde dag schenken, 
letterlijk een time-out. Met de vzw hebben ze zelf al 
heel wat ontspanningsactiviteiten op poten gezet. Ze 
wil die kindjes een leuke namiddag bezorgen, een mooie 
herinnering meegeven.
Charlotte en haar volledige team willen wij feliciteren met 
hun grote inzet en we wensen de vzw alle succes toe. 
Proficiat!      

 

Fietstocht naar Rome
voor "Het Heidehuis"

Marleen Vanbesien en Dirk Versyck hebben dit jaar een 
prachtig engagement aangegaan. Ze fietsen beiden heel 
graag en ze kregen het idee om een verre fietstocht te 
maken. De trip waarheen stond niet onmiddellijk vast, 
maar uiteindelijk werd er gekozen om het mooie Rome als 
eindbestemming te nemen. Een rit die meer dan 2000 km 
telde. Een grote uitdaging, niet alleen fysisch maar ook 
mentaal. Door de aanmoediging van familie, vrienden, 
sympathisanten en vooral door hun wilskracht, is het 
gelukt!

Ze waren snel overtuigd van het feit dat ze deze 
inspanning niet zomaar wilden doen, maar dit wilde 
koppelen aan een goed doel. Ze hebben gekozen voor 
het Heidehuis in Brugge. Het is een palliatief dagcentrum 
voor mensen met een Oncologische of andere ernstige 
levensbedreigende aandoeningen. Het Heidehuis wil een 
huis zijn waar mensen elkaar ontmoeten en even tot rust 
komen. 
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We mogen spreken dat hun uitdaging over de ganse lijn 
een grote voltreffer was! Als kers op de taart mochten 
ze in juni 2015 de cheque van maar liefst 7556.66 euro 
overhandigen aan het Heidehuis.   Een bijzonder mooi 
bedrag! Een dikke proficiat!! 

Stuur ons
uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2016

naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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EVENEMENTEN-
KALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19 Volleybal PASAR Sportzaal

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

Di (1ste di van de maand) 14 Bowling voor kaarters OKRA

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

Di 16:30-17:30 Sportsnack (1ste en 2de lj.) Sportdienst Sportzaal

Di 14 Kaartnamiddag OKRA De Notelaar

Di (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

19-20 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Woe 15-16 
16-17

Voetbal (vanaf 3e kleuter) Sportdienst Speelplein Zuienkerke

Woe (om de 14 dagen) 14 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

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

1ste vrij 19 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19:30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

laatste vrij vd.maand 20 biljart Biljart 2000 Boldershof

Februari 2016
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Vrij 5 & 12 20 Toneel : per(r)ongeluk Theater Kleiem Sportzaal

Za 6 & 13 20 Toneel : per(r)ongeluk Theater Kleiem Sportzaal

Zo 7 19 Toneel : per(r)ongeluk Theater Kleiem Sportzaal

Ma 8 Crea-Café: egeltjes deel 1 KVLV Zuienkerke De Notelaar 

Di 9 Carnavalstoet De Ploeters Sportcentrum

Woe 10 19 Toneel : per(r)ongeluk Theater Kleiem Sportzaal

Do 11 9.30-12.30 Kleuterkok De Ploeters Sportcentrum

Ma 15 Crea-atelier (3e kleuter, 1e & 2e lj.) Jeugddienst De Notelaar 

Di 16 Crea-atelier (3e, 4e, 5e,6e lj) Jeugddienst De Notelaar 

Do 18 13:30 Kookles: “red de restjes” KVLV Houtave De Maere

Vrij 19 20 Toneel : Oude koeien KVLV Zuienkerke De Notelaar 

Di 23 Gewest: Hoe kwetsbaar? Jij en ik KVLV Zuienkerke De Notelaar

Ma 29 19 Kookles: “alles op een stokje” 
met Ria Colaert

KVLV Nieuwmunster De Bommel

Maart 2016
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 2 Crea-café: egeltjes deel 2 KVLV Zuienkerke De Notelaar

Woe 2 & 9 20 Toneel : schat van een meid De Bommelaar De Bommel

Vrij 4 & 11 20 Toneel : schat van een meid De Bommelaar De Bommel

Za 5 & 12 20 Toneel : schat van een meid De Bommelaar De Bommel
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Za 5 9 Poetisch muzikaal ontbijt Bibteam De Boekennok

ZO 6 18 Toneel : schat van een meid De Bommelaar De Bommel

Woe 9 Handverzorging KVLV Zuienkerke De Notelaar

Za 12 Souper De Koninklijke 
vriendenkring van de 
bloedgevers

De Nieuwe Blauwe 
Toren

Ma 14 Crea-atelier (3e kleuter, 1e & 2e lj.) Jeugddienst De Notelaar 

Ma 15 Crea-atelier (3e, 4e, 5e,6e lj) Jeugddienst De Notelaar 

Woe 16 Zwemmen KVLV Nieuwmunster

Do 17 20 Cocktails maken en proeven Gezinsbond De Notelaat

Do 17 19:30 Crea-atelier: bloemschikken KVLV Houtave Den Kleinen Olifant
(Houtave)

Zo 20 Bierwandeling Pasar Brugge

Za 26 9:30-12 Speelvoormiddag en 
paaseierenraap

Gezinsbond Sportcentrum

Di 29 16:15-19:45 Bloedinzameling Rode kruis ism 
vriendenkring

Sportzaal 

April 2016
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 3 8 Wandeltocht Meetkerkse 
Moeren

Sportraad Zuienkerke Sportcentrum

Ma 4 – vrij 8 Sportkamp streetsports (1e – 4e lj.) Jeugddienst Sportzaal 

Di 5 Crea-café KVLV Zuienkerke De Notelaar

Woe 6 19 Kookles : Spanje en Portugal KVLV Houtave De Maere

Za 9 13-17:30 Carwash KLJ Oostende – 
Houtave

Parking achter 
gemeentehuis

Ma 11 Crea-atelier (3e kleuter, 1e & 2e lj.) Jeugddienst De Notelaar 

Di 11 Crea-atelier (3e, 4e, 5e,6e lj) Jeugddienst De Notelaar 

Woe 13 Zwemmen KVLV Nieuwmunster

Woe 13 Buitenspeeldag Jeugddienst Houtave

Za 16 Fuif : Blue Industry KLJ Oostende-Houtave Monnikenwerve  191 
Brugge

Zo 17 Fietstocht in kader van WOI 
met gids

Pasar

Ma 18 Gewest voordracht : pesten 
wat nu (Ellen Somers)

KVLV Zuienkerke De Notelaar

Do 21 10-12 Bezoek ambtswoning 
gouverneur

Beweging.net 
Zuienkerke

Brugge

Ma 25 Kookles KVLV Zuienkerke De Notelaar

Za 23 13:30 Opruimactie zwerfvuil Beweging.net 
Zuienkerke

Parking achter 
gemeentehuis

Di 26 Gewest voordracht : de 
kracht van positief denken 
(stressbeheersing)

KVLV Zuienkerke De Notelaar

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2016 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be. 

Wij publiceren ze gratis.
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PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Laukens Delphine.  
Profi ciat ! 
Er waren 25 inzendingen, waarvan 23 juist en 2 fout.
Het juiste woord was  : Swipen
Betekenis van het woord : op een aanraakscherm door 
een document bladeren.

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 16/03/2016. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

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

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

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

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

1
2
3

4
5

6

 1. organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en fi nanciering van de selectieve 
     inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.
 2. waterbewust bouwen dankzij regenwaterrecuperatie
 3. “…” van een meid = toneelproductie van de Bommelaars
 4. fuif KLJ Oostende – Houtave
 5. organisatie die vakanties voor kansarme kinderen organiseert bij gastgezinnen
 6. Anny Byl = …
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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

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

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:  Maandag 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.

VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis , Dagelijkse Nood , Slagerij Chris, Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Ilse Martens 
(Lekkerbek), Familie Cuypers (Meetkerke)

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)

Woensdag 17.00 – 19.00

Zaterdag 10.00 – 12.00

Tel. 050/42.45.45

• Elke 1ste woensdag van de maand :
   15.00 uur tot 19.00 uur.
• Gesloten op paasmaandag 28 maart 2016.
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de BIO kapper 
voor hij en zij

zonder afspraak

www.mdcoiffure.be

Blankenbergse
steenweg 40 A

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

www.degrotestove.be

Specialiteit: Forel
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst

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

Feestzaal tot 180 personen

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

Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag,
behalve op feestdagen en voor feesten en rouwmaaltijden!


