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VOORWOORDJE

We wensen jullie een Gelukkig Nieuwjaar!
Wim Cools,
voorzitter redactieraad en schepen van informatie
Noël Delaere
Lieselore Verstringe
Ann Michiels
Eva Verburgh
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• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
IN HET GEMEENTEHUIS:
Werkdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Voormiddag
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK:
Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 – 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op paasmaandag 22 april.
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GESLOTEN
09.30 – 12.00
GESLOTEN
09.30 – 12.00
09.30 – 12.00

15.00 – 18.00
GESLOTEN
15.00 – 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

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

Woensdag
Zaterdag

17.00 – 19.00
10.00 – 12.00

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping
• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de
hal van het gemeentehuis ter hoogte van
het postkantoor gebruik maken van deze
automaat.
• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris,
De Nieuwe Blauwe Toren, Nieuwe Polder
(Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Familie
Cuypers (Meetkerke), aan de vuilniswagen zelf
(enkel restafval groot en klein + PMD, geen
bedrijfsafvalzakken)
• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op instagram:
toerismezuienkerke
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2019
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

NIEUWJAARSTOESPRAAK
ALAIN DE VLIEGHE
BURGEMEESTER ZUIENKERKE
5 Januari 2019
Burgemeesters, ereburgemeester, schepenen,
gemeenteraadsleden, provincieraadsleden,
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst,
beste genodigden en beste Zuienkerkenaars.
Van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Beste mensen, ik ben fier en blij dat ik jullie hier weer mag
begroeten en toespreken, een wens die ik heb aangehaald
in mijn toespraak van verleden jaar.

de school, die vragen om het nog eens te doen, was
het niettegenstaande het slechte weer een prachtige
voorstelling. Bedankt aan alle medewerkers.

2018 was een woelig jaar met wereldwijd sociale onrust,
natuurrampen, stakingen, maar ook wel met positieve
dingen. Hierbij een paar items die het nieuws hebben
gedomineerd:

In Nieuwmunster waren er schitterende activiteiten rond
het thema dorp in de kijker. In het kader daarvan werd er
een historisch boek over 1000 jaar Nieuwmunster “Dorp
in het Oudland” uitgegeven. Het boek is geschreven door
historicus Robert Boterberghe. Ik kan je nu al zeggen dat
Robert volop bezig is met een boek over de geschiedenis
van Houtave.

Theresa May en de Brexit, de gele hesjes, de verschrikkelijke
humanitaire ramp in Jemen, de warmste zomer sedert de
metingen van 1833 met als gevolg de extreme droogte, de
enorme bosbranden in Californië, Griekenland en Portugal
en hevige overstromingen onder andere bij onze buren
in Frankrijk. Dat zijn allemaal zaken die een gevolg zijn
van de klimaatverandering. Maar veel verandering om de
opwarming van de aarde te stagneren zit er volgens de
resultaten van de klimaattop in Polen niet in. Positief dit
jaar was wel de 17 miljoen euro opbrengst van de warmste
week.

In het voorjaar was er de opening van een nieuwe
wandelroute “het Hazenpad”. Het is een bewegwijzerde
wandelroute van 13 km met startplaats in Meetkerke.
We hebben op onze gemeente 5 AED toestellen geplaatst.
Daarom werd er een infosessie rond het gebruik van deze
toestellen georganiseerd. Door deze initiatieven zullen we
binnenkort het label krijgen van “hartveilige gemeente”
Het is de bedoeling dat we dit jaar nog een infoavond
organiseren.

Op sportief gebied was het een top jaar. Zoals de bronzen
medaille van onze Rode Duivels in het WK, de eerste
wereldtitel van de Red Lions in het veldhockey. De eerste
gouden medaille van turnster Nina Derwael en Koen Naert
minder goed nieuws is de voetbalfraude.

Op 25 mei was er de officiële opening van het zorghotel
op het domein Polderwind. In het 4 sterrenhotel kan
iedereen terecht maar de meeste kamers zijn ingericht
voor mindervalide gasten. Het domein is eigendom van
het Rode Kruis Vlaanderen. Het is een meerwaarde voor
Zuienkerke.

Daarnaast was er het huwelijk van Prins Harry, de
Marrakesh coalitie, Michel 1 en 2, de regering van de
lopende zaken en de vele herdenkingen naar aanleiding
van het einde van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden.

De cultuurraad heeft verleden jaar een uitstap
georganiseerd voor een bezoek aan Bokrijk meer bepaald
een bezoek aan de restauratiewerken van de schuur die
afkomstig is van Zuienkerke namelijk Groot Schoeringe.

Maar nu op Zuienkerks niveau. Op 22 september hadden
we de evocatie van de bevrijding van Zuienkerke. Met
meer dan 80 figuranten waarvan ook de kinderen van
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wegen en riolering, technische dienst, informatie en
public relations, poldermagazien, volksgezondheid,
tewerkstelling, emancipatiebeleid, sociale economie,
ontwikkelingssamenwerking en kerkfabriek Zuienkerke.

De werken waren nog volop bezig maar tegen het voorjaar
zal de schuur volledig gerestaureerd zijn. Dit jaar, het jaar
van Breughel zijn er in en rond de schuur Breughel feesten
en daarom zal de cultuurraad nog eens afreizen naar
Bokrijk, dit gaat door op 13 juli.

De volgende 3 jaar zal Noël Delaere de fakkel
overnemen van Wim maar het is de bedoeling om de
schepenbevoegdheden dan te herschikken.

Het hoogtepunt in 2018 waren natuurlijk de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober.
Een spannende en intensieve tijd voor de politiekers.
In Zuienkerke lag dat anders, we hebben wel de nodige
voorbereidingen gedaan maar aangezien er geen andere
lijst opkwam zijn er dus geen gemeenteraadsverkiezingen
geweest, enig in Vlaanderen. Zuienkerke en ik zelf hebben
nog nooit zoveel in de belangstelling gestaan. Vanuit de
bevolking waren er wel wat reacties zoals, zo weten we
nu niet hoe ieder kandidaat heeft gescoord, het is slecht
voor de democratie als er geen oppositie is en jullie zijn
wel gemakkelijk weer aan het bewind gekomen. Ik kan
de reactie van de mensen enigszins begrijpen maar dat
is iets die we zelf niet in handen hadden. Één van de
grote redenen dat er geen verkiezingen geweest zijn is de
tevredenheid van de bevolking over het beleid, heel veel
mensen hebben mij gezegd, doe maar verder zoals jullie
bezig zijn, we kunnen ons niet verbeteren.

De gemeenteraad zal bestaan uit de volgende mensen :
de voornoemde schepenen, Christine Jonckheere, Eddy
Goethals, Geert Quintens die tevens voorzitter van de
gemeenteraad zal zijn. Er zijn ook drie nieuwe gezichten
in de gemeenteraad nl. Emmy Lagast, Sarah Slembrouck
en Sylvia Vanhoorenweder.
Bij deze wil ik toch kort onze nieuwe dames voorstellen :
Emmy Lagast, is reeds 6 jaar OCMW raadslid geweest.
Gehuwd met Franky Danneels en moeder van 3 kinderen.
Is orthopedagoge van opleiding en is werkzaam in Domiek
Savio te Gits als afdelingshoofd van de afdeling jongeren.
Als tweede nieuwkomer Sylvia Vanhoorenweder. Woont
in Houtave echtgenote van Stijn Vandermeersch, moeder
van 2 dochters. Behaalde een bachelor diploma financiënen verzekeringswezen en is dan ook werkzaam in de
verzekeringssector.

Wel beste mensen, jullie hebben een programma in
jullie bus gekregen wat we allemaal willen realiseren
de komende 6 jaar. We zullen proberen zoveel mogelijk
daarvan waar te maken. We gaan dat doen met een
gedeeltelijk vernieuwde ploeg. We hebben 3 nieuwe
gezichten in onze sterke ploeg. Er zijn dus 3 kandidaten
gestopt nl. Nicole Van den Bossche, Brigitte Bonte en
Annie Dumon. Bij deze wil ik dan ook in naam van de
volledige ploeg deze 3 dames bedanken voor hun inzet en
positieve inbreng in het beleid.

Tenslotte onze jongste freule van de ploeg Sarah
Slembrouck. Samenwonend met Anthony Declercq. In
2010 heeft ze samen met vrienden Chiro Zuienkerke
opgericht en gedurende 8 jaar leidster geweest.
Werkt als leerkracht bij VIVES Brugge voor opleiding
verpleegkundige.
Als gevolg van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat
een maximale integratie van de Gemeente en het OCMW
beoogt, zijn er enkele wijzigingen in ons sociaal beleid.

Met het gegeven dat er in iedere gemeente een schepen
wegvalt en zonder verkiezingsuitslag was het niet zo
evident om de verdeling van de mandaten te doen.

De taken van het Vast Bureau van het OCMW worden
overgenomen door het College van Burgemeester en
Schepenen met de burgemeester aan het hoofd.

Ik zelf blijf burgemeester voor zes jaar met als
bevoegdheden algemeen beleid, burgerlijke stand, politie
en veiligheid, brandweer, begraafplaatsen, cultuur,
mobiliteit en verkeer, bib, patrimoniumbeheer gebouwen,
feesten en ontvangsten en kerkfabriek Nieuwmunster.

De bevoegdheden van de OCMW-Raad worden
uitgeoefend door de Gemeenteraad onder leiding van de
voorzitter van de Gemeenteraad.

Eerste schepen voor 6 jaar is Jacques Demeyere
verantwoordelijk voor financiën, landbouw en milieu,
toerisme, ruimtelijke ordening, economie, energie en
nutsvoorzieningen, huisvesting en kerkfabriek Houtave.

De persoonlijke sociale dossiers worden toevertrouwd aan
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat een eigen
voorzitter heeft.

Tweede schepen voor 6 jaar is Annelies Dewulf bevoegd
voor jeugd, senioren, gezin, onderwijs, sport, informatica
en kerkfabriek Meetkerke.

Beste mensen nog een vernieuwing : we krijgen nu een
ALDI, de naam secretaris wordt vervangen door algemeen
directeur.

Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
die tevens in het college zal zetelen is Wim Cools voor 3
jaar met als bevoegdheden personeel, patrimoniumbeheer

Wat zijn nu de zaken die we willen verwezenlijken met
onze vernieuwde sterke ploeg :
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VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN
Brugge en omstreken

Verhuur Danneels
www.verhuurdanneels.be
0472/60 56 58
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in Zuienkerke. In de Kapellestraat in Houtave zijn riool-en
wegenwerken voorzien.

Overmorgen starten de binnen schilderwerken van de
kerk van Meetkerke. Dat zal ongeveer 3 maanden in
beslag nemen en direct daarop, begin april wordt de kerk
van Zuienkerke aangepakt en volgens de aannemer zal
dat ook 3 maand duren.

Op het domein Polderwind zal er een fietspad aangelegd
worden die een verbinding vormt tussen de Vagevuurwijk
door het domein en de Blankenbergse steenweg.
Aangezien dit fietspad opgenomen zal worden op het
fietsroute netwerk zal er door de diensten van AWV
een beveiligde oversteek gemaakt op de Blankenbergse
steenweg. De werken zullen starten in mei dit jaar. Op dat
zelfde moment zal AWV een beveiligde oversteek voor
voetgangers maken ter hoogte van hotel De Butler.

Op 13 december was er de aanbesteding voor de
verbouwingswerken aan de gemeenteschool. Als alles
meezit zouden we de werken graag starten in mei dit
jaar. De werken zullen ongeveer 120 werkdagen in beslag
nemen. Tijdens de werken zal de school operationeel
blijven maar voor het middageten zullen de kinderen
naar de Notelaar uitwijken. Aangezien de school na de
schooltijd veel gebruikt wordt door de verengingen zullen
we na bespreking met de aannemer zo vlug mogelijk
communiceren wanneer de zaal niet meer kan gebruikt
worden.

We zullen ook een dossier opstarten voor de aanleg van
een trage weg die kan gebruikt worden door fietsers en
wandelaars van de Vaartstraat naar de Copsweg. Dit
traject is nu voorzien als wandelpad en is zelfs opgenomen
in de wandelroute “het Pudderondje". Aangezien het ook
voor een stuk op het grondgebied van Blankenberge ligt
gaan we dat samen moeten bekijken.

In de pastorie van Zuienkerke, die al een tijdje onbewoond
was is er beslist om een kinderopvang te huisvesten. De
organisatie Felies zal zorgen voor 2 opgeleide mensen die
max 15 kinderen zullen opvangen. De tarieven worden
berekend aan de hand van het inkomen van de ouders.
De kinderopvang start op maandag 4 maart en krijgt als
naam “De Droomboom”.

Op gebied van ruimtelijke orde hebben we het masterplan
van Nieuwmunster. We hebben een akkoord gemaakt
tussen de gemeente en de eigenaars. Naar aanleiding
van de plenaire vergadering waar alle adviseerde
instanties aanwezig waren moeten er nog een paar kleine
aanpassingen gedaan worden. Binnenkort start het
openbaar onderzoek van het ruimtelijk uitvoeringsplan
gedurende 60 dagen en tijdens dat openbaar onderzoek
zullen we nog een bewonersvergadering organiseren.

Op gebied van openbare werken is er in het budget
465000 € voorzien voor wegen en rioolwerken. We zullen
het asfalt vernieuwen in de Kerkhofstraat in Houtave en
bepaalde betonvakken vernieuwen in de Statiesteenweg
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zal er nier meer over vertellen, er zal nog overvloedig
informatie en reclame op jullie afkomen.

Wat betreft het bouwen van de nieuwe Bommel zullen
we dit jaar de procedure starten voor de aanstelling van
een ontwerper zodat we kunnen starten met de opmaak
van de plannen.

Beste mensen onze ploeg zal er alles aan doen om er voor
te zorgen dat de inwoners zich goed voelen, dat ze hier
graag wonen en werken dat alle voorzieningen aanwezig
zijn zodat wij, de bevolking en hopelijk ook de overheid er
van overtuigd is dat we niet hoeven te fusioneren. Onze
financiële toestand is gezond en we zullen de belastingen
niet verhogen. We hebben in de voorbije legislatuur zeer
goed samen gewerkt met intercommunales, met de
Provincie en zeker ook met onze omliggende gemeenten:
Brugge Blankenberge en De Haan, waarvoor oprechte
dank. We hadden prachtige samenwerkingsakkoorden.
We hopen dan ook dat we deze akkoorden met de
nieuwe besturen kunnen verderzetten en eventueel nog
versterken.

We zijn ook nog volop bezig met de voorbereidende studies
voor het bouwen van sociale huurwoningen. Volgens
de overheid moeten we tegen 2025 een 18 tal sociale
huurwoningen bouwen. Er is een keuze gemaakt om dat
te realiseren in de kern van Zuienkerke. In samenwerking
met de WVI en de sociale huisvestingsmaatschappij het
Lindenhof zal er een RUP opgemaakt worden. Wat de
uitvoering van de woningen betreft daar zal ik volgende
jaar meer over weten te vertellen.
De bouw van de OCMW-woning in de Blankenbergse Dijk
wordt voltooid. De nieuwbouw kan als doorgangswoning
voor korte periodes verhuurd worden aan mensen in
een noodsituatie. De vier huisjes in de Meetkerkestraat
worden opgefrist.

Vooraleer we het glas heffen wil ik het college, de
gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken
voor de goede samenwerking. Bedankt aan alle vrijwilligers
en verenigingen, speciale dank aan de leden van het
Feestcomité voor deze organisatie.

Sedert een paar weken hebben we in samenwerking
met een paar andere gemeenten en de WVI een
renovatiecoach in dienst. Iedere eerste donderdag van
de maand kan men terecht in het gemeentehuis met
allerhande vragen over renoveren, isoleren ventileren en
allerhande energiebesparende maatregelen bij renovatie.
Je krijgt gratis een gedetailleerd advies met een duidelijk
stappenplan, hij vraagt offertes aan en helpt bij de juiste
keuze van materialen.

Ik wens aan iedereen een zalig, gezond en gelukkig 2019.
Laten we klinken op de mooiste gemeente van Vlaanderen
met de beste inwoners.
Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars.

Bij renovatie of afbraakwerken wordt men dikwijls
geconfronteerd met asbestcement. Wel beste mensen, we
hebben een bedrag voorzien in het budget om particulieren
de mogelijkheid te geven om het asbestcement op een
milieuvriendelijke en gemakkelijke manier te deponeren.
In samenwerking met Ovam zullen we de mogelijkheden
verder uitwerken. Jullie gaan geïnformeerd worden via ons
Poldermagazien.

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

Curieuzeneuzen, dit is een onderzoek naar de
luchtkwaliteit in Vlaanderen. Zo’n 20 000 burgers hebben
de concentratie van stikstofdioxide in het straat gemeten.
Uit het onderzoek is gebleken dat de luchtkwaliteit hier is
zeer goed. Zoals men zegt, de gezonde boerenlucht.

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

Op gebied van personeel hebben we een paar nieuwe
gezichten. In de poetsdienst Lies en Martine, in de
technische dienst is onze timmerman Roger op pensioen
en sedert een paar weken vervangen door Joeri. Onze
wijkagent Alex is sedert 1 aug. op pensioen en is tot
op heden vervangen door regelmatig verschillende
politiemensen. Vanaf maart dit jaar krijgen we een vaste
wijkagent nl. Tine Vanruyskensvelde afkomstig van
Zuienkerke.

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen

2019 is ook een jaar van de Vlaamse, federale en Europese
verkiezingen. Deze verkiezingen kunnen zeer belangrijk
zijn voor het voorbestaan van de kleine gemeenten. Ik

Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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GEMEENTERAAD
INSTALLATIEVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP 3 JANUARI 2019
Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen.
De gemeenteraad neemt kennis houdende de geldigverklaring van de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018.

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.
Bij Ministerieel Besluit van 13 december 2018 werd de heer Alain De Vlieghe benoemd tot burgemeester van Zuienkerke.
Hij legde de decretaal voorziene eed af in de handen van de gouverneur op 18 december 2018.

Installatie van de gemeenteraadsleden gemeenteraad
• Demeyere Jacques
• Cools Wim
• Dewulf Annelies
• Quintens Geert
• Schouteeten - Jonckheere Christine
• Delaere Noël
• Goethals Eddy
• Lagast Emmy
• Slembrouck Sarah
• Vanhoorenweder Sylvia
leggen de eed af en worden als gemeenteraadslid geïnstalleerd.

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.
De heer Quintens Geert wordt verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.

Verkiezing van de schepenen.
• Demeyere Jacques, eerste schepen
• Dewulf Annelies, tweede schepen
worden verkozen als schepenen en leggen de eed af.

Verkiezing van de leden van de politieraad.
De politieraad van de meergemeentezone Blankenberge-Zuienkerke is samengesteld uit 15 verkozen leden waarvan 2
leden van de gemeenteraad van Zuienkerke als lid van de politieraad.
• Goethals Eddy met als opvolger Vanhoorenweder Sylvia en als tweede opvolger Lagast Emmy
• Jonckheere Christine met als eerste opvolger Slembrouck Sarah en als tweede opvolger Vanhoorenweder Sylvia

Eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 januari 2019
Mededeling :
Ingevolge het decreet lokaal bestuur zijn de leden van de gemeenteraad van rechtswege ook de leden van de raad
voor maatschappelijk welzijn en is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden
van het vast bureau uit.
De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en schepenen is van rechtswege
de rang die de leden in het vast bureau innemen.
Naast het vast bureau voorziet het Decreet Lokaal Bestuur in een tweede uitvoerend orgaan, dat in elk OCMW moet
worden geïnstalleerd : het bijzonder comité voor de sociale dienst.
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Het bijzonder comité voor de sociale dienst telt in Zuienkerke 6 leden + een voorzitter.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor :
• de beslissingen over de toekenning van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de
maatschappelijke integratie;
• de bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst;

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
De heer Wim Cools wordt verkozen tot voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met als einddatum
31/12/2021 en als opvolger Noël Delaere voor de resterende duurtijd van het mandaat.
Hierbij wordt de heer Wim Cools van rechtswege lid van het schepencollege. Zijn eedaflegging als voorzitter van het
bijzonder comité geldt ook als eedaflegging van het mandaat als schepen.

Verkiezing leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
• Vanderbeke Ludwig met als eerste opvolger Lagast
Emmy en als tweede opvolger Vanhoorenweder Sylvia;
• Kerckhove Veronique met als eerste opvolger
Slembrouck Sarah en als tweede opvolger Lagast
Emmy;
• Delaere Noël met als einddatum van het mandaat
31/12/2021 en als eerste opvolger Cools Wim en als
tweede opvolger Lagast Emmy;
• Demeyere Walter met als einddatum van het mandaat
31/12/2020 en als eerste opvolger Claeys Dries en als
tweede opvolger Bossuyt Michaël;
• Samijn Jeannine met als einddatum van het mandaat 31/12/2020 en als eerste opvolger Demaecker Yves en als tweede
opvolger Vanhoorenweder Sylvia;
• Van den Bossche Nicole met als eerste opvolger Slembrouck Sarah en als tweede opvolger Vanhoorenweder Sylvia;

ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2018
1. OCMW
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2018 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn.

2. 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 2018 als
volgt goed:
Vast gedeelte: € 220.260,00
Variabel gedeelte: € 260.608,00

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 2019 vast ten bedrage van 103.913,00 euro.

4. Goedkeuren bestek en vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren van
binnenschilderwerken in de voormalige pastorie te Zuienkerke.
De gemeenteraad verleend zijn goedkeuring aan het bestek voor het uitvoeren van binnenschilderwerken in de voormalige
pastorie te Zuienkerke.
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Kwaliteit verdient een ereplaats

Nieuwe steenweg 60, 8377 Zuienkerke• T. 050 41 13 41 • info@slagerijchris.be • www.slagerijchris.be

Kevin & Joke Grymonpon - Demaecker
Walram Romboudtstraat 2 - 8380 Lissewege
050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be
Gesloten op dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen
Gezellig tuinterras
like ons ook op

Onderhoud en herstellingen
alle merken.
Verkoop van nieuwe
en tweedehands wagens.
Import US-cars en parts.
Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur
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bvba Schrijnwerkerij Wybo
Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie …

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

Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93
Geregistreerd aannemer
Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

www.vierwege.be
Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47
Sluitingsdag: maandag en
in de winter ook de dinsdag
Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 22 u.
zondag 21 u.

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

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

taxigeorges@telenet.be
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De raming der werken bedraagt 17.000,- EUR inclusief btw.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in het kader van de realisatie van het masterplan in de
dorpskern te Nieuwmunster.
De gemeenteraad verleend eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp van de samenwerkings-overeenkomst tussen de
gemeente Zuienkerke en de eigenaars van de desbetreffende percelen in het kader van de realisatie van het masterplan
in de dorpskern te Nieuwmunster.

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2018
1. Financiën
De gemeenteraad stelt :
• het aangepast meerjarenplan 7/2014-2020 in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus vast.
• de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2018, bestaande uit de wettelijke rapporten en toelichting, vast.

2. Onderwijs:
De gemeenteraad keurt :
• de rekening 2017-2018 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het beheerscomité d.d. 25/09/2018,
goed. De rekening heeft een positief saldo van 1.832,98 EUR.
• het budget 2018-2019 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het beheerscomité d.d. 25/09/2018,
goed. De bijdrage van de gemeente Zuienkerke bedraagt 465,00 EUR.
• het convenant voor vervangingen van korte afwezigheden van leerkrachten van de scholengemeenschap ‘De Oostkant’
voor het schooljaar 2018-2019 goed.

3. Imewo
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Imewo d.d. 12/12/2018 goed.

4. IMWV
De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijziging van de Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening
goed.

5. Ontwerp huurovereenkomst woning dienstig als kinderopvang.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp huurovereenkomst voor de woning gelegen Nieuwe
Steenweg 41, dienstig als kinderopvang, goed.

6. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer.
De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed waarbij in de Kerkhofstraat
te Houtave (t.h.v. de hoek Kerkhofstraat /Pastoriestraat aan de kant van de kerkomheining) een parkeerplaats afgebakend
wordt voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

7. Steun aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië via het fonds van de Burgemeester.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij een bijdrage
van 250,00 EUR vanuit “Het Fonds van de Burgemeester” als steun voor de actie ten voordele van de slachtoffers van de
aardbeving en tsunami in Indonesië wordt gestort.
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ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2018
1. IMWV
De gemeenteraad keurt de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IMWV van 18/12/2018
goed.

2. WVI
De gemeenteraad keurt :
• de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale
van 20/12/2018 goed.
• De agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale
met statutenwijziging van 20/12/2018 goed.

3. IVBO
De gemeenteraad keurt :
• de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van IVBO van 19/12/2018 met statutenwijziging en
kapitaalsvermindering goed.
• de agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO van 19/12/2018 goed.

4. Farys
De gemeenteraad keurt :
• de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dienstverlenende vereniging van 19/12/2018 goed.
• de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW opdrachthoudende vereniging van 21/12/2018 goed.

5. Samenwerkingsovereenkomst “Hartveilige gemeente” met het Rode Kruis Vlaanderen.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige Gemeente’ met het Rode Kruis-Vlaanderen goed.

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2018
1. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2019
AARD BELASTINGEN
Opcentiemen onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Belasting ophalen huisvuil

Niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen
verkaveling
Niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor
wonen
Dansgelegenheden
Te huur stellen van kamers
Tweede verblijven
Kampeerterreinen

AANSLAGVOET
1.133,50
7%
alleenstaande
€ 20,00
gezin/tweede verblijf
€ 40,00
handelszaak
€ 40,00
woning in vakantiepark
€ 40,00
kampeerplaats
€ 10,00
€ 15/strekkende meter palende aan de straat
of minimum € 125/perceel
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index.
€ 15/strekkende meter palende aan de straat
of minimum € 125/perceel.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX index.
cat. A
€ 250,00
cat. B
€ 620,00
€ 40,00 /kamer
€ 650,00/tweede verblijf
€ 40,00/kampeerplaats
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”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room
Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
(in juli en augustus enkel gesloten
op maandag & dinsdag)
Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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Retributie huwelijksplechtigheid op zaterdag, zon- en
feestdagen
Retributie op ophalen van snoeiafval
Retributie op ophalen van grof huisvuil
Retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval

€ 75,00
€ 15,00/ophaalbeurt
€ 25,00/ophaalbeurt
€ 5 per ophaalbeurt voor container 240 liter
€ 7 per ophaalbeurt voor container 360 liter
€ 25,00 voor het eerste kwartier en alle volgende kwartieren
€ 10,00
€ 0,05/bladzijde vanaf 20 kopieën
€ 25,00/aanvraag

Retributie gebruik hakselaar
Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
Retributie voor het verstrekken van schriftelijke
vastgoedinformatie
Retributie bij de omgevingsvergunningsaanvragen

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

Retributie huisvuilzakken

Het invoeren in het omgevingsloket van analoge aanvragen voor
een omgevingsvergunning via het vereenvoudigd loket voor
bouwaanvragen waarvoor de medewerking van een architect niet
verplicht is:
€ 50,00 / aanvraag
Speelpleinwerking
Dagactiviteit: € 2,00 tot € 7,00 per dag
Daguitstappen: € 1,00 tot € 20,00 per dag
Meerdaagse activiteit: € 5,00 tot € 50
Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst:
Dagactiviteit: € 1,00 tot € 30,00
Meerdaagse activiteit: € 2,50 tot € 75
Rol bruine huisvuilzakken 75 liter
€ 20,00
Rol bruine huisvuilzakken 40 liter
€ 12,00
Rol groene bedrijfsafvalzakken
€ 20,00
Rol pmd zakken
€ 5,00

2. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke
De gemeenteraad keurt de dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het
dienstjaar 2019 ten bedrage van 515.007,00 euro als volgt goed: Vast gedeelte: € 220.260,00
Variabel gedeelte: € 294.260,00

3. OCMW
De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2019.
De gemeentelijke bijdrage bedraagt 152.000,00 EUR.

4. Gemeente: budget 2018
De gemeenteraad stelt het budget voor het dienstjaar 2019, bestaande uit de beleidsnota (o.a. de doelstellingennota, de
lijst met nominatief toegekende subsidies,…) en de financiële nota, vast.
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INFORMATIE
CAMPAGNE VLAAMS WONINGHUURDECREET
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(www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening).
(www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening).

Het Vlaams Woninghuurdecreet

voor woninghuurovereenkomsten
gesloten vanaf 1 januari 2019

www.woninghuur.vlaanderen

De partijen kunnen op ieder ogenblik een
herziening van de huurprijs overeenkomen omdat
de verhuurder energiebesparende investeringen
aan de woning heeft gedaan. De rechter kan een
herziening toestaan als de normale huurwaarde
ten gevolge van de investeringen 10% hoger ligt
dan de op dat moment geldende huurprijs.

Verdeling kosten en lasten
en huurherstellingen

V.U. Helmer Rooze, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel
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Vervreemding van het gehuurde goed

Medehuur

Als de verhuurde woning (meestal door een
verkoop) van eigenaar verandert, moet de nieuwe
eigenaar altijd de bestaande huurovereenkomst
respecteren, ook als ze niet is geregistreerd.
De koper kan de huurovereenkomst alleen beëindigen volgens dezelfde opzeggingsvoorwaarden
die ook voor de eerste verhuurder golden.
De oorspronkelijke verhuurder moet daarbij de
kandidaat-koper wel vooraf op de hoogte brengen
van het feit dat de woning is verhuurd.

Er is voortaan een duidelijke regeling voor huurders
die samen een woning huren.

Het decreet bepaalt wie welke kosten en lasten moet
betalen en geeft ook een lijst van kleine herstellingen waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Gehuwde en wettelijk samenwonende partners zijn
altijd beiden officieel huurder, ook als de huurovereenkomst al bestond voor het huwelijk of de wettelijke samenwoning of maar door een van beiden is
ondertekend.
Als beide partners uit elkaar gaan, beslissen ze zelf
– of bij onenigheid de vrederechter – wie in het
gehuurde pand blijft wonen.
Bij feitelijke samenwoners wordt de nieuwe bewoner
niet automatisch medehuurder. De huurder en de
feitelijk samenwonende moeten daarvoor toestemming vragen aan de verhuurder.
Als een van de feitelijk samenwonende huurders het
pand wil verlaten, kan hij de huurovereenkomst in
zijn naam opzeggen. Hij kan in zijn plaats een nieuwe
huurder voorstellen, maar de verhuurder en de overblijvende huurders moeten daar wel mee instemmen. Als de
verhuurder de nieuwe huurder niet aanvaardt, kan de
opzeggende huurder zich tot de vrederechter wenden.

Verplichte brandverzekering
De kosten door brandschade kunnen erg hoog
oplopen. Daarom zijn huurder en verhuurder
voortaan verplicht om een brandverzekering te
sluiten. De huurder is aansprakelijk voor brand en
waterschade, tenzij hij kan bewijzen dat de brand
niet door zijn schuld is ontstaan.

Agentschap Wonen-Vlaanderen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel
www.woninghuur.vlaanderen
Deze publicatie is louter informatief, en heeft geen bindende rechtskracht.
V.U. Helmer Rooze, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel
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Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent
Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag : 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.
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Afspraak om 13.45 uur in het Rijksarchief, Predikherenrei
4A, 8000 Brugge.

VERNIEUWEN EN SANEREN SPOORLIJN 51 TUSSEN BLANKENBERGE EN
VERTAKKING BLAUWE TOREN

Inschrijven bij: Conny Van Belle (gsm 0494 57 03 91) of
Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02).

Binnenkort zal gestart worden met fase 1 van het
vernieuwen en saneren van de spoorlijn 51 tussen
Blankenberge en vertakking Blauwe Toren.

START NIEUWE KINDEROPVANG
“DE DROOMBOOM”

Concreet houdt dit in dat er op het grondgebied Zuienkerke
in februari-maart-april 2019 werken worden uitgevoerd.

Op 4 maart gaat groepsopvang “De Droomboom” van
start in de voormalige pastoriewoning van Zuienkerke.

Daardoor zouden volgende overwegen afgesloten worden
voor alle verkeer (inclusief voetgangers en fietsers):

Het gaat hier om een samenwerking tussen de gemeente
en kinderopvang Felies.

• overweg 32: privé-overweg (grondgebied Lissewege)
• overweg 35: Assestraat (grondgebied Zuienkerke/
Lissewege)
• overweg 38: Canadezenstraat (grondgebied
Zuienkerke)
• overweg 40: Dulleweg (grondgebied Blankenberge)

De Droomboom biedt in een huiselijke sfeer opvang
aan voor maximum 15 kindjes tussen 0 en 2.5 jaar. De
groepsopvang is open van maandag tot en met vrijdag
van 7u tot 18u30.
Kinderbegeleidsters Alyssa Vlaminck en Tiffany
Schaetsaert zullen instaan voor deze kleinschalige
familiale opvang. Ze worden in hun werking ondersteund
en begeleid door Felies.

Fase 2 zou doorgaan in oktober-november 2020 en
localiseert zich meer richting Brugge.
In 2021 zouden de spoorwerken fase 3 doorgaan regio
Blankenberge in het najaar.

De Droomboom biedt heel wat troeven: een rustige,
unieke locatie met veel ruimte, een prachtige tuin, parking
voor de deur, …

BEZOEK AAN HET RIJKSARCHIEF
TE BRUGGE

Momenteel zijn er nog enkele plaatsen vrij!
De dagprijs voor de opvang wordt bepaald volgens het
systeem van inkomenstarief(IKT). Het bedrag dat de
ouders betalen is berekend op basis van hun inkomen en
gezinssamenstelling.
Ouders die op zoek zijn naar opvang, of meer info wensen
over deze groepsopvang, kunnen contact opnemen met
Cathy Craeymeersch, regioverantwoordelijke Felies
kinderopvangdehaan@felies.be of 0473/637354

Het Rijksarchief te Brugge beheert de overgedragen
archieven van openbare besturen (rechtbanken,
buitendiensten ministeries) in de gerechtelijke
arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne, van de
provincie West-Vlaanderen (Franse Tijd, periode 18301870), van afgeschafte instellingen uit het Ancien
Régime (kasselrijbesturen, leenhoven, abdijen, …) en
van notarissen binnen dit ressort. Daarnaast berusten
er archieven van heel wat gemeenten, kerkfabrieken
en OCMW-besturen, van polders en wateringen, van
bedrijven en van vooraanstaande families en politici uit
de regio. Er is ook een bibliotheek en een zeer uitgebreide
kaartenverzameling. Het Rijksarchief in Brugge maakt
deel uit van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief
in de Provinciën, een federale wetenschappelijke instelling.

Vanaf maart kan je voor info ook terecht op de maandelijkse
zitavond van Felies in het gemeentehuis (eerste verdiep),
deze zal doorgaan elke eerste maandag van de maand van
16u30 tot 17u30 (enkel op afspraak).
Annelies Dewulf
Schepen van gezin en kinderopvang

Beweging.net
Zuienkerke
organiseert
er
op
woensdagnamiddag 20 maart een geleid bezoek met
rondleiding in het volledige gebouw, van leeszaal tot
depot en bureaugedeelten.
Het bezoek duurt ongeveer 1 uur. Kostprijs: 5 euro (drankje
inbegrepen).
De betaling gebeurt ter plaatse, maar vooraf inschrijven
is noodzakelijk.
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BEELDJE OP HET GRAF VAN
LANGLEY SMITH
Langley Smith stortte met zijn vliegtuig neer in Houtave
tijdens WOI.
Hilde De Mol heeft samen met haar buren, Ronny en Jerry
een beeldje gemaakt en geplaatst op het graf van de
overleden piloot.
Het beeldje komt uit de land-art-installatie
ComingWorldRememberMe, die integraal tentoongesteld
werd in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper.

HENDRIK TRAEN
DAKWERKEN



ZINKWERKEN



CARPORTS



KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

Vanderostyne CONSTRUCT

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F

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

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

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

Bianca Tilleman

M 0478 36 82 74 _ E bianca@vanderostyneconstruct.be
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De Pottemaecker), in domein Polderwind, bij slager Chris,
in het Sportcentrum en in het Gemeentehuis. Op termijn
is het de bedoeling om alle 19 miljoen kurken, die jaarlijks
in de West-Vlaamse vuilnisbakken verdwijnen, in te
zamelen.

TECHNISCHE DIENST
EN LANDBOUW
MAG IK DEZE KURK VAN JOU?

Met de campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’ zetten we
alvast een mooie eerste stap.
Meer informatie bij Conny Van Belle (gsm 0494 57 03 91)
en Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02) of via de website
www.west-vlaanderen.be/kurkinzameling

ZWERFVUILOPRUIMACTIE

Inzamelcampagne kurk
Met de eindejaarperiode lanceren de Provincie
West-Vlaanderen, beweging.net, de West-Vlaamse
afvalintercommunales
en
de
West-Vlaamse
Milieufederatie de campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’.

 De vrijwilligers die aan de vorige opruimactie meewerkten, met een deel van het verzamelde afval.

Deze actie wil op een jaar tijd één miljoen kurken inzamelen
in West-Vlaanderen, ongeveer één kurk per inwoner. Om
de kurken te collecteren worden 350 inzamelbakken
verspreid over de provincie. Deze bakken zijn duurzaam.
Ze worden gemaakt van recuperatiehout in Mariasteen
(Gits), een van de grootste maatwerkbedrijven in
Vlaanderen. De inzamelbakken krijgen een plaats in
ontmoetingscentra, scholen, bibliotheken, winkels en
andere plaatsen waar veel mensen komen. Eens de bak vol
is, brengen vrijwilligers de kurken naar het containerpark.

Op zaterdag 30 maart 2019 organiseert beweging.net
Zuienkerke voor de tiende keer een opruimactie van
zwerfvuil met de medewerking van het gemeentebestuur.
Op verschillende locaties, verspreid over de vier
deelgemeenten, ruimen we zwerfvuil op. Iedereen die
wil meehelpen, is hartelijk welkom op zaterdag 30 maart
om 13.30 uur op de parking achter het gemeentehuis aan
de loods van de technische dienst. We verdelen ons in
groepjes en trekken naar diverse plaatsen.

Wat gebeurt er met de ingezamelde kurken?
Vanuit de containerparken vertrekken de ingezamelde
kurken naar “De Vlaspit”, een maatwerkbedrijf in
Scherpenheuvel-Zichem dat mensen tewerkstelt die
moeilijk op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen.
Daar worden de kurken vermalen tot granulaat, een
belangrijke grondstof voor isolatiemateriaal voor huizen.
Kurk als isolatiemateriaal is duurzaam en vermindert het
energieverbruik.

Tegen 16 uur komen we terug naar de werkplaats van de
technische dienst om onze buit te verzamelen.
We sluiten de namiddag af met een hapje en een drankje
om onze vrijwillige medewerkers te bedanken voor hun
inzet.
Hartelijk welkom indien je aanwezig kan zijn om mee te
werken aan deze sensibiliseringsactie.
Voor meer informatie: Conny Van Belle (gsm 0494 57 03
91) en Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02).

Ook jij kunt meehelpen
Je kunt helpen door je kurken voortaan in een inzamelbak
te deponeren. In onze gemeente vind je een bak in
de scholen (’t Polderhart en Akkerwinde), enkele
horecazaken (De Grote Stove, De Nieuwe Blauwe Toren en
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Betaal jij ook te veel voor energie?

OVAM

Heb je er al aan gedacht om je woning energiezuiniger te
maken, maar weet je niet waar te beginnen?

Volgens de sorteeranalyse (2013-2014) van huishoudelijk
restafval is de hoeveelheid textielfractie in het restafval
toegenomen. Die steeg van 3, 97 kilogram per inwoner in
2001 naar 4,36 kilogram in 2006 tot 7,79 kg in 2014. Deze
fractie bestaat uit kledij, lakens, handdoeken, schoenen
en handtassen. De selectieve inzameling van textiel
bedraagt ongeveer evenveel: 7,6 kilogram per inwoner.

Vervang je nu best de ramen, isoleer je beter eerst het dak
of investeer je best in een nieuwe verwarmingsketel? En
wat kost zo'n ingreep?
De renovatiecoach helpt je als onafhankelijk expert de
juiste beslissingen te nemen en zet je gericht op weg.

Tot nu was de textielinzameling vaak beperkt tot
herbruikbare kledij en schoenen. Toch is ook versleten
textiel waardevol voor recyclage. In overleg met de sector
werd daarom de sorteerboodschap voor textielafval
aangepast. Volgens de nieuwe sorteerregels worden
naast herbruikbare kleding en schoenen nu ook versleten
kleding, schoenen, handdoeken, lakens en andere stoffen
selectief ingezameld.

Wat is renovatiebegeleiding?
Bij renovatiebegeleiding krijg je thuis een renovatiecoach
op bezoek. Die coach maakt een gedetailleerd
renovatieadvies op met een duidelijk stappenplan, vraagt
offertes aan en helpt je bij het maken van de juiste keuzes.
Tijdens deze renovatiebegeleiding worden verschillende
opmetingen uitgevoerd, waaronder een gevelscan met
een warmtecamera.

Op de OVAM-website vindt u naast algemene informatie
over textiel de aangepaste sorteeregels voor textielafval
op een:

Voor wie?
De renovatiecoach wil vooral 60-plussers in oudere
woningen begeleiden, maar het spreekt voor zich dat
iedereen die zijn of haar woning wil renoveren aanspraak
maakt op gratis advies!

• strooibiljet dat kan gebruikt worden bij de huis-aanhuisinzameling;

De woning waarvoor je renovatiebegeleiding aanvraagt
moet gelegen zijn op het grondgebied van Zuienkerke. Het
aanbod is enkel geldig voor eigenaars, niet voor huurders.

• sticker die op de nieuwe textielcontainers kan geplakt
worden.
Deze kunnen door de textielinzamelaars aangewend
worden.

Kostprijs
De begeleiding door de renovatiecoach wordt je gratis
aangeboden.

Daarnaast is ook een model met de nieuwe
sorteerboodschap toegevoegd die u in uw eigen
communicatie kan gebruiken.

Enkel op afspraak
Wens je een gratis en volledig
vrijblijvend advies voor renovatie
van uw woning of wens je meer
informatie over het project? Vul
dan het aanvraagformulier in op de
website www.wvi.be/nl/aanvraagrenovatiecoach-zuienkerke.
De
renovatiecoach neemt daarna zelf
contact met je op om effectief een
afspraak vast te leggen.

Met vragen kan u ons contacteren op het telefoonnummer:
015 284 144 of via mail: ilse.verhulst@ovam.be
Met vriendelijke groeten,

Ilse Verhulst

Let wel: gezien de renovatiecoach ook in andere
gemeenten werkzaam is kunnen de wachttijden voor een
plaatsbezoek wat oplopen.

Team lokaal materialenbeheer

GEMEENTE ZUIENKERKE HELPT JE
RENOVEREN

Burgemeestersconvenant
Deze actie kadert binnen de campagne ‘Een daad voor ons
klimaat’.
Deze campagne is een onderdeel van het engagement in
kader van het Burgemeestersconvenant dat gemeente
Zuienkerke is aangegaan om tegen 2020 een CO²-reductie
van minimaal 20% ten opzichte van 2011 te realiseren
in volgende sectoren: mobiliteit, openbare verlichting,
particuliere huishoudens, tertiaire sector en gemeentelijk
patrimonium.
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Hardware en Software
Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud,
herstelling en verkoop van hardware,
software, netwerken, randapparaten, printers,
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop,
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer info of demo.

Roland Traen

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

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

Indien gewenst service bij u thuis.
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GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING
Aantal inwoners op 01/01/2019
01/01/2018
01/01/2019

2732
2721
- 11

Aantal inwoners per deelgemeente op 01/01/2019

Houtave
Meetkerke
Nieuwmunster
Zuienkerke
TOTAAL

mannen
223
220
200
731
1374

vrouwen
204
218
221
704
1347

totaal
427
438
421
1435
2721

Gegevens burgerlijke stand en bevolking in 2018
adopties
geboorten
erkenningen
huwelijksaangiften
huwelijken
echtscheidingen
sterfgevallen
nationaliteitswijzigingen
aankomsten
vertrekkers
ambtshalve schrappingen
interne mutaties

0
22
10
13
12
4
27
0
153
155
5
32

Aantal bewoonde woningen
Houtave
Meetkerke
Nieuwmunster
Zuienkerke
TOTAAL

174
184
186
611
1155
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Nieuwe Steenweg 1

050 686 687

8377 Zuienkerke

info@polderzicht.eu
RESTAURANT
gesloten op
dinsdag, woensdag en donderdag
wel open op feestdagen
keuken open : 12u - 14u en 18u - 21u
op zondag doorlopend van 12u - 21u

FEESTZAAL
elke dag open voor alle feestelijkheden
vanaf 20 personen en rouwmaaltijden.

TEA ROOM
gesloten tot en met 5 april 2019
terug open op zaterdag 6 april 2019
sluitingsdagen :
dinsdag, woensdag en donderdag

Gratis komen eten in Manoir Polderzicht ?
U komt met minimum 4 personen eten,
dan eet er 1 persoon GRATIS
Enkel geldig bij afgifte van deze ingevulde bon.
Naam :
E-mail :
Aanbod geldig tot en met 31 maart 2019. Enkel geldig op maaltijden,
NIET op dranken. Wij verrekenen deze promotie als een kortingspercentage van 25 % op het totaal van de maaltijden. Niet geldig in
combinatie met ons aanbod Visdag-Vleesdag of enige andere promotie.
Aanbieding niet geldig voor banketten in de feestzaal.
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BOEKVOORSTELLING STORIES UIT DE STAL

CULTUUR

Na een aantal jeugdboeken en verhalen uit de visserij koos
de Zuienkerkse schrijfster Katrien Vervaele resoluut voor
een ander terrein:

ZUIENKERKE

de boeiende wereld van de vee-artsen, die zich om het lot
van koeien, paarden en andere 'grote' dieren bekommeren.

OPROEP LEDEN CULTUURRAAD
Mevrouw, Mijnheer,

Voor deze uitgave interviewde Katrien enkele
opmerkelijke dierendokters en verwerkte hun stories tot
een onderhoudend boek.

Volgens de wettelijke bepalingen moeten voor elk
werkjaar dat loopt van één september tot eind augustus
alle organisaties die in aanmerking komen voor het
lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de
Cultuurraad aangeschreven worden met de vraag om hun
afgevaardigde(n) aan te duiden.

Op zondag 7 april laten we Katrien aan het woord tijdens
een interview. Dit gaat door in de raadzaal van het
gemeentehuis om 11 uur.
Een zitje voor dit interview kost 5 euro - te reserveren bij
Annie Allemeesch : cultuur@zuienkerke.be.

De Cultuurraad van Zuienkerke doet dan ook een oproep
tot de verenigingen om lid te worden van de Algemene
Vergadering van de Cultuurraad.

Van harte welkom.

THEATER KLEIEM STELT VOOR: BONBONS
IN LUXEVERPAKKING

Ook personen die menen een individuele bijdrage te
kunnen leveren door hun persoonlijke betrokkenheid of
deskundigheid, kunnen vragen om deel uit te maken van
de gemeentelijke Cultuurraad.

Theater Kleiem speelt in de gemeentezaal Zuienkerke
het stuk:
"Bonbons in luxeverpakking" van Ria Looze-Lafeber

Indien u als vertegenwoordiger van een vereniging of
als individueel belangstellende wenst deel uit te maken
van de Gemeentelijke Cultuurraad, verzoeken wij u
onderstaande strook in te vullen en terug te bezorgen bij
de Gemeentelijke Cultuurraad, ter attentie van Ludwig
Vanderbeke, Voorzitter van de Cultuurraad, Kerkstraat
17, 8377 Zuienkerke of bij Annie Allemeesch, cultuur@
zuienkerke.be

Regisseur is: Philippe De Merrisse.
Speeldata zijn: 01.03.2019 - 02.03.2019 telkens om 20 uur
03.03.2019 - 06.03.2019 telkens om 19 uur
08.03.2019 - 09.03.2019 telkens om 20 uur
Kostprijs: 8 euro
Kaartverkoop start vanaf 30.01.2019 tussen 9 en 20 uur
bij Jenny Goethals, Nieuwe Steenweg 49, 8377 Zuienkerke,
tel. 050/41.01.91, mail: jennygoethals@gmail.com.

Ondergetekende
Naam:

............................................................................

DE BOMMELAAR STELT VOOR: VOGELS,
NAAR HAYE VAN DER HEYDEN

Voornaam: ............................................................................
Adres:

Een komedie in twee bedrijven naar auteur Haye van der
Heyden in een regie van Bernard Lucker.

............................................................................
............................................................................

Tel.:

............................................................................

Mail:

............................................................................

Een verhaal over relaties, verlangen, liefde, jeugd, ouder
worden, verdriet …… kortom het leven. Maar …… een
leven met zijn vele kleine kantjes.
Inhoud:

vraagt hierbij deel te mogen uitmaken van de Algemene
Vergadering van de Gemeentelijke Cultuurraad.
De aanvrager wenst aan te sluiten:

Mensen zijn niet geschapen om alleen te zijn. Toch
overkomt dat Jozefien, troetelnaam Jo,

 namens de volgende vereniging:

een vrouw van zestig op zoek naar liefde en intimiteit.

.............................................................................................

Na dertig jaar huwelijk is zij pardoes aan de kant gezet
door haar man Robert die voor een jongere vriendin koos.
Jo zet zich over haar verdriet en wanhoop heen, nestelt
zich in een flatje en maakt zich op voor een nieuwe start.
Maar het toeval gooit roet in het eten. Haar nieuw flatje
bevindt zich namelijk recht tegenover die van haar ex en
zijn vriendin ……

 wenst aan te sluiten als individueel belangstellende.
Datum:Handtekening:
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Personages:

BLANKENBERGE

Jozefien (Jo): Christine Hallaert

AANBOD CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

Linda: Ingrid Pyck

PODIUMAANBOD:

Robert: Bernard Lucker

 CÓIG (CANADA)
TOERNEE MONDIAL ON STAGE
Zaterdag 2 februari 2019 – 20 u.
CC Casino – Consciencezaal
Abonnement € 15 – ticket € 16 – jong volk € 13,50
Muziek – Canadese folk
CÓIG is één van Canada’s meest opwindende traditionele
folkgroepen. Iedereen die ze ooit live aan het werk
gezien heeft is vol van hun ontembare energie, muzikale
kwaliteit en de unieke manier waarop traditionele muziek
een hedendaagse invulling krijgt. Zowel hun Keltische
instrumentele nummers als de zang van Rachel Davis
en Darren McMullen zullen je van bij het begin kippenvel
bezorgen.

Patrick: Roderick Creyf
Carla: Wendy Pinoy

Voorstellingen:
woensdag 20 en 27 februari 2019
vrijdag 22 februari en 01 maart 2019
zaterdag 23 februari en 02 maart 2019
zondag 24 februari 2019
telkens om 20.00 h. behalve op zondag 24/02 om 18.00 h.

 JASPER STEVERLINCK
NIGHT PRAYER TOUR
Vrijdag 8 februari 2019 – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 22,50 – ticket € 25 – jong volk € 22,50
Muziek

Adres: De Bommel, Doelhoefstraat 26 8377 Zuienkerke
kaarten à € 08,50 vanaf 10 januari 2019 bij Bernard en
Martine Lucker-Vandenbussche tel 050419051 of bij de
spelers.

ENERGIETECHNIEKEN • WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS
SANITAIR • VERWARMING • VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be
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Nick Demaecker
0478/97.22.68
nick@demabo.be

 THEATER MALPERTUIS. BOB DE MOOR EN
ERIEK VERPALE.
OLIVETTI 82

Jasper Steverlinck is eindelijk waar hij moet zijn: bij de
essentie. De ex-Arid frontman nam zijn tijd om voor
zijn nieuwste soloplaat een nieuwe manier van werken
te vinden. Bij Night Prayer draait het uitsluitend om
songwriting in de puurste, meest directe vorm. Inhoud en
emotie staan centraal. Jasper staat dan ook dieper in de
muziek dan ooit. Here’s to love in loveless times.

Vrijdag 22 maart 2019
CC Casino – Saveryszaal – 20 u.
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Theater
Bernard Van de Wiele is niet geestelijk gestoord, maar
in de war. Hij weet niet waarom hij zich opeens in een
politiekamer bevindt met een Olivetti 82-typmachine
voor z’n neus en twee mannen die hem aan de tand
voelen. Speciaal voor de vijftigste verjaardag van Theater
Malpertuis (Tielt) kruipt Bob net zoals 24 jaar geleden
in de rol van dit verwarde personage. Olivetti 82 is een
adembenemende vertelling waarin Bob niet alleen de ziel
van zijn personage blootlegt, maar ook die van zichzelf.

 NIC BALTHAZAR, BERT HUSENTRUYT,

ANNABELLE DEWITTE

BADABOEM (6+)
Woensdag 13 februari 2019 – 15 u
CC Casino – Saveryszaal
€ 5 voor kinderen - € 3 (leden gezinsbond) / € 7 voor
volwassenen – € 5 (leden gezinsbond)
Familievoorstelling/muziektheater
Badaboem brengt het poëtische verhaal over een hopeloos
verliefde trommelaar en een prachtige drumster. Met
deze swingende muziektheatervoorstelling voor iedereen,
zorgt regisseur Nic Balthazar (‘Ben X’, ‘Neeland’) opnieuw
voor een topproductie. Kom na de voorstelling naar onze
gratis workshop en maak je eigen trommel!

 WIM OPBROUCK EN MAANDACHT

TV-TUNES KNT REVISITED

Zaterdag 30 maart 2019
CC Casino – Saveryszaal - 20 u.
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Muzikale humor
Vijftien jaar geleden was de voorstelling TV-Tunes
K.N.T. van Wim Obrouck en Ron Reuman een groot
succes. Het idee was even simpel als doeltreffend:
herkenningsmelodieën van de bekendste tv-programma’s
uit onze jeugdjaren opfrissen tot eigentijdse muziek. Nu
herneemt het duo, onder begeleiding van een live band,
hun smaakvolle show. Laat je meevoeren op deze even
ironische als fijngevoelige muzikale roadtrip door een
dikke vijftig jaar TV-tunes.

 VLAAMS MUZIEK THEATER
EEN NACHT IN VENETIË
Zondag 24 februari 2019 – 15 u.
CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Operette
Het Vlaams Muziek Theater is een vaste waarde in
operetteland. In 2019 staat ‘Een nacht in Venetië’ de
succesoperette van Johann Strauß jr. op het programma.
De stad van zwoele nachten en carnaval is het achttiendeeeuwse decor van een verboden liefde vol intriges. Naast
een indrukwekkende voorstelling bieden we je deze
zondagnamiddag ook koffie en gebak aan.

 THE SCABS

FORTY YEARS

Zaterdag 6 april 2019
CC Casino – Saveryszaal – 20 u.
Abonnement € 22,50 – ticket € 25– jong volk € 21
Muziek
De Boemel in Scherpenheuvel, het zegt u waarschijnlijk
niets, maar het was de jeugdclub waar de vroegste
versie van The Scabs veertig jaar geleden hun eerste
concert speelden. Vandaag is de beste rockband van het
land meer levend dan ooit. In een ijzersterke bezetting
zullen Guy Swinnen & co alle hits, alle publieksfavorieten
met overgave brengen voor hun publiek. Het wordt een
rockshow die geen fan zal willen missen.

 NELE BAUWENS
WAT EEN GELUK
Zaterdag 9 maart 2019 – 20 u.
CC Casino – Consciencezaal
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Cabaret
Nele Bauwens is terug met een nieuwe solovoorstelling
‘Wat een geluk’. Met nostalgisch gemoed blikt ze terug op
haar eerste liefde Ronnie De Sven. Met vuur vertelt ze over
haar huidige levensgezel Pièrre. Over zijn glutenallergie en
over ’t zat beddeke. Met lichte ergernis heeft ze het over
de maandelijks verplichte spaghetti-avonden. En over
haar meedogenloze vriendinnen, die nu allemaal baby’s
op de armen dragen. Verwacht volbloed cabaret, heerlijk
verteld, knap geacteerd en voortreffelijk gezongen.

 COMPAGNIE CECILIA, ARNE SIERENS

DE BROERS GEBOERS

Zaterdag 13 april 2019
CC Casino – Saveryszaal – 20 u. (inleiding om 19.15 u.)
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Theater
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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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Vintage theatermaker Arne Sierens met kleppers als
Sebastien Dewaele, Marijke Pinoy, Tom Ternest, Wouter
Bruneel en Wim Willaert. Haast twintig jaar na de eerste
opvoering blijft ‘De Broers Geboers’ razend actueel.
Sierens schept een raak portret van een marginaal gezin
dat door deze moderne maatschappij in de zak wordt
gezet. Het stuk legt de vinger op de vicieuze cirkel waarin
mensen aan de rand zo vaak belanden. Vlaams theater
pur sang: rauw en heftig, maar ook schrijnend. Hilarisch,
maar ook aandoenlijk. Pijnlijk maar ook hartverwarmend.

Gewezen mediadirecteur bij de VRT, Wim Vanseveren,
ken de media – en de televisie in het bijzonder- als zijn
broekzak. Hij staat stil bij de nieuwe media en wat dit
betekent voor de TV en de geschreven pers. In een
context van Netflix, van downloaden en streamen, van
jonge vloggers met eigen youtube-kanalen is het maar de
vraag hoe alles verder zal evolueren.

EXPOAANBOD:
 HERBELEEF DE JAREN 1970 EN ’80

IN BLANKENBERGE

CURSUSAANBOD:

19.12 > 1.03
Woensdag tot zondag – 14 > 17 u.
Exporuimte De Meridiaan, Casinoplein z/n
Gratis toegang

 KOOKWORKSHOP: HELP, EEN VEGETARIËR

AAN TAFEL!

Lesgever: Peter Vandermeersch
Donderdag 24 januari 2019 - 19 > 22 u.
Dienstencentrum De Bollaard (leskeuken en cafetaria),
Koning Albert I-laan 112
€ 28 (maaltijd inbegrepen)

De vrijwilligers van het stadsarchief-De Benne
Blankenberge organiseren in De Meridiaan een expo
over de jaren 1970 en ‘80 in Blankenberge. Er is speciale
aandacht voor het uitgaansleven dat toen gedomineerd
werd door de punk, de disco en de new wave die in die
decennia zeer uitdrukkelijk aanwezig waren in ons steedje.
Neem een kijkje in De Meridiaan en word op slag terug
gekatapulteerd in de tijd!

Niet vertrouwd met de vegetarische keuken, maar
binnenkort een vegetariër aan tafel? Geen nood! Peter
Vandermeersch helpt je bij het voorbereiden van een
volwaardige maaltijd, waar iedereen van meegeniet
(en niemand het vlees mist). Je zal versteld staan van
de mogelijkheden om toch een smaakvolle maaltijd te
presenteren.

 TENTOONSTELLINGEN CC OUD STADHUIS
2 maart t/m 10 maart: Jacques Tortelboom en Rita Brack:
keramiek, batik, pastel, vilt en gemengde technieken

 LEZING: DE WONDERE WERELD VAN DE

OPERETTE

6 april t/m 22 april: ZOËV: schilderijen, pentekeningen,
glaswerk

Lesgever: Fons Lammertyn
Donderdag 28 februari 2019.
CC Casino, Roeschaertzaal, Zeedijk 150 - 19 > 21 u.
€ 10 – i.s.m. Vormingplus Regio Brugge
De operette of ‘kleine opera’ is een fascinerende vorm
van muziektheater. Ben je benieuwd welke geheimen er
achter schuil gaan? Kenner, Fons Lammerteyn neemt je
aan de hand van heel wat muziekfragmenten mee in de
wondere wereld van de operette! Deze lezing is de ideale
achtergrond voor de matinee Een nacht in Venetië van het
Vlaams Muziek Theater op zondag 24 februari.

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2019 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

 LEZING: EVOLUTIE IN DE MEDIA
Lesgever: Wim Vanseveren
Donderdag 14 maart 2019.
Bibliotheek Blankenberge, Aula, Onderwijsstraat 17 - 20 >
22 u.
€ 10
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ONDERWIJS
NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
NIEUWS UIT GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
'T POLDERHART ZUIENKERKE
27 DECEMBER 2018
Het eerste trimester schooljaar 2018-2019 zit er alweer op
en het is goed om enkel onvergetelijke momenten vast te
leggen in enkele mooie foto’s!!
Ons “kleuter carrousel” is een schot in de roos. Alle
kleuterklassen werken samen aan leuke activiteiten zoals
een leuke fotoshoot met hoeden, of verstoppertje spelen
in de natuur, samen kokkerellen, …

Ook met de grote
“dames” uit het 5e
leerjaar maken “groot”
en “klein” samen
kaarsen.

uk
De herfst …hoe le
aar
m
kan deze zijn en
spelen met en in de
herfstbladeren!
“Alles met de bal” blijft een uitdagende, leuke
sportnamiddag voor de 2e graad, en dit zowel met kleine
als grote ballen
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Grootouder feest…in de klas brengen kinderen uit 3e kleuterklas een klein poppenspel op om daarna samen te genieten
van het fantastische poppenspel “kijk eens naar het vogeltje …” het was zo mooi!! kijk maar naar de vele verwonderde
gezichtjes zowel bij de ukjes als de grootouders!!

Een zeer leerrijke leservaring
bij de Delhaize in
Blankenberge!! Topnamiddag
waar we zelf een kreeft
mochten strelen!!

Bezoek aan kasteel van Sinterklaas en Sint & Piet op bezoek bij ons!

Op bezoek bij de
hoofdpiet …. kijk eens
wat een dikke boeken?!
Zijn wij wel braaf
geweest?!!
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En ja hoor, daar kwam de Sint. Helaas was Slecht Weer Vandaag er niet bij want het trouwe paard van de Sint was ziek …
veel te veel suiker gegeten. Gelukkig waren Herman, Roger en Andrea zo behulpzaam om hun kleine paardje Fientje klaar
te maken om onze grote kindervriend de Sint naar school te brengen en wat waren we blij!! Dank U wel lieve Sint en Piet.

En Piet had z’n gele hesje aan …

Jingle Bells … Jingle Bells … Jingle Bell … gezellige kerstsfeer op school

Een lie
fdevo
2019!! l
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AKKERWINDE
ACTIEDAG: RED HET KLIMAAT

KERSTWENS
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SENIOREN

JEUGD
JEUGDDIENST

gezocht

 Buitenspeeldag Meetkerke : 24 april 
WORKSHOP SCHERMEN

OPROEP! OPROEP! OPROEP!

woensdag 6 februari van 13u tot 15u
gemeentelijke sportzaal
vanaf het 4de tot en met het 6de leerjaar
begeleiding door De Hallebardiers uit Brugge
deelnameprijs: 15 euro – vooraf inschrijven is noodzakelijk

SENIORENADVIESRAAD
Sinds eind 2009 is er in Zuienkerke een actieve
seniorenadviesraad (SAR). De oprichting van een
seniorenadviesraad heeft als doel het gemeentebestuur
en/of OCMW bestuur te adviseren over allerlei plaatselijke
aangelegenheden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de
senioren aanbelangen. De SAR helpt op deze manier het
ouderenbeleid van de gemeente mee voeding te geven.

KRACHTBAL
woensdag 27 maart, 3 april en 24 april van 12u30 tot 13u30
voetbalplein speelplein Lindenhof of bij slecht weer in de
gemeentelijke sportzaal
vanaf het 3de tot en met het 6de leerjaar
begeleiding door Rik Fack
deelnameprijs: 10 euro – vooraf inschrijven is noodzakelijk

Bij het begin van een nieuwe legislatuur worden alle
verenigingen en organisaties die in aanmerking
komen voor lidmaatschap, door het gemeentebestuur
aangeschreven en uitgenodigd om zich kandidaat te
stellen.

Meer info te verkrijgen bij de sportdienst,
sportdienst@zuienkerke.be of 050 43 20 50

Maar ook individuele personen, die geïnteresseerd
zijn om mee te willen nadenken over het seniorenbeleid
kunnen zich kandidaat stellen.
Alle senioren vanaf 60 jaar, die zich willen engageren in
de SAR kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen. Uw
kandidatuur kan u opsturen naar het gemeentebestuur
Zuienkerke tav College van burgemeester en schepenen
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
Graag uw kandidatuur indienen voor 28 februari 2019
Wij hopen alvast op veel enthousiasme!
Annelies Dewulf
Schepen van senioren
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CHIRO
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10 en 13,5 km trekken verder door de prachtige Moeren en
bezoeken naast de molen, die op de dag van de wandeling
te bezoeken is, ook de eendenkooi in het laagste gebied
van deze streek.

SPORT EN VRIJE TIJD
40STE MEETKERKSE MOERENTOCHT

En tenslotte de grotere afstanden ; 19 en 23 km, trekken
verder langs prachtige landelijke wegen via de molen en
eendenkooi door Houtave en verder langs het Hagebos.

Op zondag 14 april 2019 richt de Zuienkerkse sportraad zijn
40ste wandeling in door het heringerichte natuurgebied
De Meetkerkse Moeren. Dit is een gebied met unieke
en mooie fauna en flora. Deze natuurwandeling trekt
langs verkeersluwe wegen, mooie vergezichten en
de gerestaureerde Poldermolen, die op de dag van
de wandeling van binnen bezocht kan worden, de
kapelletjes,en de twee idyllische dorpjes Meetkerke en
Houtave. De afstanden zijn 7, 10, 13, 15, 19 en 23 km.

Praktisch
Start: Sportcomplex Meetkerke, Oude Molenweg 15 (nabij
de kerk) Er is een ruime parking voorzien.
Bereikbaarheid: Via E40 Brussel-Oostende, Afrit Brugge
N31 (expresweg) of afrit De Haan, en dan marspijlen
volgen tot in Meetkerke.
Met de trein of kusttram tot in Blankenberge en dan
Belbus (059/56 52 56) tot halte Breugelhof te Meetkerke
en dan nog 500 m naar de start aan de kerk.

Een woordje geschiedenis van de Zuienkerkse
sportraad
Tijdens het jaar van het dorp werd het idee geopperd
om een wandeltocht door de Moeren van Meetkerke te
organiseren. Het basisidee was : het jaar van het dorp en
de opkomst van de wandelsport in Vlaanderen, met als
uitschieters : de tweedaagse van Blankenberge, waar de
Zuienkerse sportraad goede contacten mee had en de
Vierdaagse van Nijmegen in Nederland waarbij Zuienkerke
ook aanwezig was.

Inschrijving: van 8u00 tot 15u00
Afstanden: 7, 10, 13, 5, 19 en 23 km. Mindervaliden 6 km
Deelname leden 1,5 €. Niet federatieleden 2,0 €. Kinderen
kunnen gratis meewandelen.
Meer info Roger Deketelaere 0478/24 31 63 of Franky
Goethals 0476/48 31 69.

Bij de eerste tocht waren er meer dan 400 wandelaars,
die in de verschillen de afstanden vanuit het dorp van
Meetkerke door de Meetkerse Moeren trokken. Het
thema was natuurlijk de bemalingsmolen die de Moeren
jarenlang droog gehouden heeft.

Deze wandeling gaat door in samenwerking met het
Zuienkerse gemeentebestuur en wandelsport Vlaanderen
VZW

Het was een belevenis op de gemeente en er waren toen
nog bekers voor grootste groepen, de oudste enz. Ook
kreeg elke ingeschreven deelnemer nog een aandenken
aan zijn wandeling en al snel werd een vierjarenplan
opgesteld; ieder jaar werd een tegel gemaakt en de 4
schilden van de deelgemeenten vormden een geheel
tegelpatroon.

DE POLDERMOLEN

Het was toen leuk om de strijd van de grootste groep te
hebben, zowel gemeentelijk als algemeen, maar het was
een echt familiefeest.

De stenen Molen van de Meetkerkse Moeren bestaat ruim
200 jaar en hield de moeren gedurende meer dan 100 jaar
droog.

In de loop der tijden schommelde het aantal deelnemers
tussen 300 (slechte weersomstandigheden) en 2200.
De sportraad kende ook reeds 4 voorzitters nl Wilfried
Goethals, Gilbert Jonckheere, Alain De Vlieghe en
momenteel neemt Roger Deketelaere deze taak op zich.

De Moeren werden voor het eerst droog gelegd in 1622
met 2 houten molens. Toen een van de twee afbrandde in
1810 werd deze stenen afwateringsmolen gebouwd in het
jaar 1811 en bemaalde de Moervlakte tot 1928. Het water
werd toen in de Blankenbergse Vaart overgepompt. Deze
molen werd in 1942 geklasseerd als monument en in 1965
werd het wiekenhuis uit de Koutermolen van Kortemark
geplaatst. Het is de enige molen in de streek met houten
scheprad.

Afstanden en parkoers
De Zuienkerkse sportraad opteerde voor verschillende
afstanden: nl 7 km voor diegenen die meer van een korte
wandeling houden. Deze afstand gaat tot aan de molen,
maar blijft grotendeels in de omgeving van Meetkerke.
Voor de mindervaliden is er een aangepast parkoers
gekozen van 6 km.
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De molen opnieuw maalvaardig maken was financieel
onhaalbaar maar toch werd hij gerestaureerd. Het
restauratie dossier werd in 1980 opgemaakt en de molen
kreeg zijn huidige vorm rond de jaren 2014.

MEHONI
Happy B-day Mehoni!

De vlucht van de wieken is 23,80 m.

Dikke proficiat aan onszelf, Mehoni! Ja, iemand moet het
doen en wat we zelf doen, doen we nu eenmaal beter. Ons
eigenste Mehoni wordt dit jaar immers 35 jaar jong. Het
heeft even geduurd voor de kogel door het gemeentehuis
was maar, na lang en rijp beraad, hebben de schepen van
burgerlijke stand en die van sport, beter bekend onder
haar artiestennaam “S4” (Super Sympathieke Schepen van
Sport), gezamenlijk beslist dat dit artikeltje thuishoort in
de rubriek “Sport” en niet in de sectie “Jubilea” van uw
favoriete informatiemagazine van onze gemeente. In die
laatste rubriek komen blijkbaar alleen de jubilarissen voor
in de categorieën 25, 50 of – hou u vast! – 60 jaar; er is
voorlopig nog geen categorie voor jubilarissen van 35 jaar.

Mehoni, dat u wellicht ook kent als beste volleybalclub
van onze gemeente, werd dus in 1984 boven de
doopvont gehouden, zo leert een snelle berekening met
uw zakjapanner. Sindsdien is de Berlijnse Muur omver
gevallen en zijn de Twin Towers ineen gezakt maar
Mehoni staat nog altijd dapper overeind en is na al die
jaren springlevend. Alleen Nicole en Hugo doen nog beter.
Vijfendertig jaar is best wel een lange tijd. Amai, onze
huidige Mehoni voorzitter speelde in 1984 nog met haar
poppen, met Barbie dus, maar nog meer met Ken naar
het schijnt.
Degene die in 1984 Mehoni opgericht hebben lopen
er vandaag natuurlijk wat bouwvallig bij, zeker als ze
hun tanden niet in hebben, maar we mogen blij zijn dat
ze deze sportieve baby toen verwekt hebben en onze
gemeente al die tijd zoveel volleybalplezier bezorgden.
Neen, we overdrijven echt niet : in het tweede seizoen
speelden de kadetten-meisjes al kampioen van (noord)
West-Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat de jongens
(miniemen) niet konden onderdoen: op eenvoudig
verzoek werden ze kampioen van héél West-Vlaanderen!
Schitterend, maar nu doen we even fast forward naar
Mehoni van de 21e eeuw, anno 2018: wist u dat onze
huidige damesploeg, de Mehoni Meiden (“M&M”), dit
seizoen ook al even op nummer één van de rangschikking
stonden? U moest er wel snel bij zijn om dat historisch
moment mee te maken, die 15e september.
In al die jaren is het DNA van Mehoni wel een beetje
veranderd, onze club evolueert immers mee met de
belangrijkste maatschappelijke trends. We hebben het
niet over dat nu-en-dan elektronisch scorebord dat ons
antieken bord vervangt en evenmin over het feit dat we
op de sociale media aanwezig zijn, maar veel opvallender
is dat bij Mehoni tegenwoordig vooral de vrouwen aan
de touwtjes trekken, zowel op als naast het plein. De
heren worden vandaag, net zoals thuis overigens, nog
enkel ingeschakeld voor de meer huishoudelijke taken
42

binnen onze club zoals daar zijn drankjes bestellen in de
kantine, braadworsten roosteren, de matten oprollen en
de vaat doen na afloop van allerhande Mehoni-events
en wat papierwerk in orde brengen op de achtergrond.
De mannelijke exemplaren moeten tegenwoordig ook
gedwee luisteren naar onze “Mevrouw de Voorzitter”.
Wie zong dat ook al weer, "Meisjes aan de macht"? Dat
is nergens meer realiteit dan bij Mehoni. Wist u dat onze
club in de gewone competitie momenteel enkel met
meisjes- en damesploegen speelt? Een herenploeg? Da’s
een werkpuntje waarmee we de komende 35 jaar gaan
beginnen.

optisch verschijnsel zou te maken hebben met het feit
dat die luitjes druk doende zijn om alle adressen en
contactgegevens van de bijna 600 (!!) Mehoni leden van
de afgelopen 35 jaar terug te vinden voor de uitnodigingen
van ons feest. U zou er voor minder een beetje getrokken
uitzien, ’t is waar hé? Niet elk Mehoni-lid sinds 1984 woont
immers nog in ons dorp, wat moeilijk te begrijpen is, maar
het is hen wel vergeven.
U leest het goed, bijna 600 leden heeft Mehoni gestrikt
in al die tijd, dat is meer dan pakweg de hele bevolking
van Nieuwmunster of Meetkerke. Mochten we die 600
Mehonians nog allemaal terug bijeen kunnen brengen
(onderschat vooral ons bestuur niet!), dan zouden we daar
100 volleybalploegen mee kunnen opstellen, al is onze
sporttempel op de Nieuwe Steenweg 37 daar niet direct op
voorzien. Sinds de opstart van de Mehoni website (www.
mehoni.be), ruim twee jaar geleden, hebben we trouwens
ook al meer dan 2750 bezoekers gehad, wat meer is dan
de hele bevolking van Groot-Zwienkerke.

Maar goed, ons volleybalclubje viert die 35e verjaardag
met een grote reünie van al het Mehoni erfgoed dat er
wil en kan op af komen. Traditiegetrouw doen we dat
met voldoende spijs en drank. De datum van die reünie is
niet zomaar met de natte vinger gekozen, daar is lang en
diep over nagedacht. Ergens in januari? Nope, we willen
de befaamde nieuwjaarsreceptie van onze gemeente
niet voor de voeten lopen natuurlijk. In februari dan?
Grapjassen, goed geprobeerd, maar weer mis want ons
verjaardagsfeest is niet echt combineerbaar met Tournée
Minérale. De datum van ons jubileumfeest is daarom
voorzien op 17 maart 2019.

Nu we toch bezig zijn met cijfers: de Mehoni damesploeg
heeft halfweg het seizoen 2018/19 al evenveel
overwinningen geboekt als over heel het seizoen
2017/2018 en … the best is yet to come! De meisjes-U15
stonden halfweg het seizoen 2018/19 op een knappe
vijfde plaats in de rangschikking en onze U13 stonden op
einde december 2018 zelfs derde in hun klassement. U
ziet het, de Mehoni speelsters blijven hun slogan trouw,
al 35 jaar lang: we geven ons niet!

Ach ja, een kleine dienstmededeling tussendoor: mocht
u de Mehoni bestuursleden met diepe randen onder
en zombieachtige blik in hun ogen zien ronddolen
in Zwienkerke, heb een beetje medelijden a.u.b. Dat

Wij bieden U 16 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en wifi. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
1 - 2 - 3p kamers beschikbaar alsook ruime familiekamer.
Reserveer rechtstreeks via onze site. Fietsverhuur gans het jaar !
Zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat.

info@hotelbutler.be - www.hotelbutler.be - www.facebook.com/hotelbutler - @hotel_butler
Bart en Isabelle Degroote - Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A, 8377 Zuienkerke, Tel. 050/42.60.72.
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BIBLIOTHEEK
LIEFDE IN DE BIB VAN ZUIENKERKE
NIEUWE AANWINSTEN

Geen zin om Valentijn thuis te vieren?



JEUGD

Geen probleem: Kom op WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019
tussen 17 en 19 uur naar de bibliotheek van Zuienkerke.

Titel
EERSTE LEESBOEKJES
Kom mee naar mijn tuin
De beesten van boer Bert
Kijk en lees
Pup en Kit
Foeksia’s allergrootste v
Het maatje van Haas
Kat is weg
Blitz!
Troon zoekt kroon
LEESBOEKEN 12 JAAR
Keigrappig & waargebeurd
De spookgezichten
De slaven van Socorro
De schorpioenberg
Tegenwoordig heet iederee
Dansen in diep water
LEESBOEKEN 14 JAAR
Een verre plek vlakbij
Liefde & geluk
LEESBOEKEN 7 JAAR
Alles begon
De meest eenzame walvis t
Spookvoetballer
De ponyshow
Majoor Rosalie
Op zoek naar Stella
Hoe ik een detective werd
Het raadsel van de schat
Kaas op wielen
Eén plus één is één tevee
De mysterieuze mummie
Het geheim van de nachtsc
De grootste ettertjes van
LEESBOEKEN 9 JAAR
Het gevecht met de engel
De gouden waterduivel
Mijn opa is een Rode Duiv
Meneer Victors vreselijke
Wegwezen
Prutje
Twist
Het fonkelende glinsterla
Reis door de tijd

Het bibteam heeft voor iedere bezoeker iets speciaals in
petto.
Poëzie en livemuziek zullen zeker niet ontbreken. Om in de
perfecte stemming te komen wordt er gratis een glaasje
bubbels aangeboden.
Ook de jeugd wordt die avond verwend.
IEDEREEN IS GRATIS WELKOM OP WOENSDAG 13
FEBRUARI 2019.
LIEFDE IS : SAMEN NAAR DE BIB GAAN!!

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
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Auteur
Bon, Annemarie
Schutten, Jan Paul
Stilton, Geronimo
Van de Vendel, Edward
Van Loon, Paul
Vanden Heede, Sylvia
Vermeulen, Moniek
Visser, Rian
Wille, Riet
Didelez, Guy
Flanagan, John
Flanagan, John
Flanagan, John
Moeyaert, Bart
Van den Broeck, Laure
Long, Hayley
Welch, Jenna Evans
Boets, Jonas
Crabeels, Kim
De Braeckeleer, Nico
De Braeckeleer, Nico
De Fombelle, Timothée
Dendooven, Gerda
Stark, Ulf
Stilton, Geronimo
Stilton, Geronimo
Stilton, Geronimo
Stilton, Geronimo
Stoffels, Maren
Walliams, David
Claes, Jo
De Bel, Marc
De Bel, Marc
Feller, Pieter
Kinney, Jeff
Koolwijk, Pieter
Kortsmit, Simone
Stilton, Thea
Stilton, Geronimo

De redding
De Griezelbus
De griezelbus
Katvis
PEUTERBOEKEN
Wie is dat?
Dieren in de sneeuw
Noortje zet haar schoentj
Nijntje zet haar schoen
PRENTENBOEKEN
Milan en de tutjesboom
Klaasje Sinterklaasje en
MINI-ZIZO
Elektriciteit
Zo maak je een boek
Ik hou van voertuigen
ZIZO JEUGD
Het begint met een zaadje
De Eerste Wereldoorlog
De Groote Oorlog 14-18 in
De Belgische geschiedenis
Ik leer paardrijden
ZIZO PRENTENBOEKEN
Heksje Mimi en de kaboute
De kleine prins
Hoe word je astronaut?
De turnles
Kikker en de vallende ste
Max maakt een vriend
Mijn papa
Anna in het bejaardenhuis
Anna en haar lieve oma
Buikje bloot
Boer Boris en de olifant
Mijn huis staat in de die

Van Gemert, Gerard
Van Loon, Paul
Van Loon, Paul
Veldkamp, Tjibbe

Een ongewoon huwelijk
Mijn jaar van rust en kal
De Britse leeuw
Een tweede kans
Een jaar met jou
Bede aan de zee
De familiereünie
Terug naar Neerpelt
Berta Isla
De straf die ze verdient
Het land van de zon
Kleine grote liefde
Olifantenmeisje
Uit het niets
De vulkaan
Niets te vrezen
Terug naar het meer
Leven voor de liefde
IJsengel
De echtgenote
De echomoorden
Oktober
De zon achterna
Comeback
De tattooverzamelaar
19% kans op geluk
Aan de voet van de Langdo
Wie zint op wraak
Ik heb aids van Johnny Di
Dodenmars
Gruis & rozen
Het meisje zonder naam
Kinderen van de sekte
Wachten op Noora

McKee, David
Pinto, Deborah
Van der Heijden,
Annemarie
Bruna, Dick
Amant, Kathleen
Amant, Kathleen
Arnoldussen, Lucas
Ducatteau, Florence
Priddy, Roger
Bone, Emily
Eldridge, Jim
Leclercq, Alain
Leclercq, Alain
Ochsenbauer, Ute
Amant, Kathleen
De Lestrade, Agnès
Kuipers, André
Amant, Kathleen
Velthuijs, Max
Jong, Claudia
Van Haeringen,
Annemarie
Amant, Kathleen
Amant, Kathleen
Slegers, Liesbet
Van Lieshout, Ted
Gaudesaboos, Pieter

De reiziger
Mademoiselle Coco en het
Anna
Vertel het iemand
Aan jou de keuze
Eiland in de wolken
Rusteloos
De hemel verslinden
Tango
De paradox van geluk
De zeven zussen

VOLWASSENEN
Titel
FICTIE
Witte chrysant
Van In
Verdorven
Onder de Afrikaanse zon
De rozentuin
Wanneer het water breekt

Auteur
Bracht, Mary Lynn
Aspe, Pieter
Deflo, Luc
Benson, Adrienne
Bomann, Corina
De Stoop, Chris
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Jones, Tayari
Moshfegh, Ottessa
Schumacher, Tony
Clark, Mary Higgins
Whelan, Julia
Hosseini, Khaled
De Rosnay, Tatiana
Joris, Lieve
Marías, Javier
George, Elizabeth
Kruijssen, Machteld
Regan, Katy
Wiseman, Ellen Marie
Vogelenzang, Atie
Mann, Klaus
Rose, Karen
Carr, Robyn
Sparks, Nicholas
Pagie, Nathalie
Burke, Alafair
Daugherty, C.J.
Sveistrup, Søren
Rao, Shobha
Aebi, Belinda
Belsham, Alison
Van der Zwaan, Yvanka
Hermans, Rudi
Svernström, Bo
Peeters, Marnix
De Coninck, Christian
Malibran, Anna
Costeloe, Diney
Lindstein, Mariette
Hashemzadeh Bonde,
Golnaz
Boschwitz, Ulrich
Alexander
Marly, Michelle
Vincent, Tille
Lamrabet, Rachida
Deflo, Luc
McKinley, Tamara
Damen, Walter
Giordano, Paolo
Aspe, Pieter
Forna, Aminatta
Riley, Lucinda

De zoete geur van appelci
Reisverslag van een kat
De heilige Rita
De zeventiende verdachte
De tatoeëerder van Auschw
Negen volmaakte vreemden
Het juiste moment
Een teken van leven
Sr.
Patricia

Bischof, Joanne
Arikawa, Hiro
Wieringa, Tommy
Patterson, James
Morris, Heather
Moriarty, Liane
Steel, Danielle
Bloem, Marion
Dhooge, Bavo
Terrin, Peter

Het slagveld
Geliefde illusie
Serafima
De genezer
NON-FICTIE
De oorlogskroniek van Bla
Vlechtjes maken

Colin, Jérôme
Roberts, Nora
Montefiore, Simon
Sebag
Coppers, Toni
Deschoolmeester,
Pieter
Airola, Matti

VERENIGINGEN-ORGANISATIES-BEDRIJVEN
NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE VRIENDENKRING VAN DE BLOEDGEVERS
TE ZUIENKERKE
Ondertussen zijn we alweer een nieuw jaar begonnen. De feestdagen liggen
al een tijd achter ons en we zijn we reeds op ons gewone dagdagelijks ritme
terug gevallen.
We zijn ondertussen eind januari, 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
2019 toe.
Deze nieuwjaarswensen konden we reeds persoonlijk aan heel wat donoren
over maken op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zuienkerke op
zaterdag 5 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 voor hun bereidwillige medewerking aan de organisatie ervan.
Op de vorige bloedcollecte van 4 december hadden we 83 donoren,
Zoals ieder jaar kreeg de bloedgever van de vriendenkring van de bloedgevers Zuienkerke, een mooi eindejaargeschenk.
Dit jaar hadden we gekozen voor een appelsien pers. De bloedinzameling viel ook juist vóór Sinterklaas 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 16 maart 2019 om 19u00, en dit voor het eerst in “De Grote Stove” (Nieuwe Steenweg
140) te Zuienkerke.
We proberen iedereen aan te schrijven maar door de nieuwe GDPR regeling kan het soms gebeuren dat we iemand vergeten.
Indien je zeker wil inschrijven zend dan een mail naar arnold.vaneeghem@telenet.be of victor.demaecker@skynet.be of
claragoed@hotmail.be.
De volgende bloedcollecte zal plaats vinden op dinsdag 26 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 26 maart terug familie, vrienden en eveneens kennissen mee te brengen.
Arnold Van Eeghem - secretaris
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FOR FREEDOM FIETSTOCHT

VRIENDENKRING GEMEENTELIJKE
BASISSCHOOL ZUIENKERKE
ORGANISEERT: POLDERHART BY NIGHT!

For Freedom.
Zondag 31 maart 2019.
Fietstocht.
Het For Freedom Museum brengt op een bruisende en
realistische wijze de sombere tijden van de Tweede
Wereldoorlog in beeld. Vooral de inwoner van de
Zwinstreek wordt belicht. Unieke decors, hun verhalen,
verzamelstukken uit privé collecties, uniformen,
voertuigen, vliegtuigrestanten ect... dit alles sappig aan
elkaar gepraat door de oprichters van het museum.

Fuif voor ouders en sympathisanten van GBS Zuienkerke.
Georganiseerd door de vriendenkring met als doel de
winst te gebruiken voor aankopen voor de school (voor
onze kinderen dus). Wees welkom!

Uur : - voor wie meefietst : 13u Gemeenteschool, Nieuwesteenweg 37. Zuienkerke
- voor andere afspraak om 14.15u aan het museum, Ramskapellestraat 91, 8301
Ramskapelle. (dit wel verwittigen bij inschrijving)
Niet Pasar leden : 22€
Deelnameprijs : Pasar Leden : 18€

Wanneer: zaterdag 23 maart 2019 om 21.00 uur

Na de rondleiding sluiten we af met koffie en taart.

Waar: Gemeentelijke basisschool Zuienkerke. ’t Polderhart Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke

Inschrijving kan bij & voor 25/03/2019
Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448
Caelenberghe Marleen, Lettenburgstraat 11
Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106
Cuypers Henri, Dorpweg 24-Meetkerke
Cools wim, Nieuwe Steenweg 135
Valcke.Marijke@telenet.be

Wie: Iedereen (+16 jaar) is van harte welkom.

PASAR

0486/71.44.84
0478/54.04.35
050/41.35.62
0497/36.46.17
0496/83.22.75

Inschrijving en storten voor 25/03/2019 op rekeningnummer :
BE07 7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB van Pasar Zuienkerke
vermelding : Ramskapelle

ZULTE EN WAREGEM

We werken gans het jaar aan de Warmste week, per deelnemer
schenken wij een deel aan een goed doel op het einde van 2019.
Nieuwe website : www.pasar.be/lokale-afdeling/zuienkerke/home

Zulte & Waregem : 17 februari 2019.
Altan lederfabriek
Tijdens een rondleiding komt u te weten hoe men op een
ambachtelijke wijze een afgewerkt lederen product bekomt.
In de gouden jaren werkten hier 8 à 10 personeelsleden en
verwerkten deze 1200 hondenvellen per week. Deze
kwamen uit Engeland en werden hier verwerkt tot leder
voor kleding en voering van schoenen. De fabriek werd
gestart in 1934 en is nog steeds productief. Schapen-, geiten-, olifanten- ,rund-, en
struisvogelvellen worden hier nu nog gelooid. Al lijkt de klok hier toch te hebben stil gestaan.
(Mogelijkheid tot aankoop van een hier vervaardigd leder product, handtas, portefeuille,
riemen ect.. let wel enkel cash te betalen. )

OPROEP
AAN DE VERENIGINGEN:

Hippo.War

Ook het paard speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog.
Miljoenen paarden werden per boot naar Europa vervoerd,
werden ingezet als transportmiddel en moesten gasmaskers
dragen tegen de dodelijke gassen. Vele dieren overleefden de
oorlog niet. 3.500.000 paarden vonden de dood in WOI
Een bezoekje aan de beroemde Waregems Koerse hippodroom
staat ook op de gidsbeurt. Hoeden zullen we echter in februari
niet zien, maar de
tribunes, de piste daar
en tegen wel.

Stuur uw
ACTIVITEITENKALENDER
voor 2019 naar

Uur & Vertrek bus : 8.30 u aan de gemeenteschool
Zuienkerke
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke.
Bijdrage Leden Volwassene :
Leden : 45

€

Niet leden :

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

50 €

Wat zit in de prijs : busvervoer, gegidst bezoek op beide locaties, warme maaltijd, typisch
Waregemseverassing, koffie, verzekering.

Wij publiceren ze gratis.

Inschrijving kan reeds bij (beperkt aantal plaatsen 30)
Serruys Jacques
0486/71.44.84 - 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen
0478/54.04.35
Van Belle Romain
050/41.35.62
Cuypers Henri
0497/36.46.17
Cools wim
0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be
voor 10/02/2019 Pasar Zuienkerke :
En door storting
BE 07 7795 9465 2066
Bic : GKCCBEBB vermelding Waregem

31 maart 2019 : For Freedom Museum Knokke Heist
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SOCIALE TEGEMOETKOMING:
GRATIS VUILNISZAKKEN

SOCIAAL BELEID

Naargelang de individuele situatie (groot gezin,
alleenstaande) kan u recht hebben op 1 pak grote
vuilniszakken of 2 pakken kleine vuilniszakken per jaar
voor het ophalen van het gewoon huisvuil.

Beste lezer,
Als gevolg van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dat
een maximale integratie van de Gemeente en het OCMW
beoogt, zal deze functie door drie verschillende personen
uitgeoefend worden.

Voorwaarden:
Personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
van Zuienkerke en behoren tot één van onderstaande
categorieën:

De taken van het Vast Bureau van het OCMW worden
overgenomen door het college van Burgemeester en
Schepenen met de burgemeester aan het hoofd. De
bevoegdheden van de OCMW-Raad worden uitgeoefend
door de Gemeenteraad onder leiding van de voorzitter van
de Gemeenteraad.

1. zwaar zorgbehoevende personen in de thuiszorg die in
aanmerking komen in het kader van de zorgverzekering
voor tussenkomst van professionele zorg;
2. personen die incontinent zijn of een stoma hebben;

De sociale dossiers worden toevertrouwd aan het
Bijzonder Comité Sociale Dienst dat een eigen voorzitter
heeft.

3. personen die reeds drie maanden in budgetbeheer zijn
bij het OCMW Zuienkerke;

Zodoende wordt alle OCMW-informatie opgenomen in dit
PoldermagaZIEN en niet meer in een afzonderlijke bijlage
gepubliceerd.

4. personen die reeds zes maanden (aaneensluitend)
recht hebben op leefloon van het OCMW Zuienkerke.

Aanvraag:

Met vriendelijke groeten,

Indien u onder categorie 1 behoort, brengt u een
erkenningsattest van de zorgkas binnen. Voor categorie
2 is het voldoende als u een attest van de arts binnen
brengt.

De sociale dienst

MINIMALE LEVERING VIA
AARDGASBUDGETMETER - VAN
01/12/2018 TOT EN MET 31/03/2019

De gratis huisvuilzakken dienen door de rechthebbende
te worden opgehaald bij de sociale dienst van het
OCMW. Bij mobiliteitsproblemen kan er telefonisch een
afspraak gemaakt worden zodat de huisvuilzakken door
de maatschappelijk assistente aan huis kunnen worden
geleverd.

Afhankelijk van uw financiële situatie kan het OCMW
het toegekende bedrag van u geheel of gedeeltelijk
terugvorderen.

Meer info: Sociale dienst van het OCMW Zuienkerke,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het
OCMW Zuienkerke.

HET GROEIPAKKET

Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee:
identiteitskaart, budgetmeterkaart aardgas, bewijs van
uw huidig gezinsinkomen (rekeninguittreksel, recente
loonfiche, ….) en uw (vaste) uitgaven (huur, …).

Het Groeipakket is het nieuwe kinderbijslagsysteem
dat ingaat vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een
verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk
kind in elk gezin.

Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van
het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke,
tel. 050/42.79.98

Wat zit er in het Groeipakket?
Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen
woont (domicilie) uit een:
• Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.122 euro bij de
geboorte of adoptie van elk kind, geboren of geadopteerd
vanaf 1 januari 2019. Kinderen die geboren worden voor 1
januari 2019 krijgen kraamgeld.
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• kleutertoeslag

• Basisbedrag: maandelijks bedrag van 163,20 euro voor
elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren
voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit het
oude systeem (incl. rang- en leeftijdstoeslag).

Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in een door de
Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in
Vlaanderen of Brussel krijgen een kleutertoeslag van
132,60 euro.

• Schoolbonus: jaarlijks bedrag in augustus, afhankelijk
van de leeftijd en varieert tussen 20,40 en 61,20 euro,
voor elk kind, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari
2019.

Kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende
aanwezig zijn op school krijgen ook 132,60 euro per jaar.
Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1
januari 2019.
• schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020. Voor alle
kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari
2019.

Voor sommige kinderen, in Vlaanderen gedomicilieerd, die
meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal extra
toelagen voorzien:

Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin
met een laag inkomen ook rekenen op een schooltoeslag
(de huidige schooltoelage).

Zorgtoeslagen:
• Wezentoeslag: 163,20 euro per maand voor een wees en
81,60 euro per maand voor een half wees, voor kinderen
die een ouder verliezen vanaf 1 januari 2019. Kinderen
die een ouder verloren voor 1 januari 2019 krijgen de
wezenbijslag uit het oude systeem.

Enkel kinderen die naar school gaan in een door de
Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in
Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag.

• Pleegzorgtoeslag: 63,03 euro per maand voor kinderen
geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1
januari behouden toeslag uit het oude systeem.

Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin
en wordt per schooljaar toegekend:

• Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte:
afhankelijk van de handicap of aandoening tussen 82,37
en 549,12 euro per maand. Deze bedragen zijn dezelfde
in het oude en nieuwe systeem, dus gelden voor alle
kinderen.

 6-12

 3-5

jaar: gemiddeld 98 euro per jaar
jaar: gemiddeld 148 euro per jaar
 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro per jaar
 18+: 50 euro per jaar (bovenop de huidige studietoelage,
als u daar ook recht op hebt)

Overgangsperiode

Sociale toeslag:

• Elk kind geboren voor 1 januari 2019 blijft ook na 1 januari
dezelfde basisbedragen ontvangen als voordien (incl.
rang- en leeftijdstoeslag).

• voor gezinnen met een inkomen lager of gelijk aan
30.984 euro: maandelijks 51 euro per kind bij 1 of 2
kinderen en 81,60 euro per kind bij 3 of meer kinderen,
onafhankelijk van de geboortedatum van het kind.

Maar deze kinderen kunnen wel onmiddellijk genieten
van de schoolbonus, de kinderopvangtoeslag, de
kleutertoeslag en de schooltoeslag (vanaf schooljaar
2019-2020) uit het Groeipakket.

• voor gezinnen met een inkomen tussen 30.984 en
61.200 euro en minstens drie kinderen waarvan het 3e
of volgende kind geboren is vanaf 1/1/2019, maandelijks
61,20 euro per kind.

Voor wie al een zorgtoeslag of de sociale toeslag kreeg,
blijven de bedragen uit de oude regeling geldig.

Voor sommige kinderen, die naar een door Vlaanderen
erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan
in Vlaanderen of Brussel, zijn een aantal extra toelagen
voorzien (participatietoeslagen) nom hen te stimuleren
om naar de opvang of naar school te gaan:

• Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt onmiddellijk
het volledige Groeipakket.
• In één gezin kunnen er dus zowel kinderen zijn die
bedragen ontvangen volgens het oude systeem als
kinderen die het volledige Groeipakket krijgen.

• kinderopvangtoeslag
Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet
betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een
kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per opvangdag.
De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op
kinderen die opgevangen worden in een door Vlaanderen
vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel.
Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1
januari 2019.
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• Verkoop van de woning

HET HUURDECREET

Verkoopt je huisbaas de woning op het moment dat het
contract nog loopt, dan blijft je huurcontract (vanaf 2019)
geldig. De nieuwe eigenaar wordt dan ook meteen je
nieuwe huisbaas.

Niet alleen wie een woning verhuurt, maar ook wie
er eentje huurt, zal een aantal nieuwe regels moeten
volgen. De datum waarop het Huurdecreet van kracht
gaat, is al meermaals verschoven. Voorlopig is dit gepland
op 1 januari 2019. Alle veranderingen gelden enkel voor
huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 afgesloten
worden.

• Kostenverdeling
Om de rechtszekerheid te vergroten, publiceert de
Vlaamse Regering vanaf 1 januari 2019 een officiële
lijst met kleine onderhoudswerken die door de huurder
moeten betaald worden.

Hieronder staan een aantal belangrijke wijzigingen.
• De huurwaarborg
Vanaf 2019 stijgt dit naar drie maanden huurprijs. Verlaat
je de woning in goede staat, dan krijg je de volledige som
terug.

INFOAVONDEN OVER OPVOEDINGSONDERSTEUNING: HET OUDERCAFE

Tip: wanneer je een nieuw huurcontract afsluit, wordt de
staat van de woning samen met je huisbaas op papier
gezet. Let hier extra goed op de volledigheid van de lijst
van gebreken, zodat deze na afloop niet op jou kunnen
worden verhaald.

Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen en iedereen
die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en
jongeren. Je kan er terecht voor opvoedingsondersteuning,
preventieve gezondheidszorg, informatie, advies en
begeleiding. Ook worden er geregeld vormingsavonden en
andere activiteiten ingericht.

• Opzeggen van een huurovereenkomst

Het Huis van het Kind Blankenberge – Zuienkerke
organiseert sinds kort één maal per maand een
Oudercafé, dit is een gratis infomoment ivm een specifiek
opvoedingsthema. Volgende thema’s komen binnenkort
aan bod:

Vandaag betaal je bij het opzeggen van een overeenkomst
van korte duur (d.w.z. minder dan drie jaar) tijdens het
eerste jaar een opzegvergoeding gelijk aan drie maanden
huur. In het tweede jaar betaal je het equivalent van
twee maanden. En tijdens het derde jaar komt de
opzegvergoeding overeen met één maand huur.
Vanaf 2019 veranderen deze bedragen naar anderhalve,
één of een halve maand.
De huisbaas zal een huurovereenkomst van korte duur
niet meer kunnen opzeggen.
Sluit je een huurcontract van negen jaar af en wil je dit
vroegtijdig stopzetten, dan is de wettelijke opzegtermijn
drie maanden.
Daarnaast moet je de huisbaas ook een vergoeding betalen
van drie, twee of één maand huur. De verhuurder kan de
huurovereenkomst van negen jaar vanaf 1 januari op ieder
moment opzeggen omwille van bijzondere redenen. Eén
voorbeeld is dat hij de woning zelf wil betrekken.
• Huurprijs
Vanaf 2019 mag een huisbaas de huurprijs aanpassen als
hij aan enkele voorwaarden voldoet. Dit mag wanneer er
nieuwe omstandigheden zijn waardoor de huurwaarde met
twintig procent stijgt of wanneer er verbouwingswerken
gebeurden die de huurwaarde met minstens tien procent
doen stijgen.
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WELZIJN
EN GEZONDHEID
GEZOND WONEN

HOU JE HUIS GEZOND: KIES BEWUST!



Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Zonder dat je het beseft, vervuil je de lucht
binnen door de producten die je gebruikt of nieuwe materialen die je in huis haalt. En dat kan een slechte invloed
hebben op je gezondheid. Gelukkig kun je er zelf iets aan doen! Met onze tips ga je aan de slag om bewuster producten
te kiezen en gebruiken. Ventileer en verlucht je je woning ook goed? Dan stapelen schadelijke stoffen zich niet op in je
huis.


HOU
HOU JE
JE HUIS
HUIS GEZOND:
GEZOND: KIES
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BEWUST!
HOU JE HUIS GEZOND: KIES BEWUST!

Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Zonder dat je het beseft, vervuil je de lucht

binnen
door
producten
die jemeer
gebruikt
of nieuwe
die je in huis
haalt.
datbeseft,
kan een
slechte
invloed
Wist je dat
dede
lucht
in je woning
vervuild
kan zijnmaterialen
dan de buitenlucht?
Zonder
dat En
je het
vervuil
je de
lucht
HOU
GEZOND
hebben
opHUIS
je
gezondheid.
Gelukkig
kunvervuild
je erofzelf
ietszijn
aan
doen!
Met
ga haalt.
je aan
de
slag
om bewuster
producten
binnen
door
producten
die jemeer
gebruikt
nieuwe
materialen
dieonze
je intips
huis
datbeseft,
kan
een
slechte
invloed
Wist jeJE
dat
dede
lucht
in je woning
kan
dan
de buitenlucht?
Zonder
dat En
je het
vervuil
je
de
lucht
te
kiezen
en
gebruiken.
Ventileer
en
verlucht
je
je
woning
ook
goed?
Dan
stapelen
schadelijke
stoffen
zich
niet
op
in je
hebben
op
je
gezondheid.
Gelukkig
kun
je
er
zelf
iets
aan
doen!
Met
onze
tips
ga
je
aan
de
slag
om
bewuster
producten
dooreen
de rookvrij
producten
dieDe
je vervuilende
gebruikt of stoffen
nieuwe materialen die je in huis haalt. En dat kan een slechte invloed
•binnen
Ga voor
huis.
huis.
te
kiezen
en
gebruiken.
Ventileer
en
verlucht
je
je
woning
ook
goed?
Dan
stapelen
schadelijke
stoffen
zich
niet
op
in je
hebben
op je gezondheid.
Gelukkig
kundoor
je erjezelf
iets
aan doen! Met onze tips ga je aan de slag om bewuster producten
in sigarettenrook
verspreiden
zich
hele
huis
huis.
te kiezen
en gebruiken.
Ventileer en verlucht je je woning ook goed? Dan stapelen schadelijke stoffen zich niet op in je
en blijven
er lang hangen.
huis.

•HOU
Stook
weinig
mogelijk met je kachel of haard.
JE zo
HUIS
GEZOND
Bij verbranding
komen allerlei schadelijke stoffen
HOU
JE
HUIS
GEZOND
• Ga voor een rookvrij huis. De vervuilende stoffen
vrij.JE
Surf
naarGEZOND
www.stookslim.be voor meer info.
HOU
HUIS
verspreiden
door je hele
huis
• in
Gasigarettenrook
voor
een rookvrij
huis. De zich
vervuilende
stoffen
blijven
er lang
hangen.
in sigarettenrook
verspreiden
zich
door je hele
huis
•• en
Ga
voor
een
rookvrij
huis.
De
vervuilende
stoffen
Vermijd wierookstokjes en steek liever geen geurensigarettenrook
blijven er lang hangen.
in
verspreiden
zich
door
je
hele
huis
kaarsen aan.
• en
Stook
zo weinig
blijven
er langmogelijk
hangen. met je kachel of haard.
Bij verbranding
allerlei
schadelijke
• Stook
zo weinigkomen
mogelijk
met je
kachel of stoffen
haard.
• Vermijd spuitbussen. Als je een spuitbus gebruikt,
vrij.
Surf
naar
www.stookslim.be
voor meer
info.
Bij verbranding
komen
allerlei
schadelijke
stoffen
• Stook
zo
weinig
mogelijk
met
je
kachel
of
haard.
dan vernevel je (chemische) producten in fijne
vrij.verbranding
Surf naar www.stookslim.be
voor meer
info.
Bij
komen
allerlei
schadelijke
stoffen
druppeltjes. En die
kunnen
jij en
je gezinsleden
ver• Vermijd
wierookstokjes
en steekvoor
liever
geeninfo.
geurvrij.
Surf
naar
www.stookslim.be
meer
volgens via de lucht inademen.
• kaarsen
Vermijd aan.
wierookstokjes en steek liever geen geurkaarsen
aan.
•• Vermijd
wierookstokjes
steek liever geen
geurLaat producten
met een en
gevaarsymbool
zo veel
• Vermijd
spuitbussen. Als je een spuitbus gebruikt,
kaarsen
aan.
mogelijk in de kast staan, ook als je wilt poetsen.
vernevel
je (chemische)
producten
ingebruikt,
fijne
• dan
Vermijd
spuitbussen.
Als je een
spuitbus
Denk aan alternatieven.
druppeltjes.
En
die
kunnen
jij
en
je
gezinsleden
dan
vernevel
je
(chemische)
producten
in
fijne ver• Vermijd spuitbussen. Als je een spuitbus gebruikt,
volgens
via
de
lucht
inademen.
druppeltjes.
En
die
kunnen
jij
en
je
gezinsleden
verdan vernevel
je (chemische)
in fijne
• Vermijd
pesticiden.
Want dieproducten
hebben áltijd
negavolgens
via
de
lucht
inademen.
druppeltjes.
En die
kunnen
jij en
je gezinsleden
vertieve
gevolgen.
Zeker
voor het
milieu,
maar moge• Laat
producten
metinademen.
een gevaarsymbool zo veel
volgens
via de
lijk
ook voor
jelucht
gezondheid.
in de kast
ook als je wilt poetsen.
• mogelijk
Laat producten
metstaan,
een gevaarsymbool
zo veel
Denk
aan
alternatieven.
mogelijk
in
de
kast
staan,
ook
als
je
wilt
poetsen.
• Laat producten met een gevaarsymbool zo veel
Denk
aanin
alternatieven.
mogelijk
de kast staan, ook als je wilt poetsen.
• Vermijd
pesticiden.
Want die hebben áltijd negaDenk aan alternatieven.
gevolgen.
ZekerWant
voordie
hethebben
milieu, maar
moge• tieve
Vermijd
pesticiden.
áltijd negaook
voor
je gezondheid.
tieve
gevolgen.
ZekerWant
voordie
hethebben
milieu, maar
moge• lijk
Vermijd
pesticiden.
áltijd negalijk ook
voor je gezondheid.
tieve
gevolgen.
Zeker voor het milieu, maar mogelijk ook voor je gezondheid.
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KLUS EN (VER)BOUW GEZOND
Ga je je huis (her)inrichten?
Of het nu gaat om nieuwe meubels plaatsen, een verfbeurt of een opknapwerkje: sta even stil bij wat je precies in huis haalt. Veel nieuwe materialen geven de eerste maanden vluchtige chemische stoffen af. Voer die
af door extra te ventileren en verluchten. Draag indien
nodig beschermende kledij en een mondmasker, en
volg altijd de instructies op de gebruiksaanwijzing van
producten.
Ga je grondig renoveren of (ver)bouwen?
Denk dan vooraf goed na over ventilatie en verluchting.
Plaats bijvoorbeeld ramen met ventilatieroosters of
kies voor een ventilatiesysteem. Verlucht extra lang. Na
een grondige renovatie 6 maanden en bij een nieuwbouwwoning 18 maanden. Kies altijd voor materialen
met een (eco)label.
(Ver)bouw klimaatbestendig. Isoleer voldoende en
plaats eventueel zonnewering. Je aannemer en/of architect kunnen je helpen met tips over gezond
(ver)bouwen. Ook op www.bouwgezond.be staat heel
wat nuttige info, onder meer over de relevante wetgeving.
ONTDEK AL ONZE INFOFICHES OP www.gezondbinnen.be
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MAART 2019: MAAND VAN
HET BEVOLKINGSONDERZOEK
DIKKEDARMKANKER
De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (51 tot en
met 74 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je een
stoelgangstaal liet onderzoeken.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging met een
afnameset in de brievenbus mag verwachten?
Dat kan door via het gratis software-systeem ‘Patient
Health Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken
te raadplegen. Download het programma via www.
bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je
pincode nodig.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem
contact op met je huisarts.
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BURGERLIJKE STAND
JUBILEA
65 JAAR GEHUWD
BRILJANTEN HUWELIJK
LILIANE DESMEDT EN LUCIEN SANDELE
17- 10- 1953

17-10 2018

Op 17 oktober 1953 stonden Liliane en
Lucien in het gemeentehuis van Uitkerke
om elkaar het ja-woord te geven.
Dit 65 jarig huwelijk werd feestelijk
gevierd samen met de kinderen,
de familie, de goede buren en het
schepencollege.
In 1969 zijn ze in Houtave komen wonen
in het huis dat ze zelf hebben gebouwd.
Ze doen alles tesamen, kuisen,
boodschappen doen, koken en zelfs
hun dak isoleren.
Het hoogtepunt in hun leven is de
geboorte van hun achterkleindochtertje
Nanouk.

60 JAAR GEHUWD
DIAMANTEN JUBILEUM
LILIANE DOBBELAERE EN HENRI DEMAECKER
30-09 -1958

30-09-2018
60 jaar geleden, op 30 september
1958 stapten Liliane en Henri in het
huwelijksbootje te Zuienkerke.
Dit diamanten huwelijk werd uitgebreid
gevierd in aanwezigheid van de familie,
vrienden en het schepencollege.
Hun huwelijk werd bezegeld met 3
kinderen, 2 zonen en een dochter, 5
kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen,
waarvan er 2 een viergeslacht vormen.
Gedurende 30 jaar was Henri actief in
de politiek en tot 2008 was hij Ocmw
raadslid.
Liliane is een bezige bij. Ze is altijd bezig,
in en rond het huis.
Jaarlijks brachten ze hun verlof door in
Tirol, hun tweede thuis.
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NOELLA NEYRINCK EN VERBEKE JOEL
13-12-1958

13-12-2018

Op 13 december 1958 beloofden
Noëlla en Joël elkaar eeuwige trouw
te Houtave. 60 jaar later werd dit
heugelijke feit gevierd in Leke.
Noëlla is afkomstig van Houtave,
Joël is opgegroeid in Snellegem.
Ze kregen 3 kinderen en vermits hun
huis te Houtave met de komst van
de kinderen te klein was hebben ze
hun huis verbouwd.
Na de verbouwingen heeft Noëlla
haar rijbewijs gehaald.
Onze jubilarissen houden van
kaarten en hun wens is samen met
de kinderen en kleinkinderen een
reisje te maken naar de Ardennen.

50 JAAR GETROUWD
GOUDEN HUWELIJK
HELENA VERPLANCKE EN GILBERT FAUCHE
27-09-1968

27-09-2018

Op 27 september 1968 huwden Lena
en Gilbert te Nieuwmunster.
Dit gouden juwelijk werd samen met
de kinderen, kleinkinderen en het
schepencollege gevierd in de Grote
Stove.
Gilbert heeft bij Belgacom gewerkt
en Lena was fulltime huismoeder
voor de 4 kinderen.
Tijdens de vakantie was hun
favoriete bestemming Barvaux.
Momenteel verblijven ze regelmatig
in Luxemburg waar zoon Bjorn
woont.
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SUZANNE NAEYAERT EN ROGER NAEYAERT
07-01-1959

MENSEN
VAN BIJ ONS

01-01-2019

50 jaar geleden stapten Suzanne en Roger in het
huwelijksbootje.
Dit gouden koppel woont in Nieuwmunster, waar ze
genieten van het mooie uitzicht.

LIES EN FIEN LUCKER
Bij het begin van een nieuw jaar blikken we graag terug op
markante gebeurtenissen van het voorbije jaar. Voor deze
editie van het PoldermagaZIEN kreeg ik de eer en het
genoegen om dit te kunnen doen met twee jongedames
uit Nieuwmunster. De zussen Lies (18) en Fien (15) Lucker
maakten in 2018 allebei een avontuur mee, dat ze met
plezier wilden delen. Wanneer ik aanbelde aan het huis in
de Doelhofstraat, waar ze met hun ouders Katia en Koen
wonen, openden ze samen de deur. Meteen ontspon zich
een boeiend en geanimeerd gesprek.

GEBOORTEN
Decq Cyril, geboren te Oostende op 21/10/2018, zoontje
van Decq Dimitri en Feys Tessa.
Engels Noor, geboren te Brugge op 29/10/2018, dochtertje
van Engels Anthony en Debeerst Laurence.
Meuleman Louise-Marie, geboren te Knokke-Heist op
03/11/2018, dochtertje van Meuleman Justin en Vanloo
Lies.
Dehulster Britt, geboren te Brugge op 12/11/2018,
dochtertje van Dehulster Chris en Declercq Annelies.
Hendrix Arnaud, geboren te Brugge op 02/12/2018,
zoontje van Hendrix Koen en Paredis Ann.
Lobelle Gilles, geboren te Brugge op 02/12/2018, zoontje
van Lobelle Robin en Loobuyck Sylvie.
Vanhove Estée, geboren te Brugge op 06/12/2018,
dochtertje van Vanhove Mike en Laukens Delphine.
Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe
Zuienkerkenaartjes.

Fien en Lies

HUWELIJKEN

Lies stak van wal
“Het Koninklijk Atheneum van Brugge, waar ik vorig
jaar mijn laatste jaar middelbaar onderwijs liep, zet zich
al enkele jaren in voor kansarme families in Kovalam
in India. De school steunt het Sebastian Indian Social
Project (SISP), een non-profit organisatie, die in het
zuiden van dat land werkt om de levenskwaliteit van de
allerarmsten te verbeteren, met bijzondere aandacht
voor de rechten en noden van vrouwen en kinderen. Om
het SISP financieel te steunen, organiseerde de school
diverse opbrengstactiviteiten, zoals een sponsorloop,
een spelletjes- en een Indiabelevingsdag. Ook leefschool
“Akkerwinde” uit Nieuwmunster sponsorde door
een ontbijt en een koekjesverkoop te organiseren en
danstaverne “De Schuure” uit Meetkerke schonk 1 euro
per verkochte cocktail. Hierdoor konden we een fikse som
overmaken aan dit project. In de paasvakantie trokken
we op inleefreis naar Kovalam. Vier jaar geleden was daar
een skateramp gebouwd. Twee jaar terug werd de school
geschilderd en werd een dertigtal families van proper
water voorzien. De opdracht voor ons was om bij arme
gezinnen waterfilters te plaatsen. Leerlingen die wilden

Santy Kenny en Kerckhof Liesbeth, gehuwd op
28/11/2018.
Vanden Abeele Joeri en Mommens Stefanie, gehuwd op
01/12/2018.
Schoonjans Joost en Denyft Kathleen, gehuwd op
07/12/2018.
Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat.

OVERLIJDENS
Clevers René, geboren in Brugge op 10/11/1946 en
overleden in Brugge op 10/11/2018, echtgenoot van Geldof
Diana.
Verbeke Carine, geboren in Brugge op 11/07/1950 en
overleden in Zuienkerke op 05/01/2019.
Wij bieden de familie onze deelneming aan.
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deelnemen, dienden een motivatiebrief te schrijven en
werden mondeling bevraagd. Samen met twintig andere
leerlingen werd ik geselecteerd. Er reisden ook vier
begeleiders mee onder wie Tim Maertens, onze leerkracht
uit Nieuwmunster”.
Fien vulde aan
“Ik vond het cool wat Lies met haar school had kunnen
ondernemen en ging op zoek naar een andere manier
om aan een gelijkaardig project te kunnen meewerken.
Via vzw Bouworde kon ik vrijwilligerswerk doen in
Pellumbas, een klein dorpje in Albanië. In een groep van
twaalf jongeren tussen 15 en 18 jaar en twee volwassen
begeleiders konden we er begin augustus gedurende
twaalf dagen aan de slag. We werkten in een bouwvallig
schooltje, dat dringend nood had aan een nieuw dak
omdat het binnen regende en in de winter heel koud
was. Vzw Bouworde organiseerde er twee bouwkampen
na elkaar om het dak klaar te krijgen tegen de start van
het nieuwe schooljaar. Wij vormden de eerste groep.
Het was een technisch en sociaal bouwkamp. In de
voormiddag werden we bijgestaan door lokale vakmensen
om de nodige verbouwingswerken uit te voeren en in de
namiddag speelden we met de kinderen van de school”.

Fien met een groep kinderen en jongeren voor het
schooltje in Albanië
“We zullen onze ervaringen nooit vergeten”
“Positief aan beide projecten vinden we dat ze kansen
bieden aan jonge mensen. De eenvoudige, maar krachtige
regel “No School, No Surfing” in Kovalam vat de aanpak
samen om jongeren van de straat te houden door hen
te belonen met gratis surflessen en vrij gebruik van
surfmateriaal op voorwaarde dat ze naar school gaan. Met
de bouw van de skateramp werd de slogan nog uitgebreid
naar “No School, No Skating” om hen via een gratis
skateaanbod te motiveren om ook naar school te gaan
wanneer de oceaan te onstuimig is om te surfen. Deze
aanpak maakt deel uit van een geheel van maatregelen,
die het gratis onderwijscentrum van SISP in Kovalam
onderneemt om kinderen en jongeren onderwijskansen
te bieden. Permanente fondsenwerving is noodzakelijk
om hun ouders over de streep te trekken. Mooi is dat de
skaters intussen zelf ook aan fundraising doen. Het waren
geen gratis snoepreisjes, die we ondernomen hebben,
maar inleefreizen waarbij we zelf financieel hebben
bijgedragen. We hebben ondervonden dat heel wat zaken
die we hier vanzelfsprekend vinden helemaal niet evident
zijn. Onze ervaringen zullen ons voor altijd bijblijven”.

Het werd beide zussen al snel duidelijk hoe goed we
het hier hebben
“Rijst was het hoofdbestanddeel van elke maaltijd, ook
van het ontbijt”, zei Lies “en bij ons was alles in olie
geweekt. Ook de soep bevatte geen kruiden maar wel
veel olie”, vulde Fien aan. “Echt lekker was het niet maar
als je voldoende honger hebt, smaakt alles”, zeiden ze in
koor “De armoedige leefomstandigheden waren soms
aangrijpend. Een meisje toonde Fien trots haar huis,
dat eigenlijk meer een hutje was met schimmel aan het
plafond. Het was niet altijd makkelijk, maar we hielden
ons sterk. En gelukkig hadden we allebei onze oude Nokiagsm bij, waarmee we in contact konden komen met het
thuisfront op de momenten waarop verbinding mogelijk
was. Daar rondlopen met een luxueuze smartphone zou
echt niet passend geweest zijn”.

Noël Delaere

Lies en enkele kinderen van het SISP schooltje in India
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EVENEMENTENKALENDER
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Ma

19.00

Volleybal

PASAR

Sportzaal

Ma (1ste ma van de maand) 14.00

Seniorendansnamiddag

Blauwe Toren

Blauwe Toren

Di (1 di van de maand)

14.00

Bolling voor de kaarters

OKRA

De Notelaar

Di

19.00-20.00 Turnen

Sportdienst

Gemeentelijke
sportzaal

Di

21.15-22.15

Volleybal

Sport 30-70

Sportzaal

Di (om de 14 dagen)

14.00

Kaartnamiddag

OKRA

De Notelaar

Di (behalve tijdens de
schoolvakanties)

19.00-20.00 Turnles

Gemeentebestuur

Sportzaal

Woe

15.00-16.00 Voetbal (vanaf 3e kleuter)
16.00-17.00

Sportdienst

Voetbalplein
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen)

14.00

Kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond
Meetkerke

Sportcentrum

Woe (om de 14 dagen)

14.00

Kaartnamiddag

Bond 3x20 en meer

De Bommel
Parking achter het
gemeentehuis
Boldershof

ste

Do (om de 14 dagen, start 14.00
04/04)
19.00
1ste vrij

Fietsen

OKRA

kaarten

De Troefkaarters

2de vrij

19.30

kaarten

Driekoningenkaarters

laatste vrij vd.maand

20.00

biljart

Biljart 2000

herberg Drie
Koningen
Boldershof

Februari 2019
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Vrij 1

10.00

Poëziewandeling

OKRA

Brugge

Ma 4

19.00

Creacafé

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Do 7

14.00

Bowling

OKRA

Blankenberge

Woe 13

17.00-19.00 Valentijn in de bib

Bib

Bib Zuienkerke

Vrij 15 – Zo 17

Klein bivak

Chiro

Nieuwpoort

Zo 17

Hippo War + Hippodroom en
Ambachtelijke leerlooierij
Kookles: Italiaanse favorieten

Pasar

Waregem en Zulte

KVLV Houtave

De Maere

20-22-23-27 20.00

Toneel

De Bommelaar

De Bommel

Zo 24

18.00

Toneel

De Bommelaar

De Bommel

Do 21

14.00

OKRA

De Notelaar

Do 21

19.00

Goochelen met meneer
Vierstraete
Stoelyoga

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Kookles

KVLV Nieuwmunster

De Bommel

Voordracht : je darmen
doorgelicht
Wandelen

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

OKRA

Sijsele

Ma 18

13.30

Ma 25
Ma 25
Vrij 29

19.00
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Maart 2019
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

1-2

20.00

Toneel

De Bommelaar

De Bommel

1-2-8-9

20.00

Toneel

Theater KLeiem

Sportzaal Zuienkerke

3-6

19.00

Toneel

Theater KLeiem

Sportzaal Zuienkerke

Ma 4

19.00

Creacafé

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Do 7

14.00

Samenkomst fietsers

OKRA

De Notelaar

Do 14

19.30

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Za 16

19.00

Kookles: voedingsdriehoek op
je bord
Souper

Zo 17

Koninklijke vriendenkring van de De Nieuwe Blauwe Toren
bloedgevers
MEHONI
Sportzaal

Jubileumfeest

Di 19

19.30

Shine! Organiseer je gezonde
gewoontes
Lijndansen
Bezoek SOS Reptiel

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Di 19
Woe 20

19.30

KVLV Houtave
KVLV Nieuwmunster

Sportcentrum Meetkerke
Houtave

Woe 20

13.45

Bezoek Rijksarchief

Beweging.net

Rijksarchief Brugge

Vrij 22

14.00

Za 23

21.00

Di 26

16.15-19.45

Di 26

19.30

Toneel: “Ouwe Romeo en
OKRA
Belegen Juliet door toneelgroep
Paul Houman
Polderhart by Night. Fuif voor Vriendenkring GBS Zuienkerke
ouders en sympathisanten.
Bloedinzameling
Koninklijke vriendenkring ism
Rode Kruis
Lijndansen
KVLV Houtave

Vrij 29

14.00-18.00 Petanque

S-Sport/Recreas

De Maere

Za 30

13.30

Opruimactie

Beweging.net

Fietstocht en bezoek For
Freedom

Pasar

Parking achter het
gemeentehuis
Ramskapelle

Zo 31

De Notelaar

Sportzaal Zuienkerke
Sportzaal
Sportcentrum Meetkerke

April 2019
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Di 2

19.30

Lijndansen

KVLV Houtave

Sportcentrum Meetkerke

Do 4

14.00

Start van het fietsseizoen

OKRA

Zo 7

11.00

Parking achter het
gemeentehuis
Raadzaal gemeentehuis

Vrij 12

Boekvoorstelling : Stories uit de Cultuurraad
stal – Katrien Vervaele
14.00-18.00 Petanque
S-Sport/Recreas

Ma 15

14.00

Woe 24

De Maere

Voordracht : de MUG-HELI van
het AZ Sint-Jan
Buitenspeeldag

OKRA

De Notelaar

Jeugddienst

Meetkerke

Crea

KVLV Houtave

De Maere

S-Sport/Recreas

De Maere

OKRA

Ruddervoorde

Do 25

19.30

Vrij 26

14.00-18.00 Petanque

Vrij 26

Wandelen

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2019
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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PUZZEL
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 28/02/2019.
Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt

De vorige puzzel werd gewonnen door Verté Willy.
Proficiat!
Er waren 29 inzendingen, waarvan 25 juist en 4 fout.
Het juiste woord was: citytrip
Betekenis van het woord: toeristisch bezoek aan een
stad
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

Naam en Voornaam: ........................................................................................................................................................................
Straat: ...............................................................................................................................................................................................
Gemeente: ............................................................................................................ Postnummer: ..................................................
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1)
2)
3)

Nieuwe kinderopvang in Zuienkerke
Titel van een toneelvoorstelling
Afkorting : openbare Vlaamse
afvalstofmaatschappij
4) 2019 is het jaar van …
5) Naam van een wandelroute die gerealiseerd werd in
2018
6) Soldaat die tijdens WOI neerstortte met zijn
vliegtuig in Houtave

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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Bij renovatiebegeleiding wordt je bijgestaan door
een …
Onderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen
Het nieuwe kinderbijslagsysteem
Molen Meetkerkse Moeren
Met welke actie wil men op 1 jaar tijd 1 miljoen
kurken inzamelen in West-Vlaanderen
65 jaar = … huwelijk
Wie won vorig jaar haar eerste gouden medaille?

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke

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

Politie Zuienkerke

050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)

Technische Dienst

050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

OCMW

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

Bibliotheek Zuienkerke

050/42.45.45

PWA Blankenberge

050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan

050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas

078/35.35.34

Kabeldistributie

015/66.66.66

Informatie water

078/35.35.99

Defect water (24h op 24)

078/35.35.88

Defect elektriciteit

078/35.35.00

Melden gasreuk

0800/65.0.65

Defect Openbare Verlichting

050/43.20.50- 0800/6.35.35

Dokter van wacht

1733

Europees noodnummer

112

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
IN HET GEMEENTEHUIS:
Werkdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Voormiddag
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK:
Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 – 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op paasmaandag 22 april.
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GESLOTEN
09.30 – 12.00
GESLOTEN
09.30 – 12.00
09.30 – 12.00

15.00 – 18.00
GESLOTEN
15.00 – 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

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

Woensdag
Zaterdag

17.00 – 19.00
10.00 – 12.00

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping
• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in
de hal van het gemeentehuis ter hoogte van
het postkantoor gebruik maken van deze
automaat.
• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris,
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme
(Hoeksam), Familie Cuypers (Meetkerke), aan
de vuilniswagen zelf (enkel restafval groot en
klein + PMD, geen bedrijfsafvalzakken)
• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op instagram:
toerismezuienkerke
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EDITORIAAL
POLDERMAGAZIEN, januari 2019
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2019 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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Blankenbergse steenweg 40/A
8377 Zuienkerke
T 050 31 85 52

K

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be
mdorganichairsalon
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050/413104
info@tendoele.be . reservatie@tendoele.be

Online reserveren via onze site
www.tendoele.be
(zie reservaties)
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