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• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS

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

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag 15.00 – 18.00
Dinsdag 09.30 – 12.00
Woensdag 15.00 – 18.00
Donderdag 09.30 – 12.00
Vrijdag 09.30 – 12.00

Zaterdag en zondag gesloten.

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

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op maandag 2 april.

• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal 
van het gemeentehuis ter hoogte van het post-
kantoor gebruik maken van deze automaat.

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris, 
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoek-
sam), Familie Cuypers (Meetkerke).

• TOERISME ZUIENKERKE
Volg ons ook op instagram: 
toerismezuienkerke

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE 
BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)

Tel. 050/42.45.45

Woensdag 17.00 – 19.00

Zaterdag 10.00 – 12.00
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Nieuwjaarstoespraak Alain De Vlieghe
Burgemeester Zuienkerke
6 januari 2018

Burgemeesters, Ere-Burgemeester, kandidaat 
Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW 
raadsleden en provincieraadsleden, beste genodigden en 
beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse 
Nieuwjaarsreceptie.

2017 was een jaar waar terreur, aanslagen en vluchtelingen 
met vooral kinderen op de vlucht op de eerste plaats stond. 
Het was het jaar waar Donald Trump de beloften over de 
klimaatovereenkomsten van Parijs aan zijn laars lapte. De 
wereldvrede die in het gedrang komt door de hoog opgelopen 
spanningen tussen de VS en Noord Korea. De democratie die 
in vele landen staat te wankelen door de komst van meer en 
meer dictators. 
Het was ook het jaar van de graaicultuur van de betaalde 
mandaten. 
Voor Zuienkerke is dat zeker niet van toepassing. Niemand 
van het college van Burgemeester en schepenen heeft een 
betaald mandaat bij een intercommunale. 
Er waren zeker ook positieve zaken zoals de betere 
economische resultaten, de MeToo beweging tegen 
grensoverschrijdend gedrag. De ineenstorting van IS, de 
kwalificatie van de Rode duivels voor het WK. enz.
Maar wat mij vooral positief stemt zijn de acties in het kader 
van de “ warmste week“. Met meer dan 10000 acties is het 
toch wel duidelijk dat er nog vele goede mensen zijn met het 
hart op de juiste plaats. 

Wat heeft er zich in Zuienkerke afgespeeld verleden jaar en 
wat komt er dit jaar.

Verleden jaar hebben we een paar lopende zaken 
kunnen afwerken en ook feestelijk ingehuldigd, zoals de 
gerestaureerde molen van Meetkerke, en de nieuwe chalet 
van de Chiro in Zuienkerke.
De veldkapel van Meetkerke is sedert eind vorige maand 
volledig gerestaureerd, het is een prachtige realisatie. 

We hebben ook een 400 000€ besteed aan het verbeteren 
van onze landbouwwegen. De dakbedekking van deze 
zaal hebben we vernieuwd en van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om extra isolatie aan te brengen. 
We zijn verleden jaar gestart met het onkruid te bestrijden 
met heet water. We hebben geïnvesteerd in een speciale 
machine, een lichte vrachtwagen en ook een nieuw 
personeelslid. We hebben ook beslist om dit jaar onze 
begraafplaatsen te onderhouden via gesubsidieerde sociale 
tewerkstelling met een externe firma. Er zal op die manier 
meer tijd vrij komen voor ons eigen personeel om op nog veel 
andere plaatsen alles proper te houden want we moeten 
toegeven dat het verleden jaar op bepaalde plaatsen niet 
altijd zo netjes was, maar het komt goed. 

We zijn volop bezig met de studie voor de verbouwing van 
de gemeenteschool. De werken omvatten het plaatsen van 
een lift voor de toegankelijkheid van de refter- cafetaria, het 
creëren van meer bergruimte voor turn- en sportmateriaal, 
een nieuw bureel voor de directie en secretariaat. Het sanitair 
en de douches zullen we ook vernieuwen. Totale raming van 
de werken 700 000€. 

In het kader van het burgemeestersconvenant, hernieuwbare 
energie en het energiepact om de CO2 uitstoot te verminderen 
moeten we als gemeenten de nodige inspanningen blijven 
doen. 

In december van 2016 hebben we de openbare verlichting 
gedoofd van 11.30uur tot 4.30uur. Niet op vrijdag en 
zaterdagnacht. We hebben deze situatie geëvalueerd en 
daaruit is gebleken dat door het doven er niet meer geen 
inbraken zijn dan vroeger, integendeel. Uit een enquête is ook 
gebleken dat Zuienkerke de beste scoort in de regio op gebied 
van veiligheid. Niettegenstaande deze goeie resultaten en 
een besparing van 20 000€ per jaar zijn we in samenwerking 
met onze distributienetbeheerder Eandis een studie aan het 
maken om te kijken of we op lange termijn onze openbare 
verlichting kunnen aanpassen of vernieuwen met de nieuwe 
technologieën om toch een beetje licht in de duisternis te 
geven en toch nog te besparen. 

Iedereen zal zowel de bestaande en de nieuwe woningen 
goed moeten isoleren en zorgen voor energiebesparende 
maatregelen. Als ondersteuning in deze moeilijke materie zal 
de gemeente in samenwerking met 9 andere gemeenten een 
energiecoach in dienst nemen. Men zal gratis terecht kunnen 
met allerlei vragen over duurzaam bouwen of verbouwen, 
hoe best isoleren, wat voorzien van hernieuwbare energie en 
zelfs met vragen over je energiefactuur kun je terecht bij de 
coach. 

Op gebied van verkeersveiligheid zullen we in de dorpskern 
van Nieuwmunster een snelheidsbeperking opleggen van 
30km /uur en dit in de Doelhofstraat vanaf de grot tot het 
einde van de kasseien. 
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Voor de dorpskern door Zuienkerke gaan we een aanvraag 
indienen om een snelheidsbeperking van 30km per uur op te 
leggen voor voertuigen van meer dan 7.5 ton. Aangezien het 
een gewestweg is moeten we goedkeuring krijgen van AWV.

In het kader van de veiligheid van de schoolkinderen 
krijgen de 2 scholen op onze gemeente van de politiezone 
Blankenberge- Zuienkerke een bedrag van 800€ voor de 
aankoop van fietshelmen.

Aan de gemeenteschool in Zuienkerke is het bij het begin 
en einde van de schooldag een drukke en soms onveilige 
verkeerssituatie. In samenwerking met de politie is er een 
studie gemaakt om veiligheidsmaatregelen te nemen. Er 
zal een kiss en ride zone en een parcours aangeduid en 
afgebakend worden waar de kinderen op een veilige manier 
van en naar school kunnen. Alle kinderen hebben van de 
leerkrachten meermaals de uitleg gekregen. Het is nu aan 
de ouders om een keer te luisteren naar de instructies van 
de kinderen.

In het beleidsplan van onze Gouverneur is de implementatie 
van een cameraschild tegen criminaliteit opgenomen. De 
politiezone Blankenberge-Zuienkerke heeft beslist 7 ANPR 
camera’s te plaatsen. Het zijn camera’s die onder andere 
de nummerplaten van de voertuigen zullen herkennen en 
opslaan. In Zuienkerke komen er 2 langs de Blankenbergse 
steenweg die onder andere het in en uitrijden van de 
Vagevuurwijk in beeld nemen en ook 1 Meetkerke aan de 
Strooienhaan. De ander invalswegen van Zuienkerke zullen 
bewaakt worden door camera’s die bij onze buren staan. 
 
Op gebied van ruimtelijke ordening zijn we nog altijd bezig 
met de studie rond het masterplan van Nieuwmunster, het 
is geen gemakkelijke bevalling maar we hopen binnenkort 
onze vooropgestelde doelstelling te halen. Bij deze kan 
ik mededelen  dat Nieuwmunster  samen met 4 andere 
gemeenten in West – Vlaanderen door de landelijke gilden de 
titel krijgt voor 2018 van “dorp in de kijker”. Een grote eer 
voor Nieuwmunster. De dorpsraad zal wel het nodige doen 
om deze erkenning feestelijk te vieren. 

In samenwerking met de WVI hebben we een workshop 
georganiseerd als eerste stap in de zoektocht naar de beste 
plaats en beste opstelling voor het bouwen van een 20 tal 
sociale koopwoningen in Zuienkerke. 
 
De binnen schilderwerken aan de kerk van Zuienkerke en 
Meetkerke waar we al zeer lang mee bezig zijn, daarvan kan 
ik eindelijk meedelen de we bovenaan de lijst staan voor 
het krijgen van de nodige subsidies zodat we binnenkort 
kunnen overgaan tot de aanbesteding en de daaropvolgende 
uitvoering.

Op gebied van openbare werken gaan we dit jaar weer 
een aantal landbouwwegen asfalteren en ook een paar 
betonwegen herstellen. Er is een bedrag voorzien van 

250  000€ waarvan de helft gesubsidieerd wordt door het 
plattelandsfonds.

We hadden gehoopt het vrij liggende fietspad van 
Zuienkerke naar De Haan dit jaar te kunnen uitvoeren maar 
door administratieve problemen zal dat hopelijk in 2019 
gerealiseerd kunnen worden.

In het kader van een hartveilige gemeente hebben we 4 
volautomatische AED toestellen aangekocht. In iedere 
deelgemeente zal een defibrillator geplaatst worden. Er zal 
een infoavond georganiseerd worden over de werking en 
bediening van dergelijke toestellen. Hopelijk hebben we ze 
nooit nodig.
Het Rode Kruis Vlaanderen is volop bezig met de bouw van 
een zorghotel op het domein Polderwind. Het hoofddoel van 
het hotel is een vakantie zonder beperking voor personen 
met een beperking. Het 4 sterren hotel die een capaciteit 
heeft voor 92 gasten zal operationeel zijn vanaf 1 april 2018. 
De officiële opening is voorzien op 25 en 26 mei dit jaar. De 
waterplas zal gebruikt worden voor watersportactiviteiten 
voor mensen met een beperking. Het domein alsook het 
volledig vernieuwd wandelpad rond de plas zal voor iedereen 
toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur heeft 50  000€ 
voorzien om samen met de provincie, het plattelandsfonds 
en het Rode Kruis een fietspad aan te leggen die door het 
domein loopt. Het fietspad zal ingepast worden in het 
provinciaal fietsroutenetwerk. De uitvoering van het fietspad 
is voorzien voor 2019. Het geheel zal een pareltje zijn voor 
onze gemeente.

Het VVV van Zuienkerke heeft een prachtige nieuwe 
wandelroute gemaakt. Het hazenpad is een bewegwijzerde 
wandelroute van 13.6km van Zuienkerke naar Meetkerke 
die onder andere de nieuwe trage weg door het Hagebos 
bewandelt. De officiële opening is voorzien in het voorjaar. 

De cultuurraad heeft weer een overvol programma voor dit 
jaar, naast de reeds gekende activiteiten zal de werkgroep 
Wereldoorlog I in samenwerking met de cultuurraad en met 
als regisseur Philippe Demerrisse  een grootse activiteit 
organiseren als herdenking van het einde van de eerste 
wereldoorlog. Dit gaat door in Zuienkerke op 22 september. 
Het zal wel iets indrukwekkend zijn waar er veel vrijwilligers 
voor nodig zijn. Begin maar te zoeken achter jullie gamelle en 
legerkostuum. 

Voor de jeugd worden weer tal van activiteiten op poten 
gezet, maar iets nieuws dit jaar is “lokale helden”. Zijn er 
mensen van de gemeente, zowel jong of oud, die op één of 
andere manier bezig zijn met muziek, dan zijn ze welkom 
om een optreden te doen. Is het nu als band, DJ, soloartiest, 
producer of geluidskunstenaar. 

Dit jaar komt er een update van de seniorengids en voor de 
senioren is er naast de actieve seniorenverenigingen met tal 
van organisaties ook nog een infonamiddag rond het gebruik 
van smartphones, tablets en alles wat er bij hoort. 
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  We zullen natuurlijk alle gemeentelijke raden blijven 
ondersteunen. Ook de vele verenigingen die beroep doen 
op vrijwilligers en die super belangrijk zijn voor het goed 
samenleven van een gemeente zullen we in de mate van het 
mogelijke de nodige ondersteuning blijven geven.

Zoals je hier vooraan ziet hebben we hebben ook een nieuw 
logo gemaakt. De groene Z verwijst naar de prachtige groen 
open ruimtes en de 4 torentjes is gekoppeld aan onze 4 
deelgemeenten. 

De 4 parochies van Zuienkerke zijn een paar maanden 
geleden gefusioneerd met de 3 parochies van Blankenberge 
met als nieuwe naam “Maria ster der zee” Wel beste 
mensen ik wil jullie duidelijk zeggen dat dit geen voorloper 
is naar de fusie van onze gemeente. Tot 31 december 2017 
hadden de gemeenten de kans om vrijwillig te fusioneren. 
Ons gemeentebestuur heeft beslist om dat niet te doen. 
Als een fusie zo goed is waarom zeggen 64% van de 
gemeenten neen tegen fusies, waarom zeggen 67% dat er 
meer moet samengewerkt worden tussen de steden en de 
omliggende gemeenten. Als een fusie toch zo goed is waarom 
is er tussen de verschillende politieke partijen onenigheid 
over het al dan niet verplicht fusioneren. 
Zuienkerke scoort op vele gebieden zeer goed. We scoren het 
best in de regio op gebied van veiligheid. We zijn uitverkoren 
tot de sociaalste gemeente, uit een tevredenheidenquête 
is gebleken dat de mensen hier graag wonen, we hebben 
prachtige samenwerkingsovereenkomsten met onze 
buurgemeenten en intercommunales. Onze financiële 
toestand is zeer goed, we zullen de belastingen niet verhogen. 
Waarom zouden we fusioneren, ik zou durven zeggen 
laat de gemeenten een vrij keuze maken. Deze positieve 
resultaten zijn het resultaat van inspanningen van jullie, het 
gemeentebestuur en zeker niet te vergeten door de inzet van 
al ons personeel waarvoor dank. 

Het gemeentebestuur en het OCMW werken nauw samen 
bij de bestrijding van kinderarmoede. Om voor gezinnen met 
een beperkt budget de financiële drempel te verlagen bij 
de aankoop van schoolmateriaal en deelname aan schoolse 
activiteiten, voerden we vorig schooljaar onderwijscheques 
en een onderwijspremie in. Vanaf juli hebben we dit initiatief 
aangevuld met de jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen. 
Hiermee willen we vrijetijdsactiviteiten betaalbaar houden. 

De gemeente en het OCMW Zuienkerke en Blankenberge 
hebben samen een het Huis van het Kind opgericht. Hiermee 
willen we onze gezinnen beter ondersteunen via preventieve 
gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en het creëren 
van ontmoetingskansen voor ouders en kinderen.

Vanaf dit jaar vormen Damme, Knokke-Heist, Blankenberge, 
De Haan en Zuienkerke samen de Eerstelijnszone Oostkust. 
Mensen die zorg nodig hebben, vinden soms moeilijk hun 
weg in het doolhof van gezondheidsvoorzieningen en 
welzijnsdiensten. De samenwerking binnen deze zone moet 

de eerstelijnszorg eenvoudiger, efficiënter en sterker maken 
en de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Als gevolg van de omvorming van het PWA-stelsel naar het 
systeem van Wijk-werken gingen we op zoek naar een nieuwe 
structuur om werkzoekenden met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt de kans te bieden om tijdelijke werkervaring 
op te doen. Hiervoor hebben we een samenwerkingsverband 
tussen de tien gemeenten uit de Brugse regio op poten gezet. 
Op 1 januari 2018 zag de interlokale vereniging “Wijk-Up” het 
levenslicht. Werkzoekenden, die tijdelijke werkervaring willen 
opdoen en organisaties of privépersonen,
die er gebruik van willen maken, blijven welkom in de 
werkwinkel van Blankenberge.
In het OCMW zijn alle voorbereidingen achter de rug voor de 
heropbouw van de afgebrande woning in de Blankenberge 
Dijk. Het plan is goedgekeurd en de werken starten nog deze 
maand.

Vooraleer een heel pak mensen te bedanken wil ik eindigen 
met dezelfde woorden als mijn toespraak van januari 2012. Ik 
ben niet de man die staat te springen en te popelen om hier 
een toespraak te houden maar ik zie er al naar uit om jullie 
volgend jaar opnieuw te kunnen toespreken als burgervader. 
Ik zal er dan ook alles aan doen om samen met een gedeeltelijk 
vernieuwde ploeg jullie weer van dienst te zijn. 
Aan alle mensen die zich verkiesbaar stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, wens ik iedereen 
veel moed, succes en respect.

Vooraleer het officieel gedeelte af te sluiten wil ik het college, 
de gemeenteraad, het OCMW bedanken voor de goede 
samenwerking. Ook dank voor jullie aanwezigheid, ook van 
harte dank aan de mensen van de organisatie namelijk het 
Feestcomité, dank ook aan alle vrijwilligers en de verenigingen 
waar men straks terecht kan voor allerlei lekkere dingen. 

Ik wens aan iedereen een zalig, gezond en gelukkig 2018 met 
veel geluk en leute. Laten we nu het glas heffen en klinken 
op het nieuwe jaar. Ik hoop dat jullie zich jeunen , t’ is junder 
gejeund .

Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars. Santé 
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Pensioenviering Marleen  

Marleen Vincke kwam in november 2000 bij ons werken. Eerst een paar maand ter vervanging van Nancy Matthys. Kort nadien 
met een halftijds tijdelijk contract en enkele maanden later al een voltijds contract. Om tenslotte in april 2002 een vast contract 
van onbepaalde duur te bekomen.
Toen Marleen bij de gemeente kwam werken werd ze ingeschakeld om te poetsen in onze gemeenteschool. Dit deed ze destijds 
buiten de schooluren.
Marleen was heel graag gezien in de school en stond ook altijd klaar om bij te springen waar nodig. Zo kwam het ook dat zij voor 
het bedelen van het middagmaal een vaste waarde werd. Ze had een goeie band met haar collega’s, leerkrachten en de kinderen.
Marleen, we wensen je vooral een goeie gezondheid toe want dan pas kun je genieten van je welverdiend pensioen. Geniet ervan 
met volle teugen!

Namens de gemeente Zuienkerke
Wim Cools, schepen van openbare werken en technische dienst.

   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
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GEMEENTERAAD

Zitting van 28 september 2017

1. Gemeentefinanciën

De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2016 van de gemeente met de wettelijke rapporten vast.
 - De liquiditeitenrekening 2016 sluit af met een positief resultaat op kasbasis van €5.659.188,70.
 - De balans sluit 2016 in evenwicht voor een totaal bedrag van € 25.366.742,96.

2. Centraal Kerkbestuur

 - De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek  
 Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster.

 - De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster.
 - De gemeenteraad neemt akte van het budget 2018 van de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-  

 Bartholomeus en Sint-Michiel.

3. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

De gemeenteraad stelt het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone
1 West-Vlaanderen in het gemeentebudget 2018 vast ten bedrage van 101.435,00 euro.

4. Goedkeuring akte aankoop strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de Prins  
Leopoldstraat

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de akten van aankoop van een strook grond ten behoeve van 
de aanleg van een fietspad langs de Prins Leopoldstraat en dit volgens de vooropgestelde vergoedingen door de Afdeling 
Vastgoedtransacties.

5. Gemeentelijke Basisschool

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het schoolreglement van de Gemeentelijke Basisschool voor het schooljaar 
2017-2018 goed.

Zitting van 28 oktober 2017

1. Financiën

De gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr. 2 van het dienstjaar 2017, bestaande uit de wettelijke rapporten en 
toelichting, vast.

2. Onderwijs

 - De gemeenteraad keurt de rekening 2016-2017 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het  
    beheerscomité d.d. 10/10/2017, goed.
 - De gemeenteraad keurt het budget 2017-2018 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het  
    beheerscomité d.d. 10/10/2017, goed.
 - De gemeenteraad keurt het convenant voor korte vervangingen voor leerkrachten van de scholengemeenschap ‘De  
    Oostkant’ voor het schooljaar 2017-2018 goed.
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3. Imewo

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Algemene Vergadering d.d. 20/12/2017, het voorstel tot 
herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Finiwo in Imewo en de 
statutenwijzigingen goed, onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van 
Finiwo.

4. Finiwo

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone 
algemene vergadering van Finiwo van 15 december 2017.

5. Farys

 - De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC d.d. 22/12/2017, de  
  statutenwijziging, de transitie TMVW en de oprichting TMVS goed.
  De gemeenteraad beslist eenparig als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te  
  dragen: mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, wonende Brugse Steenweg 17 te 8377 Zuienkerke.
 - De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende  
  vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en in te tekenen op aandelen A.

6. Goedkeuring akten aankoop strook grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad langs de  
Prins Leopoldstraat

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de akten van aankoop van een strook grond ten behoeve van de aanleg van een 
fietspad langs de Prins Leopoldstraat en dit volgens de vooropgestelde vergoedingen door de Afdeling Vastgoedtransacties.

7. Goedkeuring ontwerpakten aankoop percelen akkerland in het kader van de realisatie van het master-
plan in de dorpskom van Nieuwmunster.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de respectievelijke ontwerpakten, opgemaakt door Afdeling 
Vastgoedtransacties.

Zitting van 30 november 2017

1. IMWV

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 IMWV van 20/12/2017 
te vertolken.

2. WVI

De gemeenteraad keurt de agendapunten 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 21/12/2017 goed en draagt aan de vertegenwoordiger van de gemeente op zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

3. IVBO

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 20/12/2017 en de daarbij 
horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.
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4. Oprichting van en participatie aan een interlokale vereniging "Wijk-Up" voor de organisatie van  
wijk-werken

De gemeenteraad gaat akkoord met de beslissing van het college tot oprichting van de interlokale vereniging Wijk-Up in 
het kader van de organisatie van wijk-werken, bevestigt in dat kader de aansluiting bij Wijk-Up met ingang van 1/1/2018 
en keurt de beheersovereenkomst goed.
OCMW-voorzitter Noël Delaere wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de interlokale vereniging "Wijk-Up". Raadslid 
Christine Jonckheere wordt aangesteld als zijn plaatsvervanger.

5. Huishoudelijk reglement m.b.t. tot het gebruik van de chalet gelegen op het speelterrein achter het  
Lindenhof door chiro Zuienkerke.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het huishoudelijk reglement m.b.t. het gebruik van de chalet gelegen op het 
speelterrein achter het Lindenhof door Chiro Zuienkerke.

6. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke

De gemeenteraad keurt, op basis van het financieringsprotocol goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 27/12/2012, de 
gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar 2017 als 
volgt goed:
Vast gedeelte: € 210.260,00
Variabel gedeelte: € 271.109,00

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

Wij publiceren ze gratis.
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GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN 
BEVOLKING

Aantal inwoners op 01/01/2018

01/01/2017 2.768

01/01/2018 2.732

-  36

Aantal inwoners per deelgemeente op 01/01/2018

mannen vrouwen totaal

Houtave 224 203 427

Meetkerke 216 210 426

Nieuwmunster 203 221 424

Zuienkerke 746 709 1455

TOTAAL 1389 1371 2732

Gegevens burgerlijke stand en bevolking in 2017

adopties 0

geboorten 18

erkenningen 8

huwelijksaangiften 7

huwelijken 9

echtscheidingen 2

sterfgevallen 16

nationaliteitswijzigingen 0

aankomsten 118

vertrekkers 156

ambtshalve schrappingen 9

interne mutaties 29

Aantal bewoonde woningen

Houtave 171

Meetkerke 183

Nieuwmunster 187

Zuienkerke 620

TOTAAL 1161

INFORMATIE CAMPAGNE 11.11.11

Tijdens de week van 3 tot 12 november 2017 zamelden 
vrijwilligers geld in voor de campagne. In onze gemeente 
werd soep verkocht. Dit leverde 202 euro op.
In naam van 11.11.11 willen we iedereen danken die door het 
kopen van soep deze campagne gesteund heeft.

Noël Delaere, schepen voor ontwikkelingssamenwerking

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur
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DAMIAANACTIE

Campagneweekend Damiaanactie: 26, 27 en 28 januari 
2018 
Samen een écht leven redden 
We dompelen ons steeds vaker onder in een virtuele wereld. 
Een wereld waarin we al spelend 
strijden om fictieve levens. Die kleine ontsnapping aan 
het echte leven kan soms deugd doen maar we mogen 
de werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Dat is er eentje 
waarbij fundamentele 
waarden die voor ons vanzelfsprekend zijn niet voor iedereen 
gelden. Zoals de toegang tot de 
gezondheidszorg. 

Lepra, een reëel probleem 
De infectieziekte lepra slaat ook vandaag nog genadeloos 
toe. Jaarlijks worden er meer dan 220 ooo nieuwe patiënten 
opgespoord. Lepra is een armoedeziekte; patiënten hebben 
dikwijls de .middelen niet om medische hulp te zoeken. Maar 
de kans op een behandeling mag voor hen geen droom 
blijven. Wist je dat Damiaanactie met 50 euro een behandeling 
kan opstarten voor een patiënt? 
Vijftig euro volstaat dus om een écht leven te redden. 

Samen in actie! 
Met de januaricampagne zet Damiaanactie haar strijd tegen 
lepra onverminderd verder. Kom samen met ons in actie! 
Koop of verkoop tijdens het weekend van 26, 27 en 28 januari 
2018 de gekende 
stiftjes bij de vrijwilligers. Voor een pakje van vier stiften 
betaal je 6 euro. Of steun Damiaanactie met een gift 
via het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Met de 
ingezamelde fondsen zorgen we ervoor dat patiënten gratis 
toegang krijgen tot gezondheidszorg en opnieuw hun plek 
vinden in de maatschappij. 

Laten we samen in actie schieten tegen lepra. Laten we 
samen een écht leven redden. 

ZITDAGEN FEDRIS

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR BEROEPSRISICO'S
AGENCE FÉDÉRALE DES RISQUES PROFESSIONNELS

BRUGGE
Oud Gemeentehuis, St.-Andries-Brugge, Gistelsesteenweg 
524
T. 050 72 70 58

Elke dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur
Tijdens de maanden juli en augustus: één maal per maand.
Niet tussen kerstdag en Nieuwjaar

GENT
Stedelijk Administratief Centrum, W. Wilsonplein 1
T 09 266 76 88

Elke woensdag van 09.00 tot 12.00 uur
Tijdens de maanden juli en augustus: één maal per maand.
Niet tussen kerstdag en Nieuwjaar
KORTRIJK
Kortrijks Sociaal Huis, Budastraat 27
T 056 24 48 52

Elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
Tijdens de maanden juli en augustus: één maal per maand.
Niet tussen kerstdag en Nieuwjaar

ROESELARE
OCMW-Dienstencentrum "Ten Elsberge", Mandellaan 101
T 051 24 60 50

Elke 1st maandag van de maand van 09.00 tot 11.30 uur
Geen zitdag in juli en augustus.

www.fedris.be
T 02 506 84 72

WIJK-WERKEN

PWA werd op 1/1/2018 vervangen door wijk-werken

Op 1 januari 2018 werd PWA vervangen door ‘wijk-werken’, 
een beslissing van de Vlaamse Regering.
Concreet betekent dit dat de 10 lokale besturen van onze 
regio, met name Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Knokke-
Heist, Damme, Jabbeke, Beernem, Oostkamp, Zedelgem en 
Torhout beslist hebben om de handen in elkaar te slaan en 
samen met VDAB  ‘wijk-werken’ te organiseren.  Hiervoor 
hebben zij de wijk-werkorganisatie  ‘Wijk-up’ opgericht. 

Wie en waarvoor kan je terecht bij de wijk-werkorganisatie 
Wijk-up?
Wijk-werken voor de werkzoekende
Via het systeem van ‘wijk-werken’ kan je als werkzoekende aan 
de slag in scholen, verenigingen, land- en tuinbouwbedrijven 
of bij de gemeente. Maar ook bij mensen thuis is er de 
mogelijkheid om enkele uren per week extra werkervaring 
op te doen. Deze ervaring is voor veel werkzoekenden goud 
waard: het is immers een eerste stap in de zoektocht naar 
een duurzame job.
Alle info voor wijk-werkers is terug te vinden op de website 
https://www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker. Je bent voor 
meer informatie ook welkom op maandag en vrijdag in de 
werkwinkel, Kerkstraat 236 in Blankenberge.

Wijk-werken voor gebruikers
Als school, particulier, vzw,… kan je een beroep doen op het 
systeem van ‘wijk-werken’ en kan je iemand verschillende 
soorten opdrachten laten uitvoeren. Of het nu gaat over het 
gras afrijden, instaan voor de kinderopvang of busbegeleiding 
in een school: met ‘wijk-werken’ kan dit allemaal. En ook 
wie af en toe gebruik wil maken van een parkeerwachter of 
logistieke hulp bij events, kan een beroep doen op een ‘wijk-
werker’. Als gebruiker vergoed je de wijk-werker met een 
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cheque. De kostprijs voor een wijk-werkcheque is  7,45€.  Er 
wordt 1 cheque per begonnen uur betaald. 
Interesse om je te registreren als gebruiker?  Neem dan zeker 
een kijkje op de website https://www.vdab.be/wijk-werken/
gebruiker.   Je bent hiervoor ook welkom op maandag en 
vrijdag in de werkwinkel, Kerkstraat 236 in Blankenberge. 

Noël Delaere
Schepen voor Werk en Sociale Economie

OFFICIËLE INHULDIGING VAN DE 
NIEUWE CHIRO LOKALEN TE
ZUIENKERKE

Toespraak Alain De Vlieghe, Burgemeester Zuienkerke, naar 
aanleiding van de officiële opening chalet wijk Lindenhof op 7 
oktober 2017.

Schepenen, gemeenteraadsleden , OCMW raadsleden, 
aannemers en ontwerper, bewoners van de wijk het 
Lindenhof , leden en leiding van Chiro Zuienkerke, en ouders 
van de leden, van harte welkom op de officiële opening van 
de nieuwe chalet.

In Zuienkerke zijn er momenteel 4 jeugdverenigingen, 
namelijk KLJ Zuienkerke-Uitkerke dat zijn lokaal heeft op de 
verdieping van de Notelaar, KLJ Oostende-Houtave die een 
volledig vernieuwde locatie heeft in "De Maere" in Houtave, 
de scouts "de Polderwolven" die hun locatie hebben in 
Wenduine en tenslotte Chiro Zuienkerke.  Chiro Zuienkerke, 
opgericht in 2010 had hier op hetzelfde terrein als locatie een 
houten chalet van 50m². 0m te starten was dat een mooie 
locatie met een groot speelplein en een voetbalveld. Zodus 
ruimte genoeg om allerhande activiteiten te organiseren. Na 
een paar jaar is het leden aantal fors gestegen en werd de 
chalet te klein.
 

De nieuwe Chalet

De Chiro zat daar als sardientjes in een doosje. Het was dus 
duidelijk dat er moest gekeken worden naar een grotere 
plaats maar dat is niet in 1, 2, 3 opgelost. Het probleem van 
een geschikt jeugdlokaal werd nog groter toen in januari 
2014 de chalet volledig vernield werd door een windhoos. 
Gedurende al die tijd, een dikke drie jaar, heeft de Chiro zijn 
activiteiten laten doorgaan in de Notelaar of in de cafetaria.
Het is evident dat het niet altijd gemakkelijk was voor de 
leiding gezien het groeiend aantal leden en de verschillende, 
gescheiden activiteiten per leeftijdsgroep. Het heeft 
inderdaad 3 jaar geduurd vooraleer de nieuwe chalet er stond. 
Er komt natuurlijk heel wat voorbereiding en administratie bij 
kijken zoals ten eerste een overeenkomst met de verzekering 
voor de vergoeding van de vernielde chalet.

De burgemeester en de Schepen van jeugd werden in de 
bloemetjes gezet.
 
Het aanstellen van een ontwerper, het verkrijgen van een 
bouwvergunning, het goedkeuren van een bestek voor de 
aanbesteding der werken en dan uiteindelijk het aanstellen 
van een aannemer. Al deze stappen vragen hun tijd en 3 jaar 
wachten achter een nieuwe locatie is een hele poos maar 
zoals de Chiro het zegt het was het wachten waard.
Naast het plaatsen van de chalet hebben we ook van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een paar 
omgevingswerken uit te voeren zoals het verfraaien en 
onderhoudsvriendelijker maken van de bufferzone, het 
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Chiro coordinater Mika werd eveneens bedacht met een Chiro 
token.

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!

verlagen van de met netels begroeide verhoging en ook het 
beter toegankelijk maken van het terrein. De werken zijn zeer 
vlot verlopen . We hebben het geluk gehad dat we te doen 
hadden met goeie aannemers.

Het logistieke lokaal.

De hoofdaannemer Axis Bouw uit Loppem, de firma Hahbo 
uit Wijnegem voor het maken en plaatsen van de chalet, 
onze plaatselijk aannemer Dhoore construct die de fundering, 
riolering en het voetpad rond de chalet heeft gedaan en Marc 
Huys voor het uitvoeren van de omgevingswerken en zeker 
ook niet te vergeten onze mensen van onze technisch dienst 
die nog allerhande kleine werken, maar toch zeer belangrijke 
werken hebben uitgevoerd. Hoe de chalet binnenin is 
ingedeeld zal onze schepen van jeugd Annelies straks 
uitvoerig uitleggen.

Schepen Annelies Dewulf beschreef de werking van de lokalen. 
 
Het is een mooie en gebruiksvriendelijke locatie en ik hoop 
dat de Chiro zich hier goed voelt en dat ze hier prachtige 
zaken kunnen realiseren voor onze Zuienkerkse jeugd want 
de jeugd is onze toekomst. Tenslotte wil ik ook de mensen 
bedanken die hier vandaag de receptie verzorgen. Bedankt 
aan iedereen voor de goede samenwerking.
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CULTUUR

ZUIENKERKE

Jaarprogramma Cultuurraad 

Eerst en vooral wensen wij u, beste lezer (v/m), van harte 
een boeiend en ontspannend nieuw jaar toe. Wij hopen 
dat wij met onze activiteiten daartoe ons steentje kunnen 
bijdragen! 
Dit hebben we voor u in petto: 

- zaterdag 17 maart:  lezing Zuienkerke in WO I - volledig  
 bijgewerkt en aangevuld met nieuw materiaal door   
 Wouter Delaere
- zaterdag 7 juli:  De Keurschlager- hilarische voorstelling  
 over het Vlaamse (meezing)lied door Karel Declercq -   
 11-juliviering
- zondag 8 juli: Houtave Kunstdorp - zevende editie 
- 11-12-15-18-19 augustus: 21ste Kunstroute 
- zaterdag 22 september: de Bevrijding -Zuienkerke dorp 
 gaat terug in de tijd naar september 1918- in een
 aantal scénes op diverse locaties roepen we de  
 sfeer van toen op

Daarnaast voorzien we ook nog een daguitstap. We delen 
de datum zo spoedig mogelijk mee! 
Ludwig

Theater Kleiem stelt voor: De jubilée

Theater Kleiem speelt in de gemeentezaal Zuienkerke het 
stuk : "De jubilée" van Marc Peeters, regisseur is Annemie 
Boterberg.

Speeldata zijn:
09.02.2018, 10.02.2018 telkens om 20 uur
11.02.2018, 14.02.2018 telkens om 19 uur
16.02.2018, 17.02.2018 telkens om 20 uur

Kaartenverkoop vanaf 10.01.2018 bij Jenny Goethals,
Nieuwe Steenweg 49, 8377 Zuienkerke
tel. 050/41.01.91 tot 20 uur,
mail: jennygoethals@gmail.com

De Bommelaar stelt voor: Gouwe handjes

Een tragikomedie naar Haye van der Heyden in een regie 
van Bernard Lucker.

Korte inhoud:
 
Het verhaal gaat over Louis, een gefortuneerde, 
gepensioneerde zakenman met een goed ontwikkelde 
neus voor vrouwen. Dankzij zijn kennis voor het vrouwelijk 
schoon is Louis schatrijk geworden. Met een nieuwe 
geurlijn, een boek over subtropische serreplanten en 
flatteuze sportbh's.
Alles wat Louis aanpakte veranderde in goud. Dan komt hij 
onverwacht alleen te staan als zijn veel jongere echtgenote 
Emma, waarmee hij intens gelukkig is, plotseling overlijdt. 
Aan haar sterfbed moet hij Emma beloven dat hij na haar 
dood weer gelukkig wordt. Het blijkt een belofte waar 
hij niet onderuit kan komen en waarin vijf vrouwen een 
belangrijke rol spelen. De dames doen hun uiterste best 
hem te troosten; een rijke alleenstaande man laat je 
natuurlijk niet zomaar voorbij wandelen.....

“Gouwe handjes” is een tragikomedie met een lach en een 
traan. De zeer sterke dialogen en komische toestanden  
maken van dit stuk een absolute aanrader. Geniet mee en 
we maken er samen een sublieme avond van..

Personages:

Bernard Lucker: Louis, de man met de gouden handjes.
Christine Hallaert: Emma, zijn jongere echtgenote.
Ann Florizoone: zus van Emma, schoonzus van Louis.
Wendy Pinoy: dochter uit een eerder huwelijk van Louis.
Katia Lambert: Suze, toevallige passant of is er meer aan 
de hand.
Sandy Boonefaes: Claire, toevallige passant met een 
voorbestemming.

Speeldata:

28 februari, 02,03,04,07,09, en 10 maart 2018 om 20 h, 
behalve op zondag 04 maart om 18 h.

Kaarten
Enkel in voorverkoop aan €8,00 bij Martine en Bernard
Lucker-Vandenbussche, via het telefoonnummer 
050 41 90 51 of de spelers. 
Kaartenverkoop vanaf 12 januari 2018
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GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

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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AANBOD CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

Podiumvoorstellingen

 WOENSDAG 24 JANUARI
15 u. – CC Casino
Pantalone
één been, één vleugel
€ 5 voor kinderen - € 3 (leden gezinsbond)
€ 7 voor volwassenen - € 5 (leden gezinsbond

Familievoorstelling/muziektheater 

 VRIJDAG 2 FEBRUARI
20 u. – CC Casino
Nathalie Meskens
Meskens in Motown
abonnement € 15 – ticket € 18 – jong volk € 13,50

muziek

 VRIJDAG 16 FEBRUARI 
20u. – CC Casino
VRT Bigband
100 jaar Ella Try-out
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Muziek/tribute

 VRIJDAG 23 FEBRUARI
20u. – CC Casino
Muziektheater De Kolonie Mt
deWattman
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Muziek/theater

 VRIJDAG 23 MAART
20u. – CC Casino
Judas Theaterproducties
Goodbye, Norma Jeane (met uitreiking van de cultuurprijs)
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Musical

 VRIJDAG 30 MAART
20u. – CC Casino
Rode Boom
Ongekende evidenties
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Mentalismetheater/muziek

 VRIJDAG 8 APRIL
20u. – CC Casino
Jan Jaap Van der Wal
Schoon
abonnement € 13,50 – ticket € 16 – jong volk € 12

humor

 VRIJDAG 13 APRIL
20u. – CC Casino
Daan Hugaert en Katelijne Verbeke
Doek een koortzz productie
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

theater

Kort traject

 Kookworkshop Afrikaanse keueken
Beryl Otieno, een Brugse vrouw met Keniaanse roots, 
laat je proeven van de typisch Keniaanse smaken. Samen 
duik je in de cultuur en de keuken van haar land. Je bereidt 
een volledig vegetarisch voorgerecht, hoofdgerecht en 
dessert met heerlijke groenten, kikkererwten, fruit, 
soyaproducten,...

De gerechten wortelen in een eeuwenoude culinaire 
traditie die sterk beïnvloed is door de Indische keuken. 
Geniet van een boeiende kennismaking met de Oost-
Afrikaanse keuken en cultuur. De opbrengsten van Beryls 
kookworkshops gaan naar een project voor weeskinderen 
in Kenia.

wanneer? 
Donderdag 22 februari van 19u tot 22u.
waar?
Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan 112
deelname? €16 

Een volledig vegetarische maaltijd is in de prijs inbegrepen.
Breng een keukenschort mee.

in samenwerking met Vormingsplus Regio Brugge

 Een kruidenspiraal aanleggen

Een kruidenspiraal  past  in  elke  tuin  en  de  aanleg  ervan 
is relatief eenvoudig en goedkoop. Na een theoretische 
uiteenzetting ga je aan  de slag met  grond, gerecycleerd 
materiaal en de kruiden zelf.

Een kruidenspiraal biedt een ruime variatie aan kruiden op 
een klein stukje grond. Op die manier krijgen alle kruiden 
de nodige hoeveelheid zon en vocht.

Door zijn vorm zijn alle kruiden ook gemakkelijk bereikbaar, 
zonder je te moeten bukken. Door het gebruik van stenen 
wordt de zonnewarmte maximaal benut. Welke planten 
komen in aanmerking? Welke kruiden hebben het meest 
behoefte aan warmte en licht en welke minder? We 
brengen alles samen tot een mooi, praktisch en ecologisch 
geheel.

Lesgever: Diëgo Van De Keere

Wanneer? 
Zaterdag 17 maart – 13.30 tot 17u.
Waar? 
Samentuin Blankenberge, Bijsterveld, 8370 Blankenberge
Deelname? €8
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Tentoonstellingen

Exporuimte De Meridiaan - CC Casino

• Joris Thys en Julie Van Wezemael – Troep 
Actrice Veerle Eyckermans maakte prachtige foto’s over 
het ultieme moment van concentratie van de acteur. 
Net vóór de voorstelling, een kwartier voor aanvang, 
vereeuwigde ze heel wat collega-acteurs.
08/12 > 28/01 | van woensdag tot en met zondag, van  
14 – 17u. Gratis inkom.

• Fotografen Blankenberge
Fotografie is niet meer weg te denken uit ons leven. We 
leggen ons leven vast met onze smartphone, tablet,… 
Sommigen gaan enkele stappen verder en verdiepen zich 
nog meer in het medium fotografie. 

Cultuurcentrum Blankenberge biedt een podium aan jong 
talent. Deze tentoonstelling belicht werk van 7 jongeren 
die elk hun eigen parcours uitstippelen: Cheyenne 
Mistiaen, Phaedra Staels, Rian De Rous, Andrei Churakov, 
Zolboo Erelkhegbaatar, Astrid Dumolyn  en Rebecca Van 
Hulle.

03/02 > 18/03 | van woensdag tot en met zondag, van 14 
– 17u. Gratis inkom.

• Carnaval fotogeniek
Van 30 maart tot 22 april 2018 wordt in de Exporuimte De 
Meridiaan een selectie getoond van de beste 50 inzendingen 
van de fotowedstrijd Carnaval Fotogeniek. Voor deze 
wedstrijd werd aan zowel beroeps- als amateurfotografen 
gevraagd om tijdens de carnavalsperiode hét beeld van 
carnaval 2018 vast te leggen. Naast deze foto’s kan men 
in de exporuimte ook de mooiste carnavalsobjecten uit 
de omvangrijke collectie van het Stadsarchief-De Benne 
bewonderen. 

30/03 > 22/04 | van woensdag tot en met zondag, van 
14 – 17u. Gratis inkom.

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

Wij publiceren ze gratis.

info & reservatie
VIND ONZE BROCHURE OP CULTUUR.BLANKENBERGE.BE

ONLINE
cultuur.blankenberge.be
www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge
TELEFOON
T 050 636 600 – maandag tot vrijdag van 9 tot 12 & van 
13.30 tot 17 uur
E-MAIL
cultuur@blankenberge.be
INFO- & TICKETBALIE
Infopunt Dienst Toerisme
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
openingsuren 
ma – zo: 9 – 12 & van 13.30 tot 17 uur

 ”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

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 - 22u30.
zondag 21u45.

www.vierwege.be
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ONDERWIJS

Nieuws uit de Gemeentelijke 
Basisschool 't Polderhart Zuienkerke

30 december 2017 

Het eerste trimester schooljaar 2017-2018 zit er alweer op 
en het is steeds leuk om enkele onvergetelijke momenten 
in de focus te zetten !!

Uitzwaai van onze lieve refterdames 
Marleen en Katrien, van harte DANK je WEL!!!

 
Na jarenlange enthousiaste inzet in de refter om alle 
kindjes hun middagmaal te bedienen hebben we met 
spijt in het hart afscheid moeten nemen van onze lieve 
Marleen en Katrien. We hebben ze dan ook met de nodige 
luister uitgewuifd. Hun welverdiende rust hebben ze  dan 
ook  dik en dun verdiend !

Hip Hip Hoera voor onze allerliefste Sint!!

Dit jaar kwam de Sint op woensdag 6 december en 
dit verjaardagsfeest werd extra in de verf gezet met 
een fantastische, onvergetelijke verjaardagstaart!! 

Ons tuintje... Onze kippen... Eigen kweek...

Sedert eind augustus hebben we in ons tuintje ook een 
lief konijn en 2 kippen die zich blijkbaar kiplekker voelen 
want het is een feit !!!

Eigen kweek in één 

van onze 

"vierkantenmetertuintjes"
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Alle klassen vanaf 3e kleuter naar Magritte... 
onvergetelijke culturele uitstap

Ceci n’est pas une pipe !!
De leuke bolhoedjes waren uiteraard niet weg te denken.
Iedereen kwam laaiend enthousiast terug na deze 
voorstelling  in Knokke.

Diverse sportactiviteiten in het voorbije trimester 
"voor klein en groot"

Enkele leerlingen uit onze 6e leerjaar won maar liefst “7 
op 7” wedstrijden tijdens een minikrachtbaltornooi met 
enkele andere scholen te Jabbeke. 
Alvast dikke pluim !! 

Proficiat aan Ward, Milan, 

Liana en Sander alsook voor 

Juf Nadine!!

Zwemlessen met op het eind ook een momentje waterpret 
horen bij één van de favoriete sportactiviteiten!!

Lessen lichamelijke opvoeding of bewegingslessen zijn 
voor vele kinderen DE MAX!!

Gezonde, fitte school... daar gaan we voor, ook in 
2018!!
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“Gezondheid “en "fit zijn” gaan hand in hand... 
dit proberen we ook in  onze schoolactiviteiten zoveel 
mogelijk aan bod te laten komen.

Hierbij hoort ook heerlijk relaxen … en dit in ons leuk 
tuintje ! 

Wat een luxe !!
Zalige momenten om te koesteren !! 

Na de inspanning, de

heerlijke ontspanning!!

Sneeuwpret... wat was dat lang geleden

Sneeuwvlokjes… Sneeuwpret… Ideaal om kerstsfeer in de 
klas te halen en onze nieuwjaarswensen over te maken: 

een gelukkig en gezond 2018 !!

Feeëriek kerstplaatje in het 
speeltuintje van peuter - en  

1e kleuterklas

Schoolteam 't Polderhart Zuienkerke



24

Akkerwinde

Leefschool akkerwinde genoot van een warm en sfeervol 
kerstmoment met alle kinderen en hun familie. We 
wensen iedereen een magisch 2018 toe!
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JEUGD
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Chiro

De eerste maanden van ons 8e werkjaar is zoals gewoonlijk 
weer voorbij gevlogen!  
Op 7 oktober 2017 werd ons nieuw lokaal in het 
Lindenhof officiëel geopend en onmiddellijk voelden 
we er ons weer thuis als voorheen. Naast de gewone 
Chirozaterdagen organiseerden we traditioneel ook 
weer een spaghettiavond in november en hebben we 
opnieuw lekkere wafeltjes en poffertjes verkocht op de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Van harte bedankt 
aan alle aanwezige eters!
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Het eerste weekend van maart hebben we weer ons 
jaarlijks Klein Bivak, deze keer gaan we met z’n allen 
richting Sleidinge. We zijn dan eindelijk nog eens 2 nachten 
met de Chiro weg van thuis om er samen te gaan spelen, 
eten en slapen. 

Het Gewest waartoe wij met Chiro Zuienkerke behoren 
(BROK, gewestelijke bovenstructuur) organiseert de 
komende maanden ook enkele activiteiten voor specifieke 
afdelingen: op zondag 4 februari 2018 is er Titodag, op 
zondag 25 maart 2018 is er Rakwidag en op zondag 22 
april 2018 is er een speciale dag voor de Keti’s. Op deze 
dagen komen telkens de afdelingen van de ganse regio 
Brugge-Oostkust samen voor een grote activiteit.

Belangrijke data in 2018:

Klein Bivak: 02-04/03/2018 (te Sleidinge) 
Groot Bivak: 23-31/07/2018 (te Arendonk)
Spaghettiavond: 03/11/2018

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 groepsleider Axel 
(0472/716684).

SPORT EN VRIJE TIJD

Turnen op dinsdagavond voor
volwassenen

Op dinsdag 9 januari gingen de turnlessen terug van start. 
Dit onder leiding van kinesitherapeut Marleen Vanbesien. 
Met kennis en ervaring stuurt Marleen bij waar nodig is 
zodat u zeker mag zijn dat u de oefeningen op een correcte 
manier uitoefent. Uithouding- en spierversterkende 
oefeningen van het ganse lichaam komen steeds aan bod!
Deze cursus vindt plaats op elke dinsdagavond (NIET tijdens 
schoolvakanties) van 19 tot 20 uur, in de gemeentelijke 
sportzaal. Geïnteresseerden zijn steeds welkom. Inschrijven 
op voorhand! 
Voor de volgende lessenreeks betaal je 30 euro. Hiervoor 
ontvangt je een factuur. 

IEDEREEN IS WELKOM
Data: 9/1, 16/1, 23/1, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 17/4, 24/4
Eva Verburgh – eva.verburgh@zuienkerke.be

YOGA

De tweede lessenreeks ging reeds van start. De lessen zijn 
opnieuw volzet.

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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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. 

ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be
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MEETKERKSE MOERENTOCHT

De SPORTRAAD VAN ZUIENKERKE organiseert op 
ZONDAG 8 APRIL 2018 zijn jaarlijkse wandeltocht door 
de Meetkerkse Moeren. Deze wandeling loopt door het 
heringerichte natuurgebied ‘De Meetkerkse Moeren’ met 
zijn vele fauna en flora.
Langs rustige verkeersluwe wegen, mooie vergezichten, 
richting Waggelwater, de recent gerestaureerde 
“Poldermolen” en door de idyllische dorpjes Meetkerke en 
Houtave .

Start en aankomst:
In het Sportcentrum van Meetkerke, Oude Molenweg 15

Inschrijving:
van 8.00 tot 15.oo u

Afstanden:
6 - 12 - 16 - 20 - 26 km

5 km

Deelname:
Leden: 1,10 €
Niet-federatieleden: 1,50€

Info:
Roger Deketelaere - 0478/27.31.63
Franky Goethals - 0476/48.31.69

BIBLIOTHEEK

WOENSDAG 11 APRIL 2018 GROTE
VOORLEESMIDDAG IN DE BIB VAN
ZUIENKERKE

Woensdag  11 april 2018 organiseert het bibteam een 
grote voorleesnamiddag in de bibliotheek
14:30 uur : voor kleuters van de 2de en 3de kleuterklas
15:30 uur : voor leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar 
Ouders en grootouders, broers en zussen zijn van harte 
welkom.
Achteraf zijn er lekkere …….????
Deze activiteit is volledig gratis.

LERARENKAARTEN IN DE 
BIBLIOTHEEK VAN ZUIENKERKE

Alle leerkrachten woonachtig in de gemeente Zuienkerke 
kunnen hun lerarenkaart ophalen in de bib tijdens de 
openingsuren.

Onze bib is open : 
 elke woensdag van 17 uur tot 19 uur
 elke zaterdag van 10 uur tot 12 uur

Tel. 050/42.45.45 

Ligging bibliotheek : Nieuwe Steenweg 37 , 2de verdieping

Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 | 8377 ZUIENKERKE
T 050 41 84 14

Gesloten op zondag, maandag en dinsdag
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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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NIEUW E-MAILADRES BIBLIOTHEEK
ZUIENKERKE

De Zuienkerkse bibliotheek heeft vanaf 1 januari 2018 een 
nieuw e-mail adres
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be

NIEUWE AANWINSTEN          

JEUGD

Titel Auteur

Prentboeken

Lou viert carnaval Amant, Kathleen

Lou in het herfstbos Amant, Kathleen

Leesboeken

Op stap met Roskam Den Hollander, Vivian

De kleine prinses Stilton, Geronimo

Ramp op de Noordpool Dansecoer, Dixie

Mission impossible Cazemier, Caja

Strip

Een dag in de zoo Leemans, Hec

Weetboeken

Waarom je eigen scheten Walraven, Esther

Lannoo's grote encycloped Woodward, John

Het dikke Ketnet quizboek Seeuws, Annemiek

Raadselachtig Palombië Batem

Lise op Monstereiland Berte, Kristof

Wie heeft er gebeld? Cazenove, Christophe

Wie is de allerbeste? Cazenove, Christophe

Modelvriendinnen Cazenove, Christophe

Diep in de zee Cazenove, Christophe

Diep in de zee Cazenove, Christophe

Diep in de zee Cazenove, Christophe

Kathy's Kat Cazenove, Christophe

Hondenweer Laudec

De rally van Monte-Cacao Leemans, Hec

Supermarkske is weer pr Leemans, Hec

De tandartsassistente Leemans, Hec

De schaduw van Fantomar Leemans, Hec

De vuurproef Legendre, Marc

Amedee stopt ermee Linthout, Willy

Jezuf van Nazareth Linthout, Willy

Very bad trip Midam

De schipbreukelingen Picault, Aude

De bedrieger Picault, Aude

Caztar Poetzarelli

Nibi nibi Poetzarelli

Ochtendgloren en avonds Sobral, Patrick

Klauwen en veren Sobral, Patrick

Urbanus vertelt Stallaert, Dirk

Urbanus vertelt Stallaert, Dirk

Voetbalgek! Sulpice, Olivier

Game of drones Van Gucht, Peter

De heldenmaker Vandersteen, Willy

De planeetvreter Vandersteen, Willy

VOLWASSENEN

Mijn mooiste herinnering Lindstrom, Eric

Pijn Wallis de Vries, Mel

Draai je niet om Alsterdal, Tove

Pluk een roos Arlidge, M.J.

De butlerknop Aspe, Pieter

Het laatste woord Baete, Piet

Geheim verlangen Banks, Maya

Gevaarlijke liefde Banks, Maya

Vurige obsessie Banks, Maya

De perfecte leugen Barr, Emily

Praagse nachten Black, Benjamin

Het verdorven genootsch Blom, Philipp

De verloren familie Blum, Jenna

Het klaprozenjaar Bomann, Corina

Het meisje uit het Noorde Bonda, Katarzyna

Oorsprong Brown, Dan

Hij schreef te weinig boe Brusselmans, Herman

Nachthandel Child, Lee

Boek der spiegels Chirovici, Eugen Ovidiu

Het gewicht van de haat Claes, Jo

Vijftig Claes, Bavo
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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



35

De erfenis Clark, Mary Higgins

Laat niet los Coben, Harlan

Het hart van het kwaad D'Andrea, Luca

Dit is van mij De Coster, Saskia

De biecht Dala, Nadia

Nacht & nevel Deflo, Luc

Manhattan Beach Egan, Jennifer

Het boek des onheils Erik, Kai

Kwijt Feliers, Anja

Femme fatale Feliers, Anja

De oude koning in zijn ri Geiger, Arno

De naakte bruid Gemmell, Nikki

De oplichters Grisham, John

De stenen engel Hewson, David

Ansichtkaarten uit Grieke Hislop, Victoria

Beestachtig Kellerman, Faye

De doodsformule Kellerman, Faye

Jager Kepler, Lars

De laatste riten Kidd, Jess

Schone slaapsters King, Stephen

Laatste woorden Koryta, Michael

Een erfenis van spionnen Le Carré, John

Heks Läckberg, Camilla

Goed of slecht Land, Ali

De man die zijn sporen wi McDermid, Val

Het noordwater McGuire, Ian

Het talibanoffensief McNab, Andy

Brandhaard McNab, Andy

De hoogste prijs McNab, Andy

Doodse stilte McNab, Andy

VERENIGINGEN-
ORGANISATIES-BEDRIJVEN

Feest van de 80-jarigen: 22/10/2017 
De Grote Stove

BEIRENS Erna, BILLIOUW  Maria, BILLIOUW  Urbain, 
BONNE Jenny, BONTE Hubert, CROMBEZ Elise, DANEELS 
Cecile, DE BAERE Yvette, DE MAECKER Madeleine, DE PRÉ 
Maria, DE ZAEYER Maria, DECLOEDT Joël, DECRAENE Dina, 
DEKEMPE Simonne, DESCHROODER Liliane, DEVRIESE 
Daniël, DUPON Agnes, GARDIN Christiane, KNOCKAERT 
Cecile, MAERTEN Jozef, NEIRYNCK Ghislena, RABAEY 
Anita, TILLEMAN Irma

Biljartclub 2000 Boldershof



36

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
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Nieuws van de Koninklijke vrienden-
kring van de bloedgevers te Zuienkerke

Ondertussen liggen de feestdagen weeral een tijd 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 
2018 toe. 

Deze nieuwjaarswensen konden we reeds persoonlijk aan 
heel wat donoren over maken op de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Zuienkerke op zaterdag 6 januari. 
Als bestuur hebben we daar, zoals reeds een aantal jaren, 
terug de stand van de frieten bemand. 
Wij danken ook Andrea en Roger De Craemer, van feestzaal 
“De Nieuwe Blauwe Toren”, voor hun bereidwillige 
medewerking aan de organisatie ervan. 
Op de vorige bloedcollecte van 5 december overschreden 
we de kaap van 90 donoren, we telden er namelijk 91. 
Ook mochten we 5 donoren welkom heten die terug in 
Zuienkerke bloed komen geven. Met deze opkomst hadden 
we 18 donoren meer dan in september. In vergelijking met 
december 2016 hadden we 10 donoren minder. In 2017 
telden we over de 4 bloedcollecties samen 331 donoren. 
Zoals ieder jaar kreeg de bloedgever van de vriendenkring van 
de bloedgevers Zuienkerke, een mooi eindejaargeschenk. 
Dit jaar hadden we gekozen voor een degelijke ijskrabber. 
De bloedinzameling viel ook juist vóór Sinterklaasdag en 
daarvoor kreeg iedere donor een sinterklaasattentie van 
het Rode Kruis.

Ondertussen zijn we ook reeds bezig met de voorbereiding 
van het jaarlijks souper waarop de vereremerking van de 
verdienstelijke leden zal plaats vinden. 
Dit souper gaat door op zaterdag 10 maart 2018 om 19u00 
en dit terug in feestzaal “De Nieuwe Blauwe Toren”.
De volgende bloedcollecte zal plaats vinden op dinsdag 27 
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 27 maart terug familie, 
vrienden en eveneens kennissen mee te brengen.

Arnold Van Eeghem - secretaris

PASAR

18/02/2018 Train World te Schaarbeek

"Beleef vandaag de trein van gisteren en 
morgen."

Hoe zagen treinen er vroeger uit en hoe zien ze er nu uit.
Hoe komt het dat treinen een grote rol speelden in de 
vakantiedagen die de arbeiders kregen rond 1900.
Hoe evolueerde het treinkaartje in al die jaren ? Hoe ziet 
het  koninklijk rijtuig uit 1952 eruit ?
België was het eerste land op het Europese continent dat 
een spoorlijn opende voor het publiek….
Wat betekenen al die seinpalen langs de spoorweg, hoe 
geraakt de treinconducteur hier aan uit ?
Is je nieuwsgierigheid gewekt?? Het 
bezoek gebeurt met Nederlandstalige 
gids. Tevens laten we jullie ook een stukje 
rosse buurt zien, Turken in Schaarbeek, 
prachtige huizen en een sprookjesachtig 
gemeentehuis en de Schaarbeekse ezel 
geschiedenis, dit terwijl we ongeveer een 
3 km stappen.

Bijdrage:
Leden: 50 €
Niet-leden: 55 €

Afspraak:
voorzijde station, lokettenzaal, 1 Brugge om: 9.30 u

In de prijs is inbegrepen:
warme maaltijd + drankje, dessert en koffie, treinticket, 
rondleiding met gids in museum, verzekering.

Inschrijving kan bij: voor 9/02/2018
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,  
Dorpweg 24-Meetkerke 0497/36.46.17
Cools Wim,  
Nieuwe Steenweg 135 0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be

En door storting (na contactname met bestuurslid, 
plaatsen beperkt) voor 9/02/2018
Pasar Zuienkerke     BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB
vermelding : Train World
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gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

Seniorcity Wenduine  
assistentiewoningen

Brugsesteenweg 80-84 | 8420 Wenduine

Wonen aan de kust in een perfect afgewerkte erkende assistentiewoning  
met zicht op de Uitkerkse polders 

Het beheer en de organisatie van zorg- en dienstverlening komt tot stand dankzij  
een samenwerkingsakkoord met de thuiszorgdiensten van Solidariteit voor het Gezin,  

een thuiszorgorganisatie met 40 jaar ervaring!

Seniorcity staat garant voor gezellig, comfortabel en veilig wonen,  
een persoonlijke aanpak en zorg op maat voor elke bewoner

Wordt u de nieuwe buur van onze fijne bewoners in Seniorcity Wenduine?  
Contacteer snel Emilie Decrock, onze woonassistente voor een persoonlijke  

rondleiding in onze modelflat!  050 64 13 92

Meer informatie?
 050 64 13 92 |  GAWSeniorcityWenduine@svhg.be |  

 www.seniorcity.be | /Seniorcity.Wenduine

TE HUUR
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17 maart 2018       Jan Breydelstadion Brugge

Wil jij ook eens het grote stadion van Brugge 
bezoeken? Schrijf je nu in en ontdek wat je als bezoeker 
op matchdagen nooit te zien krijgt.
 We vertrekken aan de voorkant van de Club Shop en 
maken kennis met de oprichtingsjaren van Club.

 In de spionkop proeven we een eerste keer van de unieke 
sfeer van het Jan Breydelstadion.

 Bij het bezoek aan de veiligheidstoren ontdekken we hoe 
de veiligheid in het stadion wordt georganiseerd.

 In de perszaal kruip je in de huid van een echte journalist 
tijdens een persconferentie.

 Als speciale gast neem je plaats op de ere-tribune en 
leer je alle unieke eigenschappen van het stadion kennen.

 Als VIP van de dag nemen we je mee in de luxe van 
ons logegebouw.

 Neem plaats op de comfortabele Skylounge Business 
Seats.

 In de spelerstunnel nemen we een virtuele blik in 
kleedkamer van Club en bereiden we ons voor op de 
memorabele wandeling naar het hoofdveld.

 Via de spelerstunnel brengen we een bezoek aan 
de heilige grasmat van het Jan Breydelstadion.

 Herbeleef in het Club Museum opnieuw de mooiste 
hoogtepunten aan de hand van de trofeeën van Club.

Met een gids bezoeken wij dit stadion die misschien 
gedeeltelijk zal verdwijnen. Bij elke locatie krijgen we een 
blauw of groen tintje uitleg.
Vergeet alvast geen sjaal naar jullie voorkeurploeg van 
Brugge mee te brengen. 

Bijdrage:
Leden : 8 €  
Niet leden : 10 €    

Afspraak: 
Club shop, Jan Breydelstadium, Olympialaan 72, 8200 
Brugge
Uur : 13.55u

In de prijs is inbegrepen: 
gegidste rondleiding, verzekering, opwarmertje.

Inschrijving kan bij: voor 13/03/2018
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,  
Dorpweg 24-Meetkerke 0497/36.46.17
Cools Wim,  
Nieuwe Steenweg 135 0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be

En door storting voor 13/03/2018
Pasar Zuienkerke     BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB
vermelding : Jan Breydelstadion

NIEUWMUNSTER IN 2018, EEN JAAR
LANG 'DORP IN DE KIJKER!'

DE KRACHT VAN HET DORP SCHUILT IN HAAR MENSEN

Landelijke Gilden brengt jaarlijks vijf dorpen uit Vlaanderen 
extra onder de aandacht. Nieuwmunster draagt in 2018 voor 
West-Vlaanderen de titel ‘Dorp in de kijker’. De wijze waarop 
Nieuwmunster mensen en verenigingen bij elkaar weet te 
brengen gaf de doorslag voor deze opvallende keuze.
Nieuwmunster, vertoeven is er hemels
Dit dorp-met-uitzicht verrast door zijn rust zo dicht bij 
de kust. Alles rijmt er op de volheid van het leven. Een 
heerlijkheid als géén ander, eenvoudig en net daarom 
verrassend. Het eeuwenoude tracé van de Doelhofstraat, 
op een drafje van de kustfietsroute of de Gentelefietstocht, 
zet je er graag op weg.
Dorp in de kijker
Met ‘Dorp in de kijker’ wil Landelijke Gilden het dorp 
promoten en de samenwerking tussen verenigingen 
bevorderen. Dorpsbewoners kunnen tevens hun dorp mee-
maken, een doel waarop de parochieraad en de ‘Dorpsraad’ 
uit Nieuwmunster sterk inzetten. Vijf jaar terug, aan de 
vooravond van het feestjaar rond ‘800 jaar Nieuwmunste’ 
werd het kleine dorp omwille van een zelfde drive al eens 
gelauwerd door de Koning Boudewijnstichting. Deze nieuwe 
bekroning daagt dan ook uit om verder koers te houden. 
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NIEUWE STEENWEG 60 ▪ 8377 ZUIENKERKE ▪ 050/41 13 41 

INFO@SLAGERIJCHRIS.BE ▪ WWW.SLAGERIJCHRIS.BE
TRAITEUR - BARBECUE
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2018, ook Europees jaar van het cultureel erfgoed 
In 2018 herdenken we passend het einde van de eerste 
wereldoorlog en zetten we ook in op de culturele eigenheden 
van het dorp. Licentiaat-historicus Robert Boterberge 
ontsloot in de afgelopen jaren de unieke geschiedenis van 
ons dorp. Zijn nauwgezette studie  wordt in de loop van het 
jaar in boekvorm uitgegeven. Voor al wie Nieuwmunster in 
het hart draagt is dit een levenswerk om naar uit te zien. 
Parallel wordt een lezing rond deze unieke geschiedenis 
opgezet in hof ‘den Leeuw’, één van Nieuwmunsters 
fraaiste hoeven. De bevrijding van ons dorp vormt dan 
weer het kader waarbinnen de Bartholomeüsfeesten zich 
in 2018 feestelijk willen ontplooien. Onze gemeenschap wil 
tenslotte ook met het project kritisch maar tegelijkertijd 
opbouwend een oogje in het zeil houden rond de toekomst 
van ons dorp. We dringen aan op meer ‘open’ perspectief 
én respect voor het erfgoed!
Gilde Nieuwmunster-Houtave 
De Landelijke Gilde Nieuwmunster-Houtave zette zich in 
de afgelopen jaren binnen het samenwerkingsverband 
van verenigingen bijzonder constructief in. De gilde denkt 
vrij en toch verbonden mee en weet tevens de handen 
uit de mouwen te steken. Ze zijn een ‘lichtend’ voorbeeld 
voor ons allen! Vol waardering zal ‘Dorp in de kijker’ dan 
ook in het najaar een nieuw evenement lanceren rond 
het thema ‘Licht’. We houden nog even de lippen stijf 
over de concretisering van het programma, maar kunnen 
wel reeds verklappen dat 2018 in Nieuwmunster opnieuw 
‘hemels’ zal zijn! Proficiat aan alle dorpsbewoners voor hun 
welverdiende titel ‘Dorp in de kijker’!
De ‘Dorpsraad’

KVLV ZUIENKERKE

Overzicht activiteiten 2017 KVLV Zuienkerke

Op  maandag 18 December 2017 hebben we het KVLV 
werkjaar 2017 afgesloten en dit met ons jaarlijks 
kerstfeest. Dit feest mocht weer zoals vorig jaar rekenen 
op een talrijke opkomst van onze “Vrouwen met Vaart” uit 
Zuienkerke.  Iedereen werd verrast met leuke spelletjes, 
glaasje bubbels  een  sneukeltafel met koffie en tot 
afsluiter een klein hebbedingetje.  Wij kozen samen een 
liedje om de warmste week te steunen waarvoor 2€ per 
aanwezige is  doorgestort.  De keuze viel op “Een ster” van 
Stan Van Samang.
We kunnen met ons allen terugblikken op een boeiend, 
leerrijk, sportief en creatief 2017 en hopen in 2018 weer 
op dezelfde manier alle leden te boeien en voor  leuke en 
aangename momenten te zorgen. 
Wij geven hierbij nog een overzicht van de afgelopen 
activiteiten en sluiten af met een kort overzicht van het 
eerste kwartaal 2018.

Ons jaar begon  traditioneel met een startvergadering 
waar naast het voorstellen van ons jaarprogramma alle 
aanwezigen al meteen getest werden op hun parate kennis 
– de quiz was ludiek opgevat en alle aanwezigen blonken 
uit.
Een aantal smakelijke kooklessen stonden eveneens op 
ons programma gaande van “ Alles in 1 pot”, “party uit Ons 
Kookboek” tot “ Winterkost special”. Een aantal van onze 
keuken prinsessen hebben thuis deze recepten met veel 
liefde opnieuw klaar gemaakt. …
De creatieve geesten werden ook dit jaar weer aardig 
verwent gaande van bloemschikken in het prachtig kader 
van “ Maison Fleurie”, het maken van mooie kerstkaarten, 
boetseren van herfstblaadjes tot het uitwisselen van 
kennis en het maken van creatieve brei en haakwerkjes.
De sportieve leden kwamen eveneens  aan hun 
trekken tijdens de zomerse wekelijkse fietstochten en 
strandwandeling. Het fietsseizoen werd afgesloten met 
een bezoek aan het “Bel Epoque centrum” te Blankenberge 
en een jaarlijks etentje. 
Onze  uitstappen mochten ook dit jaar weer rekenen op 
veel enthousiaste deelnemers.  De jaarlijkse daguitstap liet 
ons kennis maken met een oude leerlooierij, een kruiden 
tovenaar die aan de beste restaurants van ons land levert 
en aan het prachtige Los in Lochristi.  In Antwerpen hebben 
we kennis gemaakt met de Joodse gemeenschap waar 
iedereen vandaag nog met veel vreugde naar terugkijkt 
en nog steeds boeiende  verhalen over kan vertellen.  Wij 
bezochten het VRT gebouw en namen deel aan een opname 
van “ Van Gils en Gasten”  tot slot gingen we naar een avant 
premiere van de Belgische film “Het tweede gelaat” die 
werd afgesloten door een woordje van  de hoofdrolspelers.  
Een aantal sprekers werden verwelkomd nl Marc Dupont 
en F. Malbrancke waar dankzij de boeiende uiteenzetting 
van deze laatste nu alle aanwezigen weten hoe om te gaan 
met “Etiquette”. 
Tot slot  was er samen met de partners  een gezellig 
samenzijn waar het uitgebreide kaasbuffet door iedereen 
werd gesmaakt. 
Wil je in de toekomst ook deelnemen aan deze boeiende 
activiteiten neem dan contact via ons email adres  
(KVLVZuienkerke@outlook.com) of kom gewoon eens 
mee met een lid om kennis  te maken met één van 
onze evenementen. Je kan ook iemand van ons bestuur 
aanspreken hiervoor. 

Ook voor 2018 zijn er reeds een aantal activiteiten gepland.
Een aantal datums liggen reeds vast zoals de kooklessen

 Op dinsdag 6 maart komt ‘streetfood’ aan bod 

 Op dinsdag 22 mei komen er ‘asperges’ op ons bord

 Voor woensdag 12 september laten we onze inspiratie 
nog eens los

 En de laatste kookles gaat door op woensdag 7 
november en gaan we proeven van quinoa en couscous  
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COMPUTERWINKEL

iPHONE & iPAD HERSTELLING 

VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES

NETWERKBEHEER

CAMERABEWAKING

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT 

SERVICECONTRACTEN

WEBSITES

BLANKENBERGE 
BRUGSE STEENWEG 72, T 050 41 91 40

BREDENE 
KAPELSTRAAT 43, T 050 41 91 40 

FOLLOW US ON C

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

CAMERA
SPECIALIST
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Net als in 2017 gaan onze maandelijkse crea cafés en/
of lessen door op de eerste maandag van de maand. 
Afhankelijk van de activiteit gaan deze door in de Notelaar 
of op verplaatsing (bloemschikken).
Onze wekelijke fietstochten (vanaf half mei) gaan 
onverminderd verder.
Op maandag 14 mei gaan we op dagreis, Kathleen en Jenny 
zijn al druk bezig met de voorbereidingen.
Een bezoekje aan de sauna, kennismaken met yoga, 
een filmpje meepikken, een wandeling langs het strand, 
iedereen komt aan zijn trekken.

Wij zien er elk geval al naar uit om onze leden vol 
enthousiasme te ontvangen op één van onze activiteiten.
Groetjes
Anneke, Brigitte, Jenny,  Kathleen, Marie Thérèse,  Sabine, 
Sandra, Rita

Enkele momenten van 
het voorbije jaar...

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018

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

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

taxigeorges@telenet.be
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A MBACHTELI JKE ZUIVEL
W W W. H O E V EL I J S T ER N E S T. B E

BEZOEK ONZE HOEVEWINKEL
• Dinsdag tot en met vrijdag: 9u - 12u en 13u - 18u
• Zaterdag: 9u - 12u
• Zondag en maandag gesloten

MEER INFO
H O E V E  ' T  L I J S T E R N E S T
VOETWEG 4  •  8377  HOUTAVE

INFO@HOEVEL I J STERNEST.BE

W W W. H O E V E L I J S T E R N E S T. B E

L I K E  O N S  O P  FAC E B O O K !

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

VERHUUR SPRINGKASTELEN 
Bram Danneels 
Blankenberge 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 
0472/60 56 58 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE 

www.nagelstylistejessica.be 
    thuis op afspraak 
   aan huis 

Blankenbergse dijk 18,  Blankenberge

VERHUUR SPRINGKASTELEN 
Bram Danneels 
Blankenberge 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 
0472/60 56 58 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE 

www.nagelstylistejessica.be 
    thuis op afspraak 
   aan huis 

Blankenbergse dijk 18,  Blankenberge
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PREVENTIE

Stichting brandwonden:
Preventie op uw maat

In 2020 worden rookmelders verplicht voor alle woningen 
in Vlaanderen. Daarom biedt Stichting Brandwonden aan 
gemeentebesturen de mogelijkheid om op een eenvoudige 
manier hun inwoners de kans te geven een degelijke 
rookmelder aan een gunstige prijs aan te schaffen.

De rookmelders kunnen aangekocht worden bij de Dienst 
Burgerzaken in het gemeentehuis. De kostprijs bedraagt 16 
euro per stuk. De opbrengst gaat integraal naar het goede 
doel van Stichting Brandwonden.

www.stichtingbrandwonden.be
info@stichtingbrandwonden.be
tel. 02 649 65 89
 

TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND
ZONDER ALCOHOL

Het was vorig jaar een overdonderend succes: meer dan 
120.000 mensen schreven zich in voor Tournée Minérale. 
Voor De DrugLijn en de Stichting 
tegen Kanker, de organisatoren van de 
campagne (i.s.m. Logo en CGG) was de 
conclusie duidelijk. Dit doen we in 2018 
opnieuw! ‘Tournée Minérale’ roept alle 
Belgen op om in februari, voor het 
eerst of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te 
zeggen tegen alcohol.
Alcohol: geen onschuldig product
Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor 
velen maakt het deel uit van de routine. Toch zijn er heel 
wat risico’s verbonden aan alcohol, en niet alleen voor 
de problematische gebruikers. Alcohol heeft invloed 
op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen 
met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Van 

WELZIJN EN  
GEZONDHEID

de relatief onschuldige kater tot heel wat ernstigere 
gezondheidsklachten, zoals slaapproblemen, hartklachten, 
leveraandoeningen en kanker. Daarnaast kan alcohol voor 
heel wat moeilijkheden zorgen in het verkeer, op het werk, 
in relaties, …
Op je gezondheid
Met Tournée Minérale krijgt je lichaam de tijd om te 
recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. En 
daar zijn voordelen aan verbonden: sommige mensen 
slapen beter, anderen hebben meer energie, je werkt ermee 
aan een gezonder gewicht, … Veel deelnemers voelen zich 
gewoon beter in hun vel. Dat zijn geen loze woorden. Na de 
vorige editie deed UGent een bevraging bij de deelnemers. 9 
op de 10 antwoordde dat ze één van de vermelde voordelen 
aan den lijve ondervonden hadden.
Door de actie sta je ook even stil bij je alcoholgewoontes. 
Dat doet je beseffen hoe snel je anders een glas drinkt 
zonder erbij na te denken. Onderzoek in het buitenland, 
waar dergelijke campagnes al langer bestaan, heeft 
uitgewezen dat deelnemers zelfs maanden later nog 
steeds minder drinken dan voorheen. Redenen genoeg dus 
om mee te doen.
Organiseer je eigen Tournée Minérale-evenement
Februari wordt opnieuw de alcoholvrije maand. Een 
goed moment om te bekomen van de overdadige 
eindejaarsperiode. Maar begrijp ons niet verkeerd: meedoen 
wil niet zeggen dat je een saaie vier weken tegemoet gaat. 
Op zoek naar een leuke, alcoholvrije activiteit? Of wil je 
net zelf, met je sportclub, je horeca-zaak, je bedrijf, een 
evenement organiseren in het kader van Tournée Minérale? 
Surf dan naar de kalender op onze website en zet het erbij. 
Hoe meer Tournée Minérale-activiteiten, hoe liever!
Vrienden uitdagen voor het goede doel
Als je meedoet, kan je je ook laten sponsoren voor de 
Stichting tegen Kanker. Nieuw is dit jaar dat je een vriend, 
familielid of collega kan uitdagen om mee te doen met de 
alcoholvrije maand. Om hem of haar extra te motiveren, 
kan je beloven een som te storten voor de Stichting 
tegen Kanker, als je vriend de hele maand volhoudt. Het 
ingezamelde geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek.
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2018 geen 
alcohol. Je zal zien dat je je ook zonder perfect kan amuseren. 
Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be .

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon.: St. Michiels
vrijdag: Gent

Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag : 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.
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Adviesburo Rony Stroo en Partners

25 jaar ERVARING als Bankier en VERZEKERINGSmakelaar, dat verdient 
ook JOUW vertrouwen? Contacteer ons gerust op 

www.adviesburostroo.be en volg ons op facebook Fintro Brugge
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PRATEN OVER JE PROBLEMEN?
DOEN!

In je hoofd kan een mug een olifant baren.
Je gevoelens overweldigen je, ze dringen zich op, halen je 
uit je concentratie en verstoren je nachtrust.

Door er met iemand over te praten, krijgen de dingen een 
naam en heb je er vat op.
Je ziet beter wat er aan de hand is en wat je eventueel 
kan doen.
Je gesprekspartner kan je hierbij helpen.
Dat je erover durft te praten, ziet hij eerder als een teken 
van sterkte dan van zwakte.

Met wie praat ik het best?

Soms lijkt het of er niemand is waarmee je kan praten. Het 
lijkt er dan op alsof je er alleen voor staat. Dat is niet zo. 
Kijk rond jou en durf naar mensen toe te stappen. Je vindt 
vast iemand die naar je verhaal wil luisteren. De eerste 
zorg zou je eigenlijk moeten kunnen vinden bij je buren, 
vrienden, familie of collega's. Stap dus niet meteen naar 
een hulpverlener. Misschien lucht het gewoon op met een 
bekende te praten. Luisteren en elkaar helpen, dat zou 
eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. 

Vind je niet direct iemand, dan kan je altijd naar je huisarts 
stappen of bellen of chatten naar een vrijwilliger van 
Tele-Onthaal. Zij staan open voor jouw verhaal en zullen 
jou zeker niet veroordelen. Alles kan je met deze mensen 
bespreken. Maak er dus gebruik van, ze zijn er voor jou.

Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar 
op het telefoonnummer 106. 
Op www.tele-onthaal.be kan je elke avond vanaf 18u 
chatten met Tele-Onthaal. Op woensdag en zondag kan 
dit vanaf 15u. 

Benieuwd naar meer informatie en tips om je veerkracht 
te verhogen? Neem een kijkje op www.fitinjehoofd.be.



48

geen pijn, maar ik ben dan ook geen ‘kleinzerige’. Er zijn 
natuurlijk leukere dingen, maar gelukkig vraagt degene 
die de foto’s neemt of het nog gaat. Uiteindelijk is die pijn 
maar van korte duur en is het een klein ongemak om te 
weten of er iets aan de hand is.”

Dr. Martens: “Het aandrukken van de borst is nodig om 
scherpe foto’s te kunnen maken en om de stralingsdosis te 
beperken. Sommige vrouwen denken dat het aandrukken 
de borst binnenin kan kwetsen, maar dit is niet zo.”

“Het onderzoek zelf stoort mij niet,” vult Kristel (54) verder 
aan. “Wat ik wel vervelend vind, is dat ik het resultaat 
niet direct na het onderzoek krijg. Dan loop ik een tweetal 
weken ongeduldig rond, tot ik het resultaat ontvang 
en ik gerustgesteld ben. Het resultaat van mijn laatste 
screeningsmammografie kreeg ik wel al na een week, alsof 
ze wisten dat ik hierop aan het wachten was!”

Dr. Martens: “Dat je het resultaat niet onmiddellijk 
meekrijgt, komt  doordat  elke  screeningsmammografie  een  
tweede keer beoordeeld wordt. Dit gebeurt in het Centrum 
voor Kankeropsporing. Dankzij de kwaliteitscontrole 
worden minder vrouwen onnodig verwezen voor bijkomend 
onderzoek en worden meer borstkankers vroegtijdig 
opgespoord. Doordat de dossierverwerking steeds meer 
gedigitaliseerd wordt, kunnen de resultaten ook heel 
wat sneller verstuurd worden. Fijn te horen dat ook jij het 
resultaat snel ontving, Kristel.”

Julia (50): “Ik las onlangs dat 1 op de 3 vrouwen zich niet 
laat onderzoeken op borstkanker. Ik was hierdoor echt 
verbaasd. In mijn vriendenkring is dit een vaste gewoonte, 
net als een jaarlijks bezoek aan de tandarts.”

Dr. Martens: Ook vanuit het Centrum voor Kankeropsporing 
willen we graag weten waarom 1 op de 3 vrouwen zich niet 
preventief laat onderzoeken. We plannen daarom een 
bevraging waarbij we gaan polsen naar redenen waarom 
vrouwen niet deelnemen. Op basis van de resultaten, hopen 
we maatregelen te kunnen nemen die eventuele drempels 
om deel te nemen kunnen verlagen of wegwerken.

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN MAAK
TIJD VOOR EEN SCREENINGSMAMMOE-
GRAFIE.

Laat van je 50ste tot en met je 69ste elke 2 
jaar een mammografie nemen.

Door om de 2 jaar een screeningsmammografie te laten 
nemen, kan borstkanker vroeg opgespoord worden. Hoe 
vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans 
op genezing en hoe minder zwaar de behandeling is. Krijg je 
een uitnodigingsbrief in de bus? Doe dan mee!

Karin, Miriam, Kristel, Linda en Julia delen hun ervaringen. 
Dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor 
Kankeropsporing (CvKO) reageert.

Karin (52): “Ik herinner me nog toen ik twee jaar geleden 
voor de eerste keer de uitnodigingsbrief kreeg. Ik vond het 
een goed initiatief en aangezien het gratis was, zag ik niet 
direct een reden om het niet te doen.”

Dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor 
Kankeropsporing: “Het onderzoek is inderdaad om de 
twee jaar gratis voor vrouwen van 50 tot en met 69 
jaar. Als je geen sterk verhoogd risico op borstkanker of 
klachten hebt, is het aangeraden om elke twee jaar een 
screeningsmammografie te laten nemen.”

Miriam (56): “Ik vind het moeilijk om de afspraak in te 
passen in mijn drukke agenda. Het is handig dat ze mij 
om de twee jaar een afspraak voorstellen, maar het is 
nóg handiger dat ik deze afspraak kan verzetten als het 
mij niet uitkomt… Wat bij mij meestal het geval is. Ik bel 
dan gewoon naar het gratis nummer van het Centrum voor 
Kankeropsporing en in een mum van tijd heb ik een andere 
afspraak gemaakt.”

Kristel (54): “ Blijkbaar is de oorzaak van borstkanker nog 
steeds niet gekend. Zelfs als je kiest voor een gezonde 
leefstijl en geen klachten hebt, loop je risico. Je kan wel 
bewust kiezen om borstkanker vroeg op te sporen, en dat 
doe ik dan ook door om de
2 jaar in te gaan op de uitnodiging die ik krijg. Het geeft me 
een geruststellend gevoel dat de artsen bevestigen dat er 
op de foto’s geen afwijkingen te zien zijn die kunnen wijzen 
op borstkanker ”

Linda (59) getuigt hoe zij de screeningsmammografie 
ervaart: “Dat  de borst tussen twee platen wordt  
aangedrukt, is geen angenaam gevoel. Bij mij doet het 

PCW   Solutions. 

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

Wesley Canneyt 

Nu ook in Zuienkerke! 

COMPUTERPROBLEMEN 
HARDWARE 

HERSTELLINGEN     WEBSITES 
SOFTWARE 
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BURGERLIJKE STAND

ERNA WILLEMS EN MICHEL BEIRENS
GOUDEN JUBILEUM

6 juni 1967 stapten Erna en Michel in het huwelijksbootje
50 jaar later werd dit goudenhuwelijk in aanwezigheid 
van familie, veel  vrienden en enkele leden van het 
schepencollege gevierd in feestzaal De Vrede.
Dit sprookje begon op een bietenveld.

Hun huwelijk werd bezegeld met een dochter en een zoon 
en 5 kleinkinderen .
Erna en Michel zijn zeer actieve mensen .
Zij zijn beiden nog lid van diverse verenigingen. De rode 
draad in hun leven is dienstbetoon . Zij staan steeds 
paraat voor hun kinderen en om anderen  te helpen.
Samen genieten zij volop van het leven en van hun 
buitenverblijf in de Ardennen 

YOLANDA MONTEYNE EN CAMIEL VANBESIEN
DIAMANTEN HUWELIJK

60 jaar geleden gaven Yolanda of Landa en Camiel  elkaar 
het jawoord te Meetkerke.
Dit heugelijk feit werd gevierd in Manoir Polderzicht in 
aanwezigheid van de familie, veel vrienden en enkele 
leden van het schepencollege 
Yolanda was afkomstig van Meetkerke en Camiel van 
Houtave.

Momenteel wonen ze in Nieuwmunster.
Zij hebben 3 kinderen, 4 kleinkinderen en 1 achterklein-
zoontje Kamieltje.
Camiel en Landa hebben veel en hard gewerkt, voor een 
zelfstandige tellen geen uren.
Zij hebben ook veel gereisd en vooral Italië was hun 
favoriete bestemming.
Nu blijven ze liever thuis om te genieten van elkaar en van 
de kinderen.
 

Jubilea
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ANDREA DE RUYCK EN ROGER CHYSELINCK
DIAMANTEN JUBILEUM 

60 jaar geleden beloofden Andrea en Roger elkaar eeuwige 
trouw.
18 december 1957 huwden ze te Ouwegem.

MARIA VAN STEENKISTE EN JAN VERHAEGHE
GOUDEN JUBILEUM 

9 december2017 waren  Maria en Jan 50 jaar gehuwd.
Zij wonen in het mooie Nieuwmunster, waar ze zich met 
hart en ziel inzetten voor het parochieleven.

Van harte proficiat,
De burgemeester Alain De Vlieghe

HILDA DEBREMAEKER EN LEON VANHERENTALS
GOUDEN JUBILEUM 

Op 22 december 1967 huwden Hilda en Leon te Overijse, 
midden in de druivenstreek waar ze beiden opgegroeid 
zijn. Leon heeft na zijn hogere studies het vaderland 
gediend in Duitsland, en daarna 35 jaar vol goesting 
les gegeven Grieks-Latijn en later ook Nederlands in 
het het Preventorium De Haan. Hilde is als psychologe 
begonnen in "Au Bon Marche" te Brussel en daarna heeft 
zij meer dan 30 jaar gewerkt voor de Interim kantoren, 
waarvan ze er ook vele heeft opgestart. Door de mensen 
te begeleiden om nieuw werk te vinden kreeg zij veel 
erkenning en een een goed gevoel. De jubilarissen hebben 
2 zonen en 4 kleinkinderen en wonen zelf nog altijd graag 
in Nieuwmunster.
Wij wensen de jubilarissen nog veel geluk en een goede 
gezondheid en zeker 'Carpe diem, Ad multos annos'

Jacques Demeyere
1ste schepen

GEBOORTEN

DUMEZ Lucie, geboren te Brugge op 14.10.2017, dochtertje 
van Dumez Fredric en Van De Voorde Julie.

Onze hartelijke gelukwensen aan het nieuwe 
Zuienkerkenaartje.

HUWELIJKEN

GEORGIEV Ivaylo en GEVORGYAN Siranush, gehuwd op 
15.12.2017.

Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat.

OVERLIJDENS

SNEYAERT Roger, geboren in Dudzele op 26.09.1932 en 
overleden in Zuienkerke op 22.11.2017, weduwnaar van 
Van Den Berghe Georgette.

VANDENBROUCKE Ludovicus, geboren in Brugge op 
06.09.1940 en overleden in Zuienkerke op 11.12.2017, 
echtgenoot van Lucker Annie.

VAN VOOREN Marie-Anne, geboren in Brugge op 
19.06.1957 en overleden in Brugge op 13/12/2017, 
echtgenote van Hoste Marnix.

GHYSELINCKS Roger, geboren in Ouwegem op 12.02.1933 
en overleden in Brugge op 10.01.2018, echtgenoot van De 
Ruyck Andréa.

Wij bieden de families onze deelneming aan.
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MENSEN VAN BIJ ONS

De gemeente Zuienkerke verwelkomde nieuwe inwoners op 17 november 2017

Het gemeentebestuur van Zuienkerke verwelkomde de 
nieuwe inwoners op 17 november 2017 in de raadszaal van 
het gemeentehuis. Dit jaarlijks wederkerend gebeuren 
heeft de bedoeling van de nieuwe inwoners de gemeente 
en het bestuur beter leren kennen en omgekeerd.

Dit jaar waren er 92 nieuwe inwoners of 54 nieuwe 
gezinnen uitgenodigd.  Toch zijn er nog veel mensen die 
komen en gaan, want het  bewonersaantal blijft stabiel.   
Op 1 januari 2017 telden wij 2768 inwoners, waarvan 1397 
mannen en 1371 vrouwen.

Gemeente Zuienkerke vierde verdienstelijke inwoners op 17 november 2017

Ook dit jaar konden een aantal verdienstelijke inwoners 
gehuldigd worden door het gemeentebestuur.
Verdienstelijken van de Arbeid: Eddy  Boussy, Erik 

Decuypere, Dany Mortier en Serge Rotsaert  ontvingen 
het ereteken van de arbeid eerste klasse.
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Speciale prestatie ten dienste van haar 
medemens:  Jeannine  Samijn gaf als bloeddonor bij het 
Rode Kruis Vlaanderen voor de 150-ste maal bloed.

Verdienstelijk op sportief vlak: Sam Huys behaalde zilver 
op het internationaal roeitornooi Coupe  de la Jeunesse 
of het officieuze Europees kampioenschap voor junioren 
bij de vier zonder stuurman. Hij behaalde  goud op het 
Belgisch kampioenschap bij het  4 puntroeien en het 4 
koppelroeien.

Verdienstelijk op het vlak van techniek: Maarten Clicteur, 
winnaar van "De Vlaamse Houtproef' georganiseerd door 
de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers.

Verdienstelijk op het vlak van techniek: Hanne De Graer 
behaalde zllver op de 'Vlaamse Junior Stem Olympiade' in 
Leuven.
 

Alle verdienstelijke inwoners werden uitgebreid in de 
bloemen gezet en kregen een aandenken uit de handen 
van het gemeentebestuur.
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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 Bolling voor de kaarters OKRA De Notelaar

Di 19 - 20 Turnen Sportdienst Gemeentelijke 
sportzaal

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

Di (om de 14 dagen) 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 Voetbalplein 
Meetkerke

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 2018
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 4 Titoda Chiro

Ma 5 Crea café bloemschikken KVLV Zuienkerke "Maison Fleurie"

Ma 5 19 Kookles KVLV Nieuwmunster De Bommel

Do 8 14 Bowling OKRA Blankenberge

Vrij 9 & 16 20 Toneel Theater Kleiem Sportzaal

Za 10 & 17 20 Toneel Theater Kleiem Sportzaal

Zo 11 19 Toneel Theater Kleiem Sportzaal

Woe 14 19 Toneel Theater Kleiem Sportzaal

Zo 18 Bezoek Schaarbeek een Train 
World museum

PASAR

Ma 19 16:15-17:45 Crea-atelier Jeugddienst Notelaar

Di 20 Wandelen OKRA Oedelem

Do 22 Bezoek Barista Viva Sara KVLV Zuienkerke Brugge

Vrij 23 14 Optreden Lionel De Keyzer OKRA Notelaar

Woe 28 20 Toneel De Bommelaar Bommel

Maart 2018
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

2-3-7-9-10 20 Toneel De Bommelaar Bommel

Zo 4 18 Toneel De Bommelaar Bommel

Ma 5 Crea cafe KVLV Zuienkerke Notelaar
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Ma 5 19 Kookles KVLV Nieuwmunster De Bommel

Di 6 Kookles : streetfood KVLV Zuienkerke Notelaar

Do 8 14 Samenkomst met de fietsers OKRA Notelaar

Za 10 19 Souper Koninklijke 
vriendenkring van de 
bloedgevers

De Nieuwe Blauwe 
Toren

Woe 14 Bioscoopbezoek Jeugddienst

Do 15 Sauna KVLV Zuienkerke Notelaar

Za 17 Jan Breydelstadion achter de 
schermen

PASAR

Za 17 Lezing Zuienkerke in WO I 
(Wouter Delaere)

Cultuurraad

Ma 19 16.15-17.45 Crea-atelier Jeugddienst Notelaar

Do 22 19 Voordracht door Martine 
Nijsters “Is veerkracht van 
alle tijden?”

KVLV Nieuwmunster Bommel

Vrij 23 14 Optreden  van de Micado’s 
(goochelen)

OKRA Notelaar

Za 24 13.30-16.30 “kijk”, ik fiets Jeugddienst

Zo 25 14-17 Ruil-en rommelbeurs ism 
leefschool Akkerwinde

KVLV Nieuwmunster Bommel

Zo 25 Rakwidag Chiro

Di 27 16.15-19.45 Bloedinzameling Koninklijke 
vriendenkring ism 
Rode Kruis

Sportzaal

Vrij 30 14 Bloemschikken OKRA Notelaar

April 2018
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 2 Crea Café KVLV Zuienkerke Notelaar 

Ma 2 - woe 4 Kleine Bivak Chiro Sleidinge

Do 5 Start fietsseizoen OKRA Parkeerplaats achter 
gemeentehuis 

Zo 8 8-15 Meetkerkse Moerentocht Sportraad Zuienkerke Sportcentrum

Woe 11 14:30 & 
15:30

Voorleesmiddag Bibliotheek Bibliotheek Zuienkerke

Ma 16 16:15-17:45 Crea-atelier Jeugddienst Notelaar 

Zo 15 Dagfietstocht met 
Aubergine- en 
laurierenbedrijfsbezoek

PASAR

Di 17 19:30 Voorstelling 
onderhoudsproducten

KVLV Nieuwmunster Bommel

Woe 18 13-17 Buitenspeeldag Jeugddienst Zuienkerke

Zo 22 Speciale dag voor de Keti's Chiro

Ma 23 14 Voordracht CM: "Koester je 
geheugen"

OKRA Notelaar

Woe 25 Stoelyoga KVLV Zuienkerke Notelaar

Vrij 27 Lokale helden Jeugddienst



55

'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

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

 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

OPROEP AAN DE 
VERENIGINGEN:

Stuur uw 
ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2018
naar lieselore.verstringe@

zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

Dakwerken  Zinkwerken  Carports  Karweien

 Westernieuwweg  Zuid 20  8377 Houthave
  T 0478 94 32 16  

HENDRIK TRAEN
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PUZZEL
Het juiste woord was: racisme
Betekenis van het woord: opvatting dat het ene 
menselijk ras superieur is aan het andere

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 28/02/2018. 
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) Iemand waarbij je terecht kan met allerlei vragen 

over duurzaam bouwen en verbouwen etc.

2) Meskens is ...

3) Stadion van Brugge

4) Week van de amateurkunsten

5) Verplicht te installeren in alle woningen vanaf 

2020

6) "dorp in de kijker"

7) boek geschreven door Cazenove Christophe

1
2

3
4

5
6

7
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EDITORIAAL

POLDERKRANTJE, 31 januari 2018
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
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Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Ann Michiels en Eva Verburgh.

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

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

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

Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

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

Technische Dienst 050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

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

Bibliotheek Zuienkerke 050/42.45.45

PWA Blankenberge  050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke 101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan 050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas 078/35.35.34

Kabeldistributie  015/66.66.66

Informatie water 078/35.35.99

Defect water (24h op 24) 078/35.35.88

Defect elektriciteit. 078/35.35.00

Melden  gasreuk 0800/65.0.65

Defect Openbare Verlichting 050/43.20.50- 0800/6.35.35

Dokter van wacht 1733

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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de BIO kapper 
voor hij en zij

zonder afspraak

www.mdcoiffure.be

Blankenbergse
steenweg 40 A

Zuienkerke
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