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DE NIEUWE BLAUWE TOREN
www.denieuweblauwetoren.be
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Blankenbergse steenweg 2 

Zuienkerke (tgo B-park) 

Ruim zonnig terras - grote kindvriendelijke speeltuin

T. 050 70 87 40
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VOORWOORDJE

Wim Cools

Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie

Lieselore Verstringe
Eva Verburgh
Noël Delaere
Mieke Matton 

De redactieraad 

Beste lezers, Beste lezers, 

Laten we hopen dat we nog ditLaten we hopen dat we nog dit
jaar terug volop met vrienden jaar terug volop met vrienden 
en familie mogen genieten.en familie mogen genieten.

We wensen uWe wensen u
een goede gezondheid, een goede gezondheid, 

veel cadeautjes, veel cadeautjes, 
feestjes, feestjes, 

uit stapjes, uit stapjes, 
hapjes en drankjes, hapjes en drankjes, 

kortom, kortom, 
alles wat uw hartje begeert.alles wat uw hartje begeert.
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De sociale dienst van het OCMW Zuienkerke is momenteel enkel toegankelijk op afspraak. 
Elke voormiddag van 8u30 - 12u (van maandag tot en met vrijdag) is er iemand aanwezig.
Gelieve eerst telefonisch contact te nemen op het nummer 050/42 79 98 (enkel in de voormiddag)  
of via gsm 0472/82 52 43 en 0474/92 21 98 (enkel voormiddag - thuiszorg en budgetbeheer).
De sociale dienst blijft ook via e-mail bereikbaar:
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be (enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

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

Gesloten op maandag 5 april.

Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

• Openingsuren OCMW

Maandag – vrijdag 08.30 - 12.30 Op afspraak

• BUURTTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:

Een buurtinformatienetwerk of kortweg BIN is een communicatiesysteem tussen burgers in een bepaalde wijk en 
de lokale politie, met als doel het lokaal veiligheidsgevoel te verhogen.

BIN Vagevuurwijk | Carlos De Keyser | Leeglandstraat 22 | T 0477/31 33 46 | carlosdekeyser@telenet.be

BIN Lekkerbek | Chris Vandenplas | Domein 12 | T 0495/225 228 | chris.vandenplas@telenet.be

• 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 en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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

Beste inwoners ,mijn allerbeste Zuienkerkenaars,

Ik ben enorm verheugd dat ik vandaag in jullie huiskamer 
mag verschijnen met mijn nieuwjaarsbrief. 

Wegens corona is er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie en ik 
had er mij al bij neergelegd dat mijn jaarlijkse speech enkel 
in het PolderMagazien zou verschijnen.

Maar dat was buiten Tommy en Bart gerekend, twee 
leden van het feestcomité, de organisatie die jaarlijks de 
receptie verzorgt.

Zij hebben ervoor gezorgd dat ik virtueel maar toch 
dichtbij ieder van jullie ben. Waarvoor oprechte dank.

2020 was een bizar jaar , een jaar dat we niet vlug gaan 
vergeten.

Corona heeft wereldwijd al heel veel leed, verdriet, 
eenzaamheid, aanpassingen ,inspanningen, annulaties en 
zeker ook financiële problemen met zich meegebracht. 
In onze gemeente heeft dat ook zijn gevolgen . Het 
aantal besmettingen is in onze gemeente dankzij jullie 
inspanningen en verantwoordelijkheidsgevoel beperkt 
gebleven. Samen zorgen we voor elkaar.

Door minder inkomsten en meer uitgaven heeft de 
coronacrisis tot nu toe ongeveer 140 000€ gekost aan 
onze gemeente. De belangrijkste uitgaven zijn het 
geven van de Zuienkerkebon die 10.00€ per inwoner 
bedraagt, de hinderpremie aan bedrijven , de aankoop 
van mondmaskers voor onze inwoners en het niet innen 
van bepaalde belastingen. Vanaf het moment dat de 
horeca groen licht krijgt van de overheid om terug de 
deuren te openen, zal iedereen deze bon ontvangen. 
Volgens onze begroting zullen we dit jaar ook 45000.00€ 
minder personenbelasting ontvangen. Niet tegenstaande 
de coronakosten en de vele investeringen volgens ons 
meerjarenplan is de financiële toestand nog goed en 
zullen we de gemeentebelastingen niet wijzigen.

Naast deze pandemie waren er dit jaar ook nog andere 
opmerkelijke gebeurtenissen zoals de vorming van een 
federale Vivaldi regering, de presidentsverkiezingen 
in Amerika, de harde Brexit en het plots overlijden van 
voetbalwonder Maradona. 

Niettegenstaande de wereldwijde oproep om tijdens 
de coronacrisis een staakt het vuren te respecteren, 
zijn er nooit zoveel oorlogen geweest. Er zijn nog nooit 
zoveel vluchtelingen op de dool die in schrijnende 
omstandigheden verder moeten.

Op gebied van klimaat staan we wereldwijd voor bijzondere 
uitdagingen. De Europese Commissie is overeengekomen 
om de klimaatdoelstellingen voor de toekomst nog te 
verscherpen. Specifiek voor West-Vlaanderen hebben we 
de dreiging van de stijgende zeespiegel en de impact van 
de droogteperioden en wateroverlast op de landbouw. De 
zeespiegelstijging en de lange droogte bedreigt de polders 
met versnelde verzilting.

Ondanks een moeilijk jaar zijn er we toch in geslaagd de 
verbouwingswerken aan de gemeenteschool te 
beëindigen. We moeten enkel nog de buitenschilderwerken 
uitvoeren maar dat is voorzien in het voorjaar. De werken 
zijn gestart in mei 2019 . Er was een uitvoeringstermijn 
voorzien van 120 werkdagen. Wegens het slechte weer, 
onvoorziene meerwerken , bijgevraagde werken en ook de 
corona heeft de uitvoering veel langer geduurd dan 
voorzien en ook een flink stuk meer gekost, maar het 
eindresultaat mag gezien worden. 
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We zijn volop bezig met het vernieuwen en verbeteren 
van onze landbouwwegen. De werken aan de 
Blankenbergse dijk Zuid zijn in uitvoering, de Blauwe 
Torenstraat en de verbindingsweg tussen de Loweg en de 
Mareweg volgen . Ons studiebureau is volop bezig met de 
opmaak van dossiers en de kostenraming voor verbeteren 
en vernieuwen van asfalt- en betonwegen alsook het 
vernieuwen van voetpaden.  Op het programma staat de 
Loweg, Biezenstraat, Vaartstraat, Langedorpweg, 
Leeuwenstraat, Oude weg en Westernieuwweg Noord. 
Welke wegen dit jaar aan bod komen hangt af van de 
kostenraming en het beschikbaar budget.

De studie voor de aanleg van een vrijliggend fietspad in de 
Kapellestraat in Houtave is in opmaak.

Eveneens zullen we het wegdek en de riolering vanaf 
de Oostendse steenweg tot aan de Kerkhofstraat 
vernieuwen met 2 asverschuivingen als snelheidsremmer. 
Ten gepaste tijde zullen we een infovergadering voor de 
bevolking organiseren. 

In de wijk Hoeksam zullen we alle voetpaden vernieuwen. 

We doen deze vernieuwing omdat ze er slecht bij liggen en 
de bestaande materialen vragen zeer veel onderhoud op 
gebied van onkruidbestrijding. Na evaluatie zullen we de 
voetpaden in het Lindenhof ook vernieuwen.

Wat we dringend willen aanpakken en waar de mensen 
letterlijk en figuurlijk van wakker liggen is de onveiligheid 
in de dorpskern van Zuienkerke. 

We krijgen klachten over heel veel zwaar en snel 
landbouwverkeer , geluidshinder en modder op de weg. 
Zuienkerke is een typische landbouwgemeente met veel 
landbouwverkeer , daarom zullen we zorgen dat de 
landbouwers op een comfortabele en veilige manier een 
omleidingsweg kunnen gebruiken. We zullen over het 
volledig traject ongeveer om de 300meter ruime 
uitwijkstroken voorzien. We kunnen de werken pas 
starten na een gunstige omgevingsvergunning.
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In ons meerjarenplan zijn er verschillende restauratiewer-
ken voorzien aan onze kerken. Naargelang het kosten-
plaatje kunnen we op korte of op lange termijn de nodige 
subsidies krijgen om aan de kerk van Houtave, Meetkerke 
en Nieuwmunster werken uit te voeren. 

Dit jaar zullen we de kerkhofmuur in Zuienkerke restaure-
ren. De werken zullen uitgevoerd worden door aannemer 
Vandendorpe Arthur uit Zedelgem voor een bedrag van  
€ 136598. De werken starten in het voorjaar.

Op gebied van ruimtelijke ordening en wonen zijn we 
volop bezig met de opmaak van het dossier voor het 
bouwen van een maximum 25 sociale woningen in de 
Meetkerkestraat in Zuienkerke. De opmaak van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan is in handen van de WVI, de 
aankoop van de gronden , aanstellen ontwerper ,de verdere 
opvolging van het dossier en de uitvoering zal gebeuren 
door de sociale bouwmaatschappij “het Lindenhof” uit 
Blankenberge.

Het masterplan van Nieuwmunster, een item dat al vele 
jaren voorkomt in mijn nieuwjaarstoespraak zit blok 
vast. Het gemeentebestuur, ons studiebureau ,heel veel 
instanties en zelfs de minister waren er in geslaagd na 
veel discussies en compromis de neuzen in de zelfde 
richting te krijgen. Ik ben er van overtuigd dat iedereen 
op een eerlijke en gedreven manier gewerkt heeft om 
er een prachtig project van te maken. In de 27 jaar 
dat ik in de Zuienkerkse politiek actief ben heb ik nog 
nooit meegemaakt dat het gemeentebestuur zoveel 
inspanningen deed voor een project. Jammer genoeg zal 
de toekomst en de eventuele uitvoering van het project 
afhangen van juridische uitspraken.

Dit jaar zullen we een gedeelte van de tuin van de pastorie 
inrichten tot een pittoreske plaats om te onthaasten. 
We voorzien de nodige rust – en picknickbanken en een 
bibkastje. We zullen de nodige fruitbomen plaatsen om 
de tuin terug zijn oorspronkelijke look van boomgaard te 
geven. 

Het afvalbeleid en waterzuivering zijn belangrijke 
items voor het milieu. Volgens cijfers van IVBO , onze 
afvalverwerkende intercommunale, geven onze inwoners 
gemiddeld 167 kg/jaar restafval mee. In 2022 moet dit 
verminderen naar 152kg/jaar. Om die reden zal men vanaf 
april 2021 alle soorten plastic mogen deponeren in de 
blauwe PMD zak. De restafvalzakken van 75 liter worden 
vervangen door zakken van 60 liter en die van 40 liter 
worden 30 liter Vanaf januari 2022 komt er een aparte 
afvalzak voor groen- fruit- en tuinafval (GFT).

Volgens de media zijn er nog zeer veel woningen in 
Vlaanderen waarvan het afvalwater niet gezuiverd 
wordt. In Zuienkerke zijn alle dorpen en wijken al meer 
dan 35 jaar van riolering voorzien die verbonden is met 
het zuiveringsstation van Brugge. In het buitengebied 
zijn er 295 woningen die hun afvalwater moeten 
zuiveren via een IBA , een individuele behandeling van 
afvalwater. De gemeente heeft er voor gekozen om 
ook voor deze woningen dezelfde behandeling te geven 
als de kernbewoners en bijgevolg de IBA gratis aan te 
bieden. Momenteel zijn er 176 IBAS geplaatst en we staan 
klaar om de resterende 119 te plaatsen mits toelating 
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Steenhouwerij - Marmerbedrijf

STYN DEMEYERE
Zeebruggelaan 161

8370 Blankenberge (Uitkerke)
Tlf. + fax 050 41 37 71

styndemeyere@gmail.com
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van de eigenaars. Vandaag heeft de gemeente een 
uitvoeringsgraad van 88%. Met de realisaties die nu reeds 
gepland zijn komt er nog een  6 % bij. Daarmee scoren we 
zeer goed.

Binnenkort zullen bepaalde politionele inbreuken 
behandeld en beboet worden volgens de reglementering 
van de gemeentelijke administratieve sancties, beter 
gekend als GAS boetes. Het gaat hem vooral bij inbreuken 
op stilstaan en parkeren, sluikstorten en vandalisme. Met 
de GAS invoering kan de gemeentelijke gasambtenaar 
samen met de sanctionerende ambtenaar het dossier 
behandelen en de boetes innen.

Op gebied van informatie en communicatie hebben we 
sedert verleden jaar een Zuienkerkse facebookpagina, 
naast onze website werken we ook aan een app en zijn 
we ingestapt in het Hoplrverhaal. Hoplr is een sociaal 
buurtnetwerk voor Zuienkerke. Jullie kunnen daar 
allerhande info of vragen op plaatsen. De gemeente zal 
dat gebruiken om de inwoners te informeren over o.a. 
dringende verkeersmaatregelen, bewonersvergaderingen 
, buurtactiviteiten en zeker ook de updates van de 
coronaregels. Er zijn nu al een 300 tal actieve leden.

In het bijzonder comité van de sociale dienst zijn er 2 
wissels. Walter Demeyere en Jeaninne Samijn maken 
plaats voor Yves Demaecker en Dries Claeys. Dank 
aan Walter en Jeaninne voor de inzet en veel succes 
toegewenst aan de opvolgers. 

Veel organisaties hebben niet kunnen plaatsvinden maar 
toch is de speelpleinwerking op een creatieve en volledig 
coronaveilige manier kunnen doorgaan. De leerkrachten 
van de scholen hebben ook veel inspanningen geleverd 
om op een verantwoorde manier aan alle leerlingen weer 
les te geven. De sportraad heeft gezorgd dat er vele 
wandelaars onze mooie gemeente hebben bewonderd via 
bewegwijzerde wandelroutes. Een groot succes.

Tenslotte wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de 
inspanningen in deze bizarre en moeilijke tijden. Beste 
mensen we mogen elkaar niet vastpakken maar we 
laten elkaar niet los. Het vaccin is op komst, nog even 
volhouden zodat we dit jaar weer kunnen reizen, sporten 
, samenkomen, knuffelen, feesten ,genieten maar 
het belangrijkste gezond blijven. En om het met de 
afscheidswoorden van Martine Tanghe te zeggen : ‘Alles 
komt goed!’

Ik wens jullie een gelukkig en gezond 2021 .Noteer 
alvast in jullie agenda zaterdag 8 jan. 2022 dan zal het 
gemeentebestuur alle inwoners uitnodigen om op een 
spetterende manier nieuwjaar te vieren. 

Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars.  

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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Blankenbergse Steenweg,   . Zuienkerke 

GSM:              
Gesloten op maandag!

Aanbod: 
 - groot assortiment bieren
 - lekkere coctails
 - ijscoupes
 - doorlopend verzorgde snacks
Extra:
 - spaarkas
 - biljartclub
 - sportmanifestaties op groot scherm
 - speelhoek voor de kleintjes

WELKOM!

Kevin & Joke Grymonpon - Demaecker
Walram Romboudtstraat 2 - 8380 Lissewege

050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be en   

Gesloten op maandagavond dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen

Gezellig tuinterras
Take Away

”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

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke - zon.: St. Michiels 
donderdag: Wenduine

Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag: 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.
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ZITTING VAN 31 AUGUSTUS 2020

1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester 
d.d. 17 augustus 2020 m.b.t. het houden van de 
gemeenteraadscommissie d.d. 27/08/2020 en 
de gemeente- en OCMW-raad d.d. 31/08/2020 in 
besloten zitting.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van 
de burgemeester d.d. 17/08/2020 waarbij beslist werd 
om de vergaderingen van de gemeenteraadscommissie 
d.d. 27/08/2020 en van de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn d.d. 31/08/2020 in besloten 
zitting te houden.

2. Goedkeuren notulen en zittingsverslag van de 
vergadering d.d. 25/06/2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 25/06/2020 goed.

3. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen lesti-
jdenpakket schooljaar 2020-2021.

De gemeenteraad stelt eenparig het lestijdenpakket 
2020-2021 vast.

4. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling ad-
ministratief personeel voor het jaar 2021.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan 
de verlofregeling voor het administratief personeel van de 
Gemeentelijke Basisschool voor het jaar 2021.

5. Afsluiten van protocollen voor de uitwisseling 
van persoonsgegevens tussen schoolbesturen en 
andere instanties: mandatering aan OVSG.

De gemeenteraad beslist eenparig zijn goedkeuring tot 
het mandateren aan het OVSG voor het afsluiten van 
protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens 
tussen het schoolbestuur en andere instanties.

6. Mobiliteit: vervoerregio Brugge – nieuw open-
baar vervoerplan 2021 (korte termijn) – kennis-
name.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het nieuw 
openbaar vervoerplan 2021 (korte termijn).

7. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor de restaura-
tiewerken aan de kerkhofmuur te Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan 
het bestek en de voorwaarden voor de restauratiewerken 

aan de kerkhofmuur te Zuienkerke.

De raming bedraagt 128.312,24 euro inclusief btw per jaar.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren 
van onderhoudswerken aan diverse landbouwwe-
gen voor het jaar 2020.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan 
het bestek en de voorwaarden voor het uitvoeren van 
onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen voor het 
jaar 2020.

De raming bedraagt 463.912,25 euro inclusief btw per jaar.

De gunning zal geschieden via openbare procedure.

9. WVI: samenwerkingsovereenkomst kostende-
lende vereniging intergemeentelijke omgeving-
sambtenaar – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring 
aan de samenwerkingsovereenkomst kostendelende 
vereniging intergemeentelijke omgevingsambtenaar bij 
de WVI.

10. Aanduiding vertegenwoordiger en plaats-
vervangend vertegenwoordiger in de planbegelei-
dingsgroep van het landinrichtingsproject Oud-
landpolder.

De gemeenteraad stelt eenparig de heer Jacques 
Demeyere, Schepen, aan als vertegenwoordiger in de 
planbegeleidingsgroep van het landinrichtingsproject 
Oudlandpolder.

De heer Alain De Vlieghe, Burgemeester, wordt eenparig 
aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

11. Reglement ingevolge de coronacrisis – aanpass-
ing m.b.t. de ondersteuning van kwetsbare doel-
groepen.

De gemeenteraad beslist eenparig het goedgekeurde 
“Reglement inzake toekenning en gebruik waardebon 
ter ondersteuning van de lokale economie ingevolge de 
coronacrisis” aan te passen m.b.t. de ondersteuning van 
de kwetsbare doelgroepen.

GEMEENTERAAD
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ZITTING VAN 24 SEPTEMBER 2020

1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester 
d.d. 14 september 2020 m.b.t. het beperken van 
het bezoekersaantal tijdens de openbare verga-
deringen van de gemeenteraadscommissie, de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit 
van de burgemeester d.d. 14/09/2020 waarbij beslist 
werd om het bezoekersaantal te beperken tot 5 
personen tijdens de openbare vergaderingen van de 
gemeenteraadscommissie, de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de 
vergadering van 31/08/2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 31/08/2020 goed.

3. Financiën: opvolgingsrapportering meerjaren-
plan 2020-2025 (1e semester 2020) – kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de 
opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 (1e 
semester 2020).

4. Hulpverlenerszone 1 West-Vlaanderen:

• begroting 2021 – advies.

• vaststellen van de werkingsbijdrage voor de gemeente 
voor het dienstjaar 2021.

De gemeenteraad stelt eenparig het aandeel van de 
gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke toelage 
voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in het 
gemeentebudget 2021 vast ten bedrage van 108.956,- 
euro.

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan 
de begroting 2021 van de Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen.

5. Reglement voor het toekennen van een ge-
meentelijke subsidie ter bevordering voor het 
vrijwillig verwijderen van asbesthoudende materi-
alen – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het reglement voor het 
toekennen van een gemeentelijke subsidie ter bevordering 
voor het vrijwillig verwijderen van asbesthoudende 
materialen goed. 

6. Reglement geboortebomen – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het reglement 
geboortebomen goed.

Reglement :
Een waardebon van 35,00 euro voor een geboorteboom 
wordt ter beschikking gesteld aan ouders van 
pasgeborenen en adoptiekinderen in de gemeente 
Zuienkerke.

Het kind waarvoor de geboorteboom wordt geschonken 
moet gedomicilieerd zijn in Zuienkerke en de boom 
dient aangeplant te worden in een particuliere tuin in de 
gemeente Zuienkerke.

De waardebon dient tijdens het plantseizoen ingewisseld 
te worden bij de door de gemeente voorgestelde 
leverancier.

7. Ontwerpakte gebruiksrecht perceel grond t.h.v. 
de Nieuwe Steenweg 39a – goedkeuring.

De gemeenteraad beslist eenparig de ontwerpakte, 
opgesteld door de notarisvennootschap Bossuyt & 
Lecluyse, voor het gebruiksrecht van een perceel grond 
t.h.v. de Nieuwe Steenweg 39a goed te keuren en de akte 
te laten verlijden

ZITTING VAN 29 OKTOBER 2020

1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d. 
29 oktober 2020 m.b.t. het wijzigen van de locatie 
voor het fysiek vergaderen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van 
de burgemeester d.d. 29/10/2020 waarbij beslist werd 
om de zitting voor de openbare vergadering van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, 
die voorzien is op 29/10/2020 in de raadszaal van het 
gemeentehuis, te laten doorgaan in de gemeentelijke zaal 
de Notelaar, Nieuwe Steenweg 96.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de 
vergadering van 24/09/2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 24/09/2020 goed.

3. Financiën: besluit van de gouverneur tot goed-
keuring van de jaarrekening over het financieel 
boekjaar 2019 van de gemeente – kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het besluit 
van de gouverneur d.d. 17/09/2020 tot goedkeuring van 
de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de 
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gemeente Zuienkerke.

4. Financiën: opheffing belastingreglement op 
dansgelegenheden voor het aanslagjaar 2020.

De gemeenteraad beslist eenparig, ingevolge de 
coronacrisis, het belastingreglement op dansgelegenheden 
voor het aanslagjaar 2020 op te heffen.

5. Onderwijs: goedkeuring rekening 2019-2020 van 
de scholengemeenschap  “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt eenparig de rekening 2020-2021 
van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld 
door het beheerscomité d.d. 01/10/2020, goed. 

6. Onderwijs: goedkeuring begroting 2020-2021 
van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt eenparig de begroting 2020-2021 
van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld 
door het beheerscomité d.d. 01/10/2020, goed.

7. Onderwijs: afsluiten convenant voor vervangin-
gen van korte afwezigheden van leerkrachten van 
de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het 
schooljaar 2020-2021.

De gemeenteraad keurt eenparig het convenant 
voor korte vervangingen voor leerkrachten van de 
scholengemeenschap ‘De Oostkant’ voor het schooljaar 
2020-2021, goed.

8. Onderwijs: protocol lerarenplatform scholenge-
meenschap “De Oostkant” schooljaar 2020-2021 
– goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan 
het protocol m.b.t. de toetreding tot het lerarenplatform 
van de scholengemeenschap de Oostkant voor het 
schooljaar 2020-2021.

9. Farys: goedkeuren agenda buitengewone alge-
mene vergadering van TMVW ov d.d. 11/12/2020.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan alle 
punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering TMVW ov van 11/12/2020 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van 
de agendapunten. 

10. Farys: goedkeuren agenda buitengewone alge-
mene vergadering van TMVS dv d.d. 08/12/2020.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan alle 
punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering TMVS dv van 8/12/2020 en de daarbij 

behorende documentatie nodig voor het onderzoek van 
de agendapunten. 

11. Imewo: goedkeuring agenda, statutenwijziging, 
de wijziging van voorwerp (doel) en vaststelling 
van het mandaat voor de buitengewone algemene 
vergadering d.d. 14/12/2020.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de 
agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 14/12/2020.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan 
de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo met 
inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/
voorwerp van Imewo.

12. Fluvius: kennisneming beslissing Imewo en 
overige te verrichten formaliteiten m.b.t. de in-
breng in natura naar aanleiding van de toetreding 
voor de activiteit openbare verlichting.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de 
beslissing van de buitengewone algemene vergadering 
van Imewo d.d. 11/12/2019 houdende de aanvaarding 
van de toetreding per 11/12/2019 van de gemeente voor 
de activiteit openbare verlichting tot Imewo en van de 
ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de 
beslissing van de buitengewone algemene vergadering 
van 11/12/2019.

De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan 
het ontwerp van notariële akte houdende formalisering 
van hogervermelde inbreng in natura.

13. IVBO: goedkeuring agenda buitengewone alge-
mene vergadering d.d. 16/12/2020 en vaststelling 
mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering van IVBO op 
16/12/2020 en de daarbij horende stukken, zoals ter 
kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

14. Tijdelijk subsidiereglement coronafonds voor 
cultuur, sport en jeugd.

De gemeenteraad stelt eenparig het tijdelijk 
subsidiereglement coronafonds voor cultuur, sport en 
jeugd vast.

15. Rechtspositieregeling - toepassing sectoraal 
akkoord 2020.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan 
de toepassing van het sectoraal akkoord 2020 voor het 
gemeentepersoneel.
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ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2020

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de 
vergadering van 29/10/2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 29/10/2020 goed.

2. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester 
m.b.t. de locatie en het laten doorgaan van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn op 26/11/2020 in hybride vorm.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de 
burgemeester d.d. 16/11/2020 waarbij beslist werd om de 
zitting voor de openbare vergadering van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorzien is op 
donderdag 26/11/2020 te laten doorgaan in hybride vorm 
waarbij de raadsleden naar keuze aan de raad fysiek dan 
wel digitaal kunnen deelnemen. De fysieke vergadering 
gaat door in zaal de Notelaar, Nieuwe Steenweg 96.

3. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester d.d. 
30/10/2020 m.b.t. de tijdelijke sluiting van de 
openbare bibliotheek.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de 
burgemeester d.d. 30/10/2020 waarbij beslist werd om 
de openbare bibliotheek tijdelijk te sluiten.

4. Financiën: meerjarenplanaanpassing 1 2020-
2025 deel gemeente – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig het deel van de gemeente 
van de meerjarenplan-aanpassing 1 2020-2025 vast.

5. Financiën: meerjarenplanaanpassing 1 2020-
2025 deel OCMW – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het deel van het 
aangepast meerjarenplan dat de raad van maatschappelijk 
welzijn heeft vastgesteld, goed. 

6. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2021 kerkfab-
rieken – akteneming.

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

De gemeenteraad neemt eenparig akte van de budgetten 
2021 van voornoemde kerkfabrieken.

7. WVI: goedkeuren agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering d.d. 16/12/2020 en vasts-
telling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda en de 
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten van de Buitengewone Algemene 
Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse 
Intercommunale van 16 december 2020, goed. 

8. Aanvullend reglement op de politie van het 
wegverkeer houdende parkeerverbod t.h.v. de 
wegversmallingen in de Weimanstraat.

De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer goed 
waarbij een parkeerverbod wordt ingevoerd t.h.v. de 
wegversmallingen in de Weimanstraat. Het parkeerverbod 
geldt 12 m vóór en 12 m na het uiterste paaltje van de 
wegversmalling en dit aan beide kanten van de weg. 
Het parkeerverbod wordt ter kennis gebracht door het 
aanbrengen een gele onderbroken streep aan de kant van 
de rijbaan.

9. Aansluiten bij de aankoopcentrale voor over-
heidsopdrachten VEB (Vlaams energiebedrijf) 
– overeenkomst voor levering van elektriciteit en 
gas – bekrachtiging collegebesluit.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig de 
collegebesluiten d.d. 19/10/2020 en 16/11/2020 m.b.t. 
respectievelijk de aansluiting bij de aankoopcentrale 
voor overheidsopdrachten VEB en de goedkeuring van de 
overeenkomsten voor de levering van aardgas en groen 
elektriciteit.

ZITTING VAN 23 DECEMBER 2020

1. Bekrachtiging besluit van de Burgemeester 
d.d. 14/12/2020 houdende de locatie en het laten 
doorgaan van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 23/12/2020 in hy-
bride vorm.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het besluit van de 
burgemeester d.d. 14/12/2020 waarbij beslist werd om de 
zitting voor de openbare vergadering van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn, die voorzien is op 
woensdag 23/12/2020 te laten doorgaan in hybride vorm 
waarbij de raadsleden naar keuze aan de raad fysiek dan 
wel digitaal kunnen deelnemen.

De fysieke vergadering gaat door in zaal de Notelaar, 
Nieuwe Steenweg 96.
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2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de 
vergadering van 26/11/2020.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 26/11/2020 goed.

3. Vaststellen belastingen en retributies voor het 
dienstjaar 2021.

De gemeenteraad stelt eenparig volgende belastingen en 
retributies voor het dienstjaar 2021 vast:

AARD BELASTINGEN EN 
RETRIBUTIES 

AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende 
voorheffing

1133,50

Aanvullende belasting op de 
personenbelasting

7%

Belasting ophalen huisvuil • alleenstaande € 20,00
• gezin/handelszaak € 40,00
• 2de verblijf € 40,00
• woning in vakantiepark   € 40,00
• kampeerplaats   € 10,00

Niet-bebouwde gronden gelegen 
in een niet-vervallen verkaveling

€ 15/strekkende meter palende aan 
de straatof min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de 
ABEX index

Niet-bebouwde gronden gelegen 
in gebieden bestemd voor wonen

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

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de 
ABEX index

Dansgelegenheden cat. A: € 250,00 
cat. B:.€ 620,00

Te huur stellen van kamers €  40,00 /kamer
Tweede verblijven € 650,00/tweede verblijf
Kampeerterreinen  € 40,00/kampeerplaats
Leegstand en verwaarlozing van 
gebouwen en woningen

Volledig gebouw of woonhuis :
 €1.100,00

( + 50% 2de jaar -3de jaar- vanaf 4 
jaar en volgende heftzelfde bedrag 

idem 3de jaar )
Individuele kamer of studentenkamer 

€ 100
Elk overig gebouw of woning  

€ 400,00  
Weghalen en verwijderen 
van afvalstoffen gestort of 
achtergelaten op daartoe niet 
voorziene plaatsen.

Vlgs ophaling

Retributie huwelijksplechtigheid 
op zaterdag, zon- en feestdagen

€  75,00

Retributie op ophalen van 
snoeiafval

€  15,00/beurt

Retributie op ophalen van grof 
huisvuil

€  25,00/beurt

Retributie ophalen rolcontainers 
voor groen- en tuinafval

€ 5 per ophaalbeurt voor een 
container van 240 liter

€ 7 per ophaalbeurt voor een 
container van 360 liter

Retributie gebruik hakselaar € 25 voor het 1ste kwartier en alle 
volgende kwartieren € 10

Retributie voor afschriften van 
bestuursdocumenten

€  0,05/bladzijde vanaf 20 kopies

Retributie voor het 
verstrekken van schriftelijke 
vastgoedinformatie

€ 25,00/aanvraag

Retributie bij de 
omgevingsvergunningsaanvragen

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
Retributie huisvuilzakken Rol bruine huisvuilzakken 75 liter  € 20

Rol bruine huisvuilzakken 40 liter  € 12
Rol groene bedrijfsafvalzakken   € 20
Rol pmd zakken  € 5 

Vanaf 01/04/2021
Rol bruine huisvuilzakken 60 liter  € 20
 (1 €/zak)
Rol bruine huisvuilzakken 30 liter  € 10
 (0,50 cent/zak)

Vanaf 01/01/2022
 PMD zak 0,15 cent/zak

4. Financiën: vaststellen gemeentelijke dotatie 
boekjaar 2021 aan de Politiezone Blankenberge-
Zuienkerke.

De gemeenteraad stelt eenparig de dotatie van de 
gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke voor het dienstjaar 2021 ten bedrage van € 
576.901,00 als volgt vast:

Vast gedeelte 2021:  220.260,00 EUR 
Variabel gedeelte 2021:  356.641,00 EUR

5. Financiën: aanpassing meerjarenplan 2  
2020-2025 deel gemeente – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig het deel van de gemeente 
van de meerjarenplan-aanpassing 2 2020-2025 vast. 

6. Financiën: aanpassing meerjarenplan 2  
2020-2025 deel OCMW – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het deel van het 
aangepast meerjarenplan 2 2020-2025 (budgetjaar 2021) 
dat door de raad voor maatschappelijk welzijn werd 
vastgesteld, goed.

7. Belasting op het te huur stellen van kamers – 
gedeeltelijke vrijstelling voor het aanslagjaar 2020 
ingevolge de coronacrisis.

De gemeenteraad beslist eenparig de belasting op het te 
huur stellen van kamers voor het aanslagjaar 2020 voor 
50 % vrij te stellen.

8. Goedkeuren algemene kader van het organisa-
tiebeheersingssysteem.

De gemeenteraad keurt eenparig het algemene kader van 
het organisatiebeheersingssysteem goed.

9. Reglement erkenning als sportvereniging.

De gemeenteraad keurt eenparig het reglement tot 
erkenning als sportvereniging goed.
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Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

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

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

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN 
BEVOLKING

AANTAL INWONERS OP 01/01/2021

01/01/2020 2 707

01/01/2021 2 737

+    30

AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE OP 
01/01/2021

mannen vrouwen totaal

Houtave 222 196 418

Meetkerke 222 221 443

Nieuwmunster 196 219 415

Zuienkerke 738 723 1 461

TOTAAL 1 378 1 359 2 737

mannen vrouwen totaal

Belgen 2 673

vreemdelingen EU 21 21 51

v r eemdelingen 
niet EU

5 5 13

TOTAAL 2 737

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 
IN 2020

adopties 0

geboorten 20

erkenningen 7

huwelijksaangiften 9

huwelijken 8

echtscheidingen 7

sterfgevallen 15

nationaliteitswijzigingen 0

aankomsten 179

vertrekkers 150

ambtshalve schrappingen 4

interne mutaties 41

AANTAL BEWOONDE WONINGEN OP 01/01/2021

Houtave 175

Meetkerke 182

Nieuwmunster 184

Zuienkerke 627

TOTAAL 1 168

Beste vrijwilliger van Eerstelijnszone Oostkust.

Om in deze vaccinatiecentra alles in goede banen te leiden 
zijn we op zoek naar héél wat

helpende handen met uiteenlopende profielen/functies.

Voelt u zich aangesproken om samen de krachten te bun-
delen en Covid-19 te verslaan,

dan kunt u zich aanmelden via onderstaande inschrijving-
slink.

https://www.eerstelijnszone.be/oproep-helpende- 
handen-voor-vaccinatiecentra-in-elz-oostkust

Bedankt alvast voor de medewerking!

Van zodra concrete informatie ter beschikking is zal u op 
de hoogte gebracht worden.

Uw gegevens worden enkel bijgehouden om u te kunnen 
contacteren in functie van de vaccinatie tegen Covid19. 
Deze gegevens worden niet langer bijgehouden dan strikt 
noodzakelijk voor dit doel.

U kan steeds uw gegevens opvragen, wijzigen of laten 
verwijderen door contact op te nemen via  info@eerste-
lijnszoneoostkust.be

INFORMATIE

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

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

BTW BE 0824.090.521
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CAMPAGNE FIETSVEILIGHEID

Vanaf 22 maart geven we het startschot van een grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV (Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde) waar we op intekenden. Want in onze gemeente wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije 
jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op. 

Daarom doen we er vanuit de gemeente ook alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met veilige 
infrastructuur en nu dus ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig hebben. Want jij kan mee het verschil maken!

Het gaat om een actie waarbij we verschillende boodschappen in het straatbeeld brengen. Je zal binnenkort borden 
opmerken op toepasselijke plaatsen of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan helpen om het veilig te houden 
voor elkaar. 

We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om rekening 
te houden met elkaar. We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om minimale inspanningen om het veilig te houden 
voor elkaar. Samen maken we het verschil!

Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor andere 
bestuurders en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders 
ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol van de andere en lever die 
kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

Concreet zal je binnenkort blauwe borden met deze boodschappen in onze gemeente zien:

Autobestuurders

• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.

• Hou een veilige afstand als je fietsers inhaalt of kruist.

• Hou het fietspad vrij. 

Fietser

• Zet je fietslicht aan. 

• Verleen (hier) voorrang aan autobestuurders. 

• Rij trager in de buurt van andere fietsers.
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TECHNISCHE DIENST
LANDBOUW-MILIEU

ASBEST

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 
bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote 
oog zichtbaar, daardoor weten we vaak niet dat asbest 
ook in onze eigen woning verborgen zit.

De Vlaamse regering biedt aan de steden en gemeenten 
een éénmalige subsidie en maatregelen om aan 
particulieren en ondernemingen ondersteuning te bieden 
voor het verwijderen van asbesthoudende materialen op 
hun grondgebied.

Alle gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn, 
dienen tegen uiterlijk 2032 asbestvrij te zijn.

De Vlaamse regering heeft aan OVAM de opdracht gegeven 
om via een doorstartfase over te gaan tot financiering 
van de steden en gemeenten ter ondersteuning en 
sensibilisering voor het vrijwillig verwijderen van asbest.

Er zijn een reeks afspraken en deadlines opgesteld, die 
voor particuliere woningen gelden en die (voorlopig) ook 
als streefdoel worden gesteld voor andere gebouwen 
zoals bedrijfsgebouwen.

Een sloopinventaris is vereist bij de afbraak of 
ontmanteling van gebouwen met een volume van 
1000m³ en die niet of niet enkel een woonfunctie hebben, 
ook woningen waarin andere activiteiten dan bewoning 
plaatsvinden of plaatsvonden (winkelruimten, ateliers, 
verzorgingsinstellingen…) vallen onder deze regel. In 
andere gevallen kan een sloopinventaris op vrijwillige 
basis worden opgesteld.

Reglement voor het toekennen van een gemeentelijke 
subsidie ter bevordering voor het vrijwillig verwijderen van 
asbesthoudende materialen op particuliere eigendommen

1 - Voorwaarden

• De woning en of het bedrijf dient gelegen te zijn op het 
geografisch grondgebied van de gemeente Zuienkerke.

• De aanvraag voor de subsidie voor de afbraak van 
asbesthoudende materialen dient schriftelijk te worden 
aangevraagd bij het gemeentebestuur.

• Het asbesthoudend materiaal mag in geen geval 
hergebruikt worden en dient te worden verwijderd door 
een door OVAM erkende onderneming.

2 - Subsidie

De subsidie heeft recht op 50% van de factuurkost met 
een maximum van 1.000,- euro/jaar/adres.

De subsidie kan pas worden goedgekeurd na het 
voorleggen van de factuur en uitgevoerd door een 
erkende firma voor het afbreken en verwijderen van het 
asbesthoudend materiaal.

Het toekennen van de subsidie is beperkt tot het voorziene 
krediet in het meerjarenplan.

Meer informatie : www.ovam.be/omgaan-met-asbest

GROEPSAANKOOP GROENE STROOM 
EN GAS

Wil jij besparen op je energiekosten? En wil je daarbij ook 
je steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan! De provincie 
West-Vlaanderen organiseert voor het 10 de jaar op rij 
een groepsaankoop groene stroom en gas. Inschrijven is 
vrijblijvend en eenvoudig!

De provincie West-Vlaanderen biedt haar inwoners 
opnieuw de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan 
een groepsaankoop groene stroom en gas. Inschrijven kan 
voor elektriciteit en/of gas en is mogelijk voor iedereen 
met een leveringsadres in Vlaanderen. 

De provincie zorgt voor begeleiding vanaf de vrijblijvende 
inschrijving tot en met de overstap naar het voordelige 
groepsaankoopcontract. Ook de opzeg van je huidige 
energiecontract wordt volledig voor jou geregeld.

Vrijblijvend inschrijven kan tot en met 9 februari 2021 via 
de website http://www.west-vlaanderen.be/groepsaan-
koop.

Neem een jaarlijkse afrekening voor elektriciteit en/of gas 
bij de hand en schrijf je online in of bel 0800 18 711. 

Heb je geen toegang tot internet, dan helpt de gemeente 
je graag verder. 

Op afspraak kan je terecht in het gemeentehuis:

Kerkstraat 17 , 8377 Zuienkerke
050 43 20 54
Ingrid.persyn@zuienkerke.be

SAMEN VOOR EEN PROPERE 
GEMEENTE : WEPLOG KIEZEN IS 
EFFICIËNT AFVALRUIMEN

Wat betekent "ploggen"?

Het woord plogging is een samentrekking van de woorden 
jogging en plocka (verzamelen in het Zweeds).

De nieuwe Zweedse fitnesstrend plogging is hip & 
happening. Het is een combinatie van joggen / wandelen 
en zwerfvuil opruimen. M.a.w. joggen / wandelen met een 
hart voor het milieu.

WePlog is 

• een eenvoudige  en gebruiksvriendelijke app die toont 
waar je best kan ploggen

• de meest efficiënte tool voor gemeenten en andere 
organisaties om efficiënt zwerfvuil aan te pakken

Meer informatie : www.weplog.be
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

CULTUUR

CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

Cultuurcentrum Blankenberge stelt ticketverkoop uit 

De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus is volop 
lopende. De terugkeer naar 'het oude normaal' komt 
piepen aan de horizon. En tot dat herstel zal – tot onze 
grote vreugde – ook de heropening van het cultuurcentrum 
behoren. Wanneer? Dat weten we helaas nog niet.

Omdat we op heden nog niet weten wanneer en onder 
welke omstandigheden onze culturele activiteiten 
hervat mogen worden, werd de ticketverkoop voor 
het cultuuraanbod voorjaar 2021 tot nader order 
uitgesteld. Van zodra er meer perspectief geboden wordt, 
zullen wij onze werking zo spoedig mogelijk en in veilige 
omstandigheden hervatten.

Blijf je graag op de hoogte? 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.blankenberge.
be/nieuwsbrieven/inschrijven en volg ons op Facebook. 
Zo ontdek je als eerste wanneer de ticketverkoop opnieuw 
van start gaat, en welke activiteiten op de agenda staan. 

Heb je in tussentijd een vraag? Onze diensten blijven 
bereikbaar. 

Telefonisch van maandag tot vrijdag via T 050 636 600, of 
per mail via cultuur@blankenberge.be. 

Voorkom een hoge energiefactuur en …

Om uw enkele ruiten 

door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering …

geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

RENOVATIE - GLAS

E.BLOMME & ZONEN

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN

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.

www.vierwege.be
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AKKERWINDE

NIEUW UITHANGBORD 
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DE WARMSTE WEEK



31



32

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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JEUGD

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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SPORT EN VRIJE TIJD

STEUN MEHONI EN SLA DOOR ! 

Weledelgestrenge Zwienkerkenaars, beste Zwientjes,

U kent toch nog onze virologen, die Erika Vlieghe en 
haar sidekick Marc Van Ranzegem, van de gelijknamige 
truiencollectie ? Wel, dat koppel bewijst nu al maanden 
aan één stuk door dat niet elke eikel aan een boom moet 
hangen. Ze verbieden gewoon alles wat plezant is : scholen 
toe, geknuffel is niet meer toegestaan en al zéééker geen 
tongzoenen draaien, muziekfestivals zijn afgeschaft 
(dus ook “Lokale Helden”), durf vooral niet zelf te zingen 
(juist, de taliban in Afghanistan verbiedt dat ook, maar nu 
dus ook onze media-virologen), u mag niet meer op reis 
(vergeet uw volgende droombestemming Blankenberge 
maar), organiseer geen feestjes in De Notelaar en ga er ook 
niet naartoe, denk er niet aan om samen op café te gaan 
in de Kruiskalsijde, of uw verjaardag te vieren met een 
paar vrienden in de bowling want die hebben ze evengoed 
gesloten, met vriendinnen afspreken om samen te gaan 
shoppen is ook niet meer toegelaten, ga ook niet hand in 
hand met uw would-be lief flaneren in onze drukke Nieuwe 
Steenweg, neen, zeker niet doen, want dat mag niet 
wegens te weinig social distance, fantaseer niet over een 
potje flikflooien in de cinema van zodra de lichten uitgaan 
want die etablissementen hebben ze ook al gedwongen te 
sluiten, pretparken vinden ze véél te prettig om nog veilig 
open te kunnen blijven, enne…gelieve bovendien nog eens 
extra vroeg in uw bed te kruipen want op stap gaan na 
middernacht is niet meer gepermitteerd sinds 2020. 

Laat dat nu allemaal eens tot u doordringen : die virologen 
willen gewoon de jeugd verbieden, ze zeggen het wel een 
beetje omslachtig, maar uiteindelijk komt het daarop neer. 
Toch ? Hoe doet u dat dan als er bij u thuis desondanks 
zo’n paar jeugdige exemplaren hele dagen rondhangen? 
Sluit u ze op in de kast en gooit u de sleutel daarna heel 
ver weg of zo ? Noteer alvast onze tip voor de volgende 
pandemie: depressies bij tweeverdieners-telewerkers 
(tussen 30 en 50 jaar) met een kroost !

We zouden het bijna vergeten maar door die corona 
miserie werden ook sportclubs op non actief gezet, begot! 
Mehoni kreeg in 2020 zelfs twee keer een corona time-out 
aangesmeerd, en dat is echt geen fake news. Correctie : 
Mehoni is tijdelijk op non-actief gezet want, laat ons wel 
wezen, we zijn vast van plan ermee door te gaan in 2021, 
onze clubslogan is immers niet voor niets “We Geven Ons 
Niet !”

Om iedereen daaraan te herinneren heeft Mehoni de 
tekst van hét corona strijdlied bij uitstek geadopteerd nl. 
We Zullen Doorgaan, van Ramses Shaffy. U kent Shaffy 
nog wel van De Pastorale, Laat Me en Zing, Vecht, Huil, Bid, 
Lach, Werk En Bewonder enz…? Wel, we hebben dat lied 
van een laagje Mehoni vernis voorzien. Die oer Hollandse 

klassieker van Shaffy is trouwens laatst nog op de 77e 
plaats geëindigd in De Lage landen Lijst. ‘Heu, Ramses 
wie…’ horen we hier op de achtergrond ? OK, OK, voor 
de pietzakken die aan deze kant van de eeuwwisseling 
geboren zijn : Isolde en Lady Lynn hebben in 2020 ook 
hun versie opgenomen van We Zullen Doorgaan, speciaal 
om er de moed bij de bevolking in te houden in deze 
triestige coronatijden. En ja, tot spijt van wie’t benijdt, 
heeft ook Hannelore Bedert er een versie van ingezongen. 
Inderdaad, die zaag heeft ook weer eens een kans gemist 
om te zwijgen, ze gaat het echt nooit leren hé. 

Niets gaat echter boven het origineel van Ramses Shaffy 
zelf. Zoek We Zullen Doorgaan maar eens op via Youtube 
of Spotify en zet het zo snel mogelijk op uw playlist. Voor 
u het goed en wel beseft, begint u mee te zingen en zit 
dat lied voor de rest van de week in uw hoofd. Goed zo, 
mission accomplished, blijf vooral zingen !

Nu u zover bent, mogen we a.u.b. vragen om ook eens 
de Mehoni versie ervan te zingen, als morele steun 
voor al onze Mehoni ploegen in deze coronatijden ? ’t 
Is echt niet moeilijk, de bewerkte tekst van onze versie 
vindt u hieronder. We zijn wel zo vrij geweest om in de 
Mehoniaanse versie twee letters in de titel te veranderen 
want, laat ons wel wezen, we zijn een volleybalclub en 
geen wandelvereniging. Voor wie er mocht aan twijfelen, 
die nieuwe titel heeft een louter sportieve betekenis, 
geen psychiatrische. We verdenken er Ramses Shaffy 
trouwens van een rasechte Mehonian geweest te zijn 
want “We Zullen Doorgaan”, wil eigenlijk net hetzelfde 
zeggen als We Geven Ons niet! 

Gaat dat lukken, beste Zwientjes ? Tuurlijk, daar gaan we: 

We Zullen Doorslaan 

(corona strijdlied van en voor Mehoni, zie ook www.mehoni.be)

We zullen doorslaan
Met een smash op volle kracht, 

Om door te slaan
Tegen SLOVO, ‘t wordt hard of onzacht, 

We zullen doorslaan
We zullen doorslaan, 

Tot we d’eerste staan 
 

We zullen doorslaan
Met zo’n trefzekerheid

Om ook nog door te gaan
In de post-corona tijd
We zullen doorslaan
We zullen doorslaan
Tot we winnaars zijn 
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We zullen doorslaan
Met het zweet op ons gezicht

Om samen door te gaan
Tot ook Packo d’erbij ligt, 

We zullen doorslaan
We zullen doorslaan
Tot we de beste zijn

 
We zullen doorslaan

Tot Loppem ’t lachen is vergaan
Om weer door te gaan

En ook Damme te verslaan
We zullen doorslaan
We zullen doorslaan, 
Tot we'r wére staan 

 
We zullen doorslaan

Als Oostkamp ’t niet verwacht 
Dat we weer doorslaan

Met onze niets ontziende kracht
We zullen doorslaan 
We zullen doorslaan
Tot we primus zijn

CORONAWANDELTOCHTEN IN 
ZUIENKERKE

Door het wegvallen van de Meetkerkse Moerentocht en de 
Oudlandpoldertocht heeft de Zuienkerkse sportraad het 
idee geopperd om enkele coronawandelingen in te richten 
tijdens deze periode. De eerste ging door in Zuienkerke en 
de tweede ging door in Meetkerke en de derde zal volgen 
in Houtave van vrijdag 12 februari tot en met zondag 28 
februari 2021. 

Het zijn opnieuw een drietal bewegwijzerde natuurwan-
delingen van 7, 11 en 16 km langs verkeersluwe wegen en 
met mooie vergezichten. 

Elke wandeling start in het centrum van Houtave, in de 
Kapellestraat.

Houtave is de geboortestreek van Jacob Van Maerlant en 
er is zelfs een wandelroute daaraan gewijd in Houtave.

Jacob van Maerlant is geboren in Houtave in 1235, 
Hij groeide op in de regio "De 7 hoofdzonden" . Dit is 
tegenaan de Oostendse Steenweg. Hij studeerde aan 
de kapittelschool St Donaas te Brugge en trok op 18 
jarige leeftijd naar Voorne in Nederland waar ook een 
Maerlantgebied is. Door zijn studies en talenkennis kwam 
hij in contract met veel belangrijke personen en bracht 
heel wat dicht- en vertalingswerken op de markt. Hij was 
koster, leraar, dichter, vertaler, enz .

Na een 20 tal jaar kwam hij terug naar Damme waar hij 
de haven van toen hielp uitbouwen tot een wereldhaven.

Hij stierf rond 1290 en ligt begraven onder de kerktoren 
van Damme. 

Meer informatie : www.sportraadzuienkerke.webnode.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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BIBLIOTHEEK

NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Titel Auteur

Kikker leert vormen /
Wat eet de kok? : het grote 
AVI Start boek

/

Kleine Vos : spelen in het bos Baeten, Marja
Max Halters : stuntboek Boonen, Stefan
Nijntje kijkt Bruna, Dick
De ballade van slangen en 
zangvogels

Collins, Suzanne

Help, ik ben verliefd! De Kock, Kaat
Alfabet Dematons, Charlotte
Beestig & waargebeurd Didelez, Guy
De kikkerkus Didelez, Guy
Het lied van de vreemdeling Dielemans, Linda
De Caldera Flanagan, John
De terugkeer van de Temujai Flanagan, John
Met Moek op zoek : samen-
leesboek

Gielen, Isabelle

Donderwolken Hunter, Erin
Het eerste gevecht Hunter, Erin
Het zonnepad Hunter, Erin
Een gemeen spelletje Jarman, Julia
Einstein : de fantastische 
reis van een muis door 
ruimte en tijd

Kuhlmann, Torben

Koning Raaf Kuyper Sjoerd
De blauwen tegen de rooien Leroy, Benjamin
Quinnie en Quinn : purperen 
liefde

Leue, Dimitri

Prutsers & pechvogels : over 
historische missers

Menten, Tosca

Midnight sun : een onsterfe-
lijke liefde

Meyer, Stephenie

Gorilla is moe Minne, Brigitte
Kas en Saar vieren Hallow-
een

Oud, Pauline

De mooiste vis van de zee 
viert kerst

Pfister, Marcus

Gehackt Pijpers, Remco
Erebos ontwaakt Poznanski, Ursula
Kleine tractor in de winter Quintart, Natalie
Kleine tractor is jaloers Quintart, Natalie

Het jungleboek Remmerts De Vries, 
Daan

De Ickabog Rowling, J.K.
Pip en Posy in de tuin Scheffler, Axel
Avonturen van de dappere 
ridster

Schotveld, Janneke

Dikke vriendjes durven alles Schubert, Ingrid
Kaatje en de juf Slegers, Liesbet
Knor, knor, wie ben ik? Slegers, Liesbet
100% Coco Tokyo Smit, Niki
Verschijningen Spruit, Hilda
Nemis Stilton, Thea
Black Friday Stoffels, Maren
Het geheime dagboek van 
Adriaan Mole 13 

Townsend, Sue

Emma en Jits : 
gratis leren kussen

Van Aar, Hetty

Het magische eiland Zeetopia Van Aar, Hetty
Hey baby, kijk! : 
een knuffelboek

Van Bouchout, Laura

Noortje en het orkest Van der Heijden, Anne-
marie

Snelle Bliksem en de bizon Van Gemert, Gerard
Mijn papa heeft een staart Van Genechten, Guido
Rikki viert feest Van Genechten, Guido
Ik heet Reinier en ons huis is 
afgebrand

Van Leeuwen, Joke

De drakenberg Van Loon, Paul
Groot verstoppertjesboek Vanderheyden, Thaïs
Siebe en zijn vrienden Vermeulen, Moniek
Een week bij jou, een week 
bij mij

Vrancken, Kaat

De ergste juffen en meesters 
van de wereld

Walliams, David

Lannoo's grote encyclopedie 
van de geschiedenis

/

Voetbal : Tips en trucs voor 
jonge profs

/

Het vloggershandboek Birley, Shane
Monsterlijke microben : alles 
over nuttige bacteriën en 
gemene virussen

Bouckaert, Geert

De eerste mens Claes, Erwin
Het fietsboek : alles over de 
beste uitvinding ooit

De Moor, Paul

Komt oude kaas van oude 
koeien?

De Wit, Katrijn

Het waanzinnige moppenboek Griffiths, Andy
Virusjager Koene, Ton
Wonderbos Schutten, Jan Paul
Hallo dino! : Karels grote 
boek over dinosaurussen

Slegers, Liesbet

Knokke-Heist natuurlijk Struyf, Kris
1001 voertuigen Wilkie, Rachel
De hartendiefjes -  
De sneeuwprinses

Béka
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Diep in de zee/2 Cazenove, Christophe
Diep in de zee/5 Cazenove, Christophe
Diep in de zee/4 Cazenove, Christophe
Diep in de zee/5 Cazenove, Christophe
Diep in de zee/4 Cazenove, Christophe
Insecten/5 Cazenove, Christophe
BFF'S - Waar is dat feestje? Cazenove, Christophe
Dance Academy/11 Crip
Alex - De god zonder naam David B.
Jommeke - De Flipposaurus Delzenne, Philippe
Jommeke - De plasticjagers Delzenne, Philippe
Jommeke - De vuurdraak Delzenne, Philippe
Jommeke -  
Feest in Zonnedorp

Delzenne, Philippe

Kapitein Ansjovis -  
Zon, zee en bergen

Floris

De Smurfen - De vlucht van 
de ooievaars

Jost, Alain

FC De Kampioenen -  
grimas van de paljas

Leemans, Hec

FC De Kampioenen -  
De Kampioenen trappen door

Leemans, Hec

FC De Kampioenen - 
Prinses Bieke

Leemans, Hec

FC De Kampioenen - Super-
markske en de 7 dwergen

Leemans, Hec

Vertongen & Co. - Vertongen 
in New York

Leemans, Hec

De Rode Ridder - Gedoemd Legendre, Marc
De Rode Ridder - Mordred Legendre, Marc
Urbanus - De asielvinders Linthout, Willy
Urbanus - De gemolken 
duiven

Linthout, Willy

Urbanus -  
De stalkende creep

Linthout, Willy

Urbanus -  
Het drama van Wortelana

Linthout, Willy

Urbanus - Het gaat bergaf Linthout, Willy
Urbanus -  
Hotdogs en babyborrels

Linthout, Willy

Urbanus - Wieske valt van 
haar Suuske

Linthout, Willy

De Kiekeboes - Blauwblauw Merho
De Kiekeboes - 
In troebel water

Merho

Game Over - Beauty trap Midam
De Blauwbloezen - De oor-
logscorrespondent

Munuera, José-Luis

De buurtpolitie - De gijzeling Nix
De buurtpolitie - De gijzeling Nix
De buurtpolitie - De zombie Nix
De buurtpolitie -  
Schijn bedriegt

Nix

Jommeke - De Hellestokers Nys, Jef
De Legendariërs - Wederge-
boorte

Sobral, Patrick

Nachtwacht - De hellehond Van Bael, Steve
Suske & Wiske -  
De zwijgende Zwollem

Van Gucht, Peter

Suske & Wiske -  
Het gewiste Wiske

Van Gucht, Peter

Jommeke - De sneeuwmaker Wouters, Edwin

VOLWASSENEN

Titel Auteur
Adler, Malka Twee broers uit Aus-

chwitz : 60 jaar zwe-
gen ze.

Arlidge, M.J Nog lange niet
Aspe, Pieter Van In. Episode 4.
Baldacci, David Daglicht
Brown, Sandra De laatste zet
Bryndza, Robert Donker water
Bryndza, Robert Doods geheim
Bryndza, Robert Het meisje in het ijs
Child, Lee Daag me uit
Child, Lee De wachtpost
Claus, Hugo Het verdriet van België 
De Gryse, Amarylis Varkensribben
De Jong, Oek Het glanzend zwart 

van mosselen
De Stoop, Chris Het boek Daniel
Deflo, Luc Carpe Diem
Degand, Stefaan Dag liefje, met Mila 

gaat het goed en ik 
klungel lekker verder

Dehullu, Pol Pontifex
Dendievel, Leen Georges & Rita
Dronfield, Jeremy De jongen die zijn 

vader naar Auschwitz 
Evaristo, Bernardine Meisje, vrouw, anders
Falcones, Ildefonso De schilder van Barcelona
Ferrante, Elena Het leugenachtige 

leven van volwassenen
Foley, Lucy De gastenlijst
French, Tana Een zondagskind
Glenconner, Anne De hofdame : mijn 

bijzondere leven in de 
schaduw van de Britse 
kroon

Goddard, Robert Het einde van de 
wereld

Goddard, Robert Tegen wil en dank
Grisham, John De storm
Haak, Angelique Uitgeschakeld
Hayes, Terry Ik ben pelgrim
Hemmerechts, Kristien Ik ben Emma
Hertmans, Stefan De opgang : roman
Hornby, Nick Op het eerste gezicht
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Hughes, Kathryn De sleutel
Jacobs, Anne Het landhuis
Kepler, Lars Spiegelman
Leon, Donna Vergiffenis
Liviero, Gemma Scherven van hoop
Mangan, Catherine De Italiaanse droom
Marly, Michelle De diva : Maria Callas, 

het bewogen lief
Morren, Rudy Sneeuwspoor
Nay, Roz Mijn allerliefste zusje
Olyslaegers, Jeroen Wildevrouw
Patterson, James De villa
Probst, Jennifer Verleiding aan zee
Riepp, Antonia Het geheim van Belmonte
Rijneveld, Marieke Lucas Mijn lieve gunsteling : 

roman
Riley, Lucinda De vlinderkamer
Riley, Lucinda De zilverboom
Roberts, Nora Op de vlucht
Roberts, Nora Winterwonder
Slaughter, Karin Verzwegen
Slembrouck Motmot
Sparks, Nicholas De terugkeer
Spit, Lize Ik ben er niet
Taylor, Lulu De sneeuwengel
Tremain, Rose Eilanden van genade
Tremayne, Peter De bloedkelk :  

een Keltisch misdaad-
mysterie

Tremayne, S.K. De assistent
Valpy, Fiona Een zomer lang ge-

leden
Van Steenberge, Kris De advocaat en de 

zeiler : roman
Van Wymersch, Ine Als je wieg op drijfzand 

staat
Vandamme, Antoon De ebbelijn
Vermeer, Suzanne Waterland
Vern, Jens De macht van K.
Ware, Ruth Een voor een
Watson, S.J Flashback
Windmeijer, Jeroen De Genesissleutel

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

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

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

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

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

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

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd   1 26-05-2008   21:18:50
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VERENIGINGEN ORGANISATIES BEDRIJVEN

OKRA

De voorziene activiteiten voor het eerste kwartaal  voor 
Okra Zuienkerke :

1. Terugkerende wekelijkse activiteiten :

Kaarten : op dinsdag namiddag om 14 uur – om de 14 
dagen in de Notelaar, 

Het kaarten gaat nu niet door en zal maar herstart 
worden , Indien alles veilig is : dus na de vaccinatie. Want 
wij zorgen voor mekaar en voor ons zelf .

2. Maandelijkse activiteiten :

• 27 januari : regionale poëzie wandeling  te Oostkamp  : 
start vanaf 13 uur

• 9 februari : St Kruis –Male : wandelen : start : vanaf 10 
uur

• 5 maart : Beernem : wandelen : start 14 uur .

Verdere info staat in de maandelijkse uitnodiging.

Deze activiteiten zijn corona veilig  ingericht door Okra 
Brugge .

Er wordt iedere keer gestart  max. per 4 personen van een 
zelfde bubbel .

Er moet altijd ingeschreven worden bij Gilbert Strubbe. ( 
Zie maandelijkse brief )

Dit kan altijd door de virologen verboden worden, als 
dit gebeurt, wordt iedere ingeschrevene persoonlijk 
verwittigd.

Andrea Tilleman 

Voorzitster Okra Zuienkerke

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 
VRIENDENKRING VAN DE 
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

We zijn ondertussen weeral aan een nieuw jaar begonnen 
en kunnen zo het uitzonderlijke jaar 2020 achter ons laten 
liggen. 

De feestdagen die niet op dezelfde manier konden plaats 
vinden als op andere jaren, zijn al een tijd voorbij.

We zijn reeds eind januari, zelfs begin februari, maar 
het bestuur van de Koninklijke Vriendenkring van de 
Bloedgevers van Zuienkerke, wenst alle donoren, hun 
familie en vrienden. alvast een gelukkig, voorspoedig en 
vooral een gezond 2021 toe.

2020 was ook voor de donoren een bijzonder jaar. De 
bloedinzamelingen dienden door de coronamaatregelen  
anders te worden georganiseerd.

Handen wassen, mondmasker dragen, afstand 
respecteren en de contacten zo beperkt mogelijk houden.

Daardoor konden we onder andere na de bloedafname 
geen drankje aanbieden. Wij hopen echter dat binnenkort 
de inzamelingen terug zoals voorheen kunnen doorgaan, 
al is dit nu nog niet het geval.

Van het Rode Kruis kregen we enige tijd geleden de 
recentste maatregelen die dienen gevolgd te worden.

Heel belangrijk is dat men verplicht is om vooraf een 
afspraak te maken om bloed te geven. Je kunt dit via 
donorportaal.rodekruis.be of op het gratis nummer 
0800 777 00.

Er wordt ook gevraagd om je eigen balpen mee te brengen 
naar de collecte. Tevens worden enkel donoren toegelaten.

De andere maatregelen, zoals handen wassen, 
mondmasker dragen en afstand respecteren blijven 
momenteel verder van toepassing.

Op de vorige bloedcollecte van 1 december hadden 
we 53 donoren, wat heel wat minder was dan de  
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bloedinzameling van december 2019. Iedere donor kreeg 
ook een Sinterklaas attentie van het Rode Kruis.

Het jaarlijks souper dat vorig jaar niet kon plaats vinden, 
is dit jaar voorzien op zaterdag 27 maart 2021, als corona 
het toelaat. Dit zou terug plaats vinden in de feestzaal 
“De Grote Stove” Nieuwe Steenweg 140 te Zuienkerke.

Onze volgende bloedcollecte gaat door op dinsdag 30 
maart in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 
19u45.

We zouden toch graag terug heel wat donoren wensen te 
verwelkomen.

Arnold Van Eeghem - secretaris

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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PASAR
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SOCIAAL BELEID

Voor hulpvragen bij corona, kun je terecht bij:

• CAW:
 onthaal.blankenberge@cawnoordwestvlaanderen.be, 

tel. 050 43 28 50

• Zuienkerke: sociale.dienst@zuienkerke.be, 050 42 79 98 

De sociale dienst van het OCMW Zuienkerke is toegankelijk, 
bij voorkeur op afspraak.

Elke voormiddag van 8u30 - 12u (van maandag tot en met 
vrijdag) is er iemand aanwezig.

Voor een afspraak kunt u telefonisch contact nemen op 
het nummer 050/42 79 98  of via gsm 0472/82 52 43 en 
0474/92 21 98 (thuiszorg en budgetbeheer).

De sociale dienst blijft ook via e-mail bereikbaar:

sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be en thuiszorg@ocmw-
zuienkerke.be (enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

De overheid heeft budgetten vrijgemaakt voor extra 
steun aan burgers die financieel getroffen werden door 
de coronacrisis. Een overzicht van de steunmaatregelen 
vindt u hieronder.

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers 
beschikbaar voor burgers met vragen. 

• Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 
0800/14.689 

• Voor vragen over economie :0800/120.33

• Bel of chat met hulplijn 1712 bij vragen over geweld/ 
conflicten binnen het gezin tijdens coronacrisis. Dit is 
gratis en anoniem.

• Teleonthaal: bel 106

• Daarnaast is er info te vinden op : 
https://www.info-coronavirus.be/nl/

Financiële zorgen als gevolg van corona

De strijd tegen het coronavirus stelt iedereen voor een 
pak uitdagingen en zorgen. Dit heeft ongetwijfeld ook 
een impact op de financiële situatie bij heel wat mensen. 
Heb je financiële zorgen, nood aan advies of een luisterend 
oor? Aarzel dan niet om de sociale dienst van het OCMW 
Zuienkerke te contacteren. 

Om wat financiële hulp te bieden heeft het OCMW 
Zuienkerke subsidies ter beschikking voor diegenen die 
financiële gevolgen ervaren van de COVID-19 crisis. Velen 
hebben een deel of hun gehele inkomen of een deel van 
hun koopkracht verloren door deze coronacrisis, waardoor 
ze niet langer het hoofd kunnen bieden aan de dagelijkse 
kosten, schoolkosten, kosten die verband houden met 
geneeskundige zorgen, enz. .

Bijvoorbeeld: gezinnen die de sociale toeslag bij het 
groeipakket krijgen, mensen in tijdelijke werkloosheid die 
hierdoor een deel van hun inkomen verloren hebben of 
extra schulden moesten maken, deeltijds tewerkgestelde 
werknemers – met aandacht voor de eenoudergezinnen, 
bepaalde zelfstandigen, … .

Om een tussenkomst te krijgen gebeurt er een financieel 
onderzoek (inkomsten en uitgaven van de voorbije 
maanden) door de sociale dienst. De tussenkomst wordt 
door het OCMW op individuele basis toegekend, rekening 
houdend met de noodzaak van deze financiële hulp en op 
basis van het financieel onderzoek.
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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.

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.

hotel Zuienkerke
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Wil je hier gebruik maken of wil je bijkomende 
informatie? Contacteer dan de sociale dienst van het 
OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 
050/42.79.98, sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be 

Meer info zie ook op de website: https://www.mi-is.be

Thuisbezorgde maaltijden via het OCMW Zuien-
kerke

Het OCMW Zuienkerke heeft een samenwerkingsakkoord 
met een traiteur voor het leveren van thuisbezorgde 
maaltijden. Deze dienst richt zich tot mensen voor wie het 
bereiden van een maaltijd (tijdelijk) te zwaar valt.

Er kan elke dag een maaltijd worden voorzien (ook 
feestdagen en weekend). 

Op woensdag en zondag komt de traiteur niet langs maar 
er is mogelijkheid om twee verschillende maaltijden te 
bestellen op dinsdag en zaterdag.

De prijs bedraagt 7 euro per maaltijd. Deze bestaat 
uit soep en een hoofdgerecht en wordt geleverd in 
porseleinen schotels.

De dagschotel kan steeds vervangen worden door een 
vispannetje met puree of stoofvlees met appelmoes en 
natuuraardappelen.

Na voorlegging van een bewijs van verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds kan een 
tussenkomst van 1 euro per maaltijd bekomen worden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de 
sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Tel. 050/42 79 
98, thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be

Leefloon

Vanaf 01/01/2021 is er een kleine verhoging van het 
leefloon:

Categorie 1 (samenwonende persoon): 

 656,45 EUR/maand 

Categorie 2 (alleenstaande persoon): 

 984,68 EUR/maand 

Categorie 3 (persoon met gezinslast): 

 1330,74 EUR/maand

Het leefloon is een minimuminkomen dat kan worden 
toegekend aan personen die geen rechten kunnen openen 
op andere vormen van inkomsten, of aan personen die 
beschikken over bestaansmiddelen die lager liggen dan de 
wettelijk vastgestelde bedragen.

Om van een leefloon te kunnen genieten moet men voldoen 
aan een aantal voorwaarden op vlak van nationaliteit, 
leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en 
het uitputten van alle rechten op andere inkomsten. Het 
leefloon is wettelijk geregeld. 

Bij elke aanvraag gebeurt er door de sociale dienst een 
sociaal- en financieel onderzoek. Het bedrag van het 
leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de 
sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 
8377 Zuienkerke, tel. 050/427998, sociale.dienst@ocmw-
zuienkerke.be

Schuldenaars opnieuw tijdelijk beschermd tegen 
beslag

Er gelden opnieuw tijdelijke beschermingsmaatregelen 
voor schuldenaars in het kader van de Covid-19-crisis.

De Kamer keurde op 17 december 2020 het ontwerp goed 
"houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen 
inzake justitie in het kader van de strijd tegen de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19".

Twee dingen zijn belangrijk voor onze werking en 
doelgroepen:

1 De beslaggrenzen worden verhoogd en de termijnen van 
gerechtelijke verkopen worden verlengd tot en met 31 
maart 2021

2 Beslagen tegen particulieren worden ingeperkt tot 
en met 31 januari 2021. Tijdelijk is nagenoeg geen 
uitvoerend beslag of loonoverdracht mogelijk. Deze 
maatregel kan nog worden verlengd.
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Uitvoerend beslag of loonoverdracht kan tijdens de duur 
van de maatregel nog wél in deze gevallen: 

• op een onroerend goed dat niet de hoofdverblijfplaats is
• voor een onderhoudsvordering
• voor een strafrechtelijke veroordeling
• voor een vordering ingevolge fiscale of sociale fraude.

Eedaflegging als lid van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst

Overeenkomstig de akte van voordracht van de kandidaat-
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
kwam op 31 december 2020 van rechtswege een eind aan 
het mandaat van het comitélid de heer Walter Demeyere 
en mevrouw Jeannine Samijn.

De heer Dries Claeys werd vanaf 1 januari 2021 aangeduid 
als eerste opvolger van de heer Walter Demeyere voor de 
periode tot 31 december 2024.

De heer Yves Demaecker werd vanaf 1 januari 2021 
aangeduid als eerste opvolger van mevrouw Jeannine 
Samijn voor de periode tot en met 31 december 2024.

Op 13 januari 2021 legden ze de eed af in handen van Geert 
Quintens, voorzitter van de raad van maatschappelijk 
welzijn.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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WELZIJN EN 
GEZONDHEID

JANUARI 2021: MAAND VAN HET 
BEVOLKINGSONDERZOEK 
BAARMOEDERHALSKANKER

De tijd vliegt: drie jaar is zo voorbij

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een 
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (25 tot en 
met 64 jaar) behoort en het te lang geleden is dat je een 
uitstrijkje heb laten nemen. Je maakt dan zelf een afspraak 
met je huisarts of gynaecoloog op een dag waarop je niet 
ongesteld bent.

Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was?

Dat kan online én mobiel met:

• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en 
medicatieschema vinden.
Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan 
ook de app ‘itsme’ gebruiken. 

Je kan je ook inschrijven op 

https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/
nl/herinneringuitnodiging-bevolkingsonderzoek  

om een herinneringsmail te ontvangen in je mailbox. 
Zodra je laatste uitstrijkje meer dan 3 jaar geleden is, 
stuurt het Centrum voor Kankeropsporing je een e-mail.

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
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/ 

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem 
contact op met je huisarts of gynaecoloog.

BOUWEN AAN GELUK? DE NIEUWE 
GELUKSDRIEHOEK WIJST DE WEG! 

Wie wil werken aan zijn geluk heeft daar nu een praktisch 
hulpmiddel voor: de geluksdriehoek. Deze figuur toont 
de 3 bouwblokken van geluk en bundelt de zaken die je 
zélf kan beïnvloeden om gelukkig(er) te worden. Op die 
manier wil de geluksdriehoek Vlamingen stimuleren om 
aan hun mentaal welbevinden te werken. Ook online: 
op geluksdriehoek.be staan praktische tips, filmpjes, 
oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen over 
verschillende geluksgerelateerde thema’s. Er is ook 
een geluksmaat. Dat is een test die die je meer vertelt 
over hoe het gesteld is met jouw geluk. Het dashboard 
houdt de resultaten voor je bij. De geluksdriehoek werd 
ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven met 
de hulp van heel wat experten. Het is het allereerste 
educatieve model in Vlaanderen dat 100 % toespitst op 
mentaal welbevinden.

(cta)

Ontdek de geluksdriehoek



52

Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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

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

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

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

thuis of in de firma. 
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HET CORONAVACCIN  

Inwoners van Zuienkerke zullen zich kunnen laten inenten in het vaccinatiecentrum in Blankenberge dat wordt ingericht 
in het Casino. Er zal voldoende parkeerplaats voorzien worden. Voor mensen die zich niet goed kunnen verplaatsen zoekt 
de gemeente oplossingen zodat iedereen die dat wenst zijn vaccin kan krijgen. Van zodra er meer concrete informatie 
beschikbaar is zal u dit op de website van Zuienkerke kunnen terugvinden. Deze informatie zal ook per brief aan alle 
inwoners  bezorgd worden.
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GEBOORTEN

Dewulf Louise, geboren in Brugge op 15/11/2020, 
dochtertje van Dewulf Stijn en Desender Annelies

Bode Emmie, geboren in Zuienkerke op 21/11/2020, 
dochtertje van Bode Maarten en Devreese Silke

Kerckhof Achiel, geboren in Brugge op 08/12/2020, 
zoontje van Kerckhof Lode en David Johanna

Zwaenepoel Noah, geboren in Brugge op 17/12/2020, 
zoontje van Zwaenepoel Thomas en Van Wassenhove 
Julie

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJKEN

Pandelaere Sabine en Lievens Hilde, gehuwd op 
14/11/2020

Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat!

OVERLIJDENS

Popelier Emilienne, geboren in Sint-Andries op 
19/07/1938, echtgenote van Wybo Amedée, overleden op 
30/09/2020

Verdruye Marc, geboren in Brugge op 04/02/1960, 
partner van Jacxsens Ann, overleden op 26/11/2020

Huys Julia, geboren in Uitkerke op 15/07/1931, weduwe 
van Defraye Jerôme, overleden op 15/12/2020

Lierman Joseph, geboren in Ramskapelle op 16/03/1935, 
echtgenoot van Lettelier Cécile, overleden op 21/12/2020

Van Hoestenberghe Cécile, geboren in Kamina (Belgisch 
Kongo) op 12/04/1949, overleden op 28/12/2020

Provoost Gerard, geboren in Zuienkerke op 18/07/1926, 
overleden op 12/01/2021

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

BURGERLIJKE STAND

JUBILEA

50 jaar gehuwd, gouden jubileum

Flour Pieter en Gelan Marie, gehuwd in Geraardsbergen 
op 21/08/1970

Delbaere Joris en Spiesschaert Anita, gehuwd in Aarsele 
op 02/10/1970

Dewulf Roland en De Cuyper Denise, gehuwd in Uitkerke 
op 30/12/1970

60 jaar gehuwd, diamanten jubileum

Willemkens Eric en Demon Annie, gehuwd in Brugge op 
22/11/1960
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MENSEN VAN BIJ ONS

SUN MEE CATTRYSSE

Eind vorig jaar lazen we in een persartikel dat Sun Mee 
Cattrysse op het Kortfilmfestival Leuven de winnares was 
van de VAF Wildcard voor beste scenario. De prijzen, die 
het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) er jaarlijks uitreikt, 
zijn de belangrijkste filmprijzen in ons land. Vorig jaar 
werd voor het eerst een Wildcard uitgereikt voor beste 
scenario en ze werd meteen gewonnen door een inwoner 
van Zuienkerke. Onze nieuwsgierigheid was gewekt en 
mijn interviewopdracht lag vast. Omdat Sun Mee in de 
Vagevuurstraat woont, ging ik er te voet naartoe. Zij en 
haar hond Romi gaven me een warm onthaal.

Sun Mee vertelde hoe ze de VAF Wildcard voor 
beste scenario gewonnen heeft  

“Doordat ik een muziekopleiding gevolgd heb aan het 
Lemmensinstituut en met mijn bachelor diploma sociaal-
cultureel werk kon ik aan het RITCS in Brussel in één jaar 
de verkorte bacheloropleiding “Schrijven” volgen. Daarna 

kwam mijn masteropleiding met als masterproef het 
scenario voor de film “Eomma”. De titel is het Koreaanse 
woord voor mama. Hiermee heb ik de VAF Wildcard voor 
beste scenario gewonnen. Het is het verhaal van een 
beroemde concertvioliste, die zwanger is van haar eerste 
kindje en met haar adoptiemoeder naar haar geboorteland 
Zuid-Korea trekt. Het scenario beschrijft haar emotionele 
ontdekkingstocht naar de betekenis van moederliefde. Als 
in Korea geboren en door Vlaamse ouders geadopteerde 
dochter en als mama kon ik putten uit mijn persoonlijke 
ervaringen. Maar het is geen autobiografisch verhaal”.

“Als je een VAF Wildcard wint, tel je plots mee in 
de filmwereld”

“De rol van een scenarist wordt vaak onderschat. Nochtans 
is een goed scenario de beste garantie voor een mooie 
film wat recent nog gebleken is in films als “Niet schieten” 
en “Girl”. Ik ben heel blij dat ik deze prijs gewonnen heb. 
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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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Het is een droom om mijn scenario verfilmd te zien en nu 
krijg ik de kans om mijn project verder uit te werken in het 
VAF Scenarioatelier. De prijs is een erkenning en kan een 
springplank betekenen naar een carrière als scenarist. De 
bemoedigende woorden “Als je een VAF Wildcard wint, tel 
je plots mee in de filmwereld” gaf een RITCS-docent me 
alvast mee”.

Ze beschrijft haar gevarieerde levensloop met ver-
rassende carrièrewendingen

“Ik groeide op in het Oost-Vlaamse Hamme en genoot van 
kindsbeen af van schrijven, dansen en musiceren. Met veel 
plezier volgde ik kunsthumaniora in het Lemmensinstituut 
in Leuven. Tijdens mijn opleiding sociaal-cultureel werk 
in Kortrijk liep ik stage in de theaterwereld. Na mijn 
studies werkte ik een tiental jaren in de commerciële 
sector van rekrutering en selectie. Ik leerde er veel bij 
via diverse functies, gaande van consultant tot HR Sales 
Manager. Om me creatief te kunnen uiten, volgde ik 
opleidingen patroontekenen, kantverwerking, textiel en 
het ontwerpen en vervaardigen van lingerie. Ik won een 
prijs in de lingeriedesignerwedstrijd “Triumph Inspiration 
Awards” en werd ontwerper van mijn eigen lingerielabel 
“Sun Mae”.

 

Gedurende acht jaar had Sun Mee een lingeriewin-
kel in Brugge

“Ik startte een eigen winkel in de Hoogstraat in Brugge 
en verkocht er mijn handgemaakte lingerie. Doordat ik 
op maat werkte, leerde ik mijn klanten beter kennen en 
leefde ik vaak mee met hun persoonlijk levensverhaal. Ik 
kreeg het label ‘Handmade in Brugge’ en werd betrokken 
bij tal van evenementen en promotiespots voor de stad. 

Door de link van mijn werk met Brugse kant kreeg een van 
mijn ontwerpen een plaats in het Brugse Kantmuseum. 
Hierdoor kreeg ik zelfs enige internationale bekendheid. 
Het werd zodanig druk dat de verkoop in de winkel me 
op de duur verhinderde om creatief bezig te zijn met het 
ontwerpen van dingen die mensen mooi vinden, wat voor 
mij de essentie is. Omdat ik ook meer tijd wou besteden 
aan mijn gezin met opgroeiende kinderen, vond ik dat het 
tijd werd voor iets anders”.  

Haar gezin krijgt haar volle aandacht

“Onze zoon Maxim zit op kot in Gent en studeert het eerste 
jaar psychologie en onze dochters volgen middelbare 
studies in Brugge. Amandine zit in het derde middelbaar 
in de Stedelijke Kunstacademie en Violaine in het tweede 
middelbaar in het Franciscus Xaveriusinstituut. De periode 
dat mijn winkel nog open was en ik al in Brussel begon te 
studeren, was hectisch. Gelukkig kreeg ik veel steun van 
mijn man Grisja, die naast zijn werk als CEO bij de firma 
Sioen de nodige tijd vrijmaakte voor ons gezin. Samen 
gaan we graag wandelen in de vier mooie dorpen van onze 
gemeente waar we intussen drie jaar heel graag wonen”.

Op maandag- en donderdagavond komt Sun Mee 
op televisie

“Tijdens mijn RITCS-opleiding maakte ik interessante 
stages mee. In mijn masterstage leerde ik veel bij over de 
manier waarop een ploeg scenaristen verhalen tot stand 
laat komen in de Writers Room van de serie “Thuis”. In 
mijn bachelorsopleiding liep ik stage bij het productiehuis 
“De Chinezen”, waar ik mijn steentje kon bijdragen aan 
een programma over eenzaamheid. Ik bewonder de 
integere wijze waarop zij programma’s maken. Dat is ook 
de enige manier waarop ik zelf wil werken en hierover zal 
ik nooit compromissen sluiten. Momenteel werk ik mee 
aan het human-interestprogramma “De Weekenden” van 
dit productiehuis. Ik ben een van de acht mensen die een 
jaar lang gefilmd hebben in hun eigen leefwereld. Elke 
twee maanden komen we samen om uit te wisselen, naar 
mekaar te luisteren en te proberen om elkaars verhaal 
beter te begrijpen. Sinds het begin van dit jaar is het 
programma elke maandag- en donderdagavond te zien op 
Canvas.”.

 Noël Delaere
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Wegens de huidige omstandigheden inzake het coronavirus kunnen sommige 
activiteiten of evenementen nog geannuleerd worden.

Houd de website van Zuienkerke in de gaten voor het meest recente nieuws i.v.m. de 
activiteiten en evenementen.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 16.15-18.00 Beeldatelier 6-12 jaar Deeltijds 
Kunstonderwijs Brugge

Notelaar

Di (om de 14 dagen)* 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Di 16.00-17.00 Sportsnack 1ste-3e lj. Jeugddienst Sportzaal Zuienkerke

Woe 12.30-13.30 Creatief met muziek Muziekacademie 
Blankenberge

Gemeenteschool 
Zuienkerke

Vrij (om de 14 dagen) Petanque S-plus Zuienkerke Kerkplein Houtave

1x per maand Wordt 
vermeld op 
uitnodiging

Wandelen OKRA

* Dit gaat momenteel niet door, maar herstart wanneer dit opnieuw toegelaten is en het veilig is.  
   Bij de herstart worden alle leden persoonlijk verwittigd.

Februari 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Di 9 10.00 Wandeling OKRA Sint-Kruis – Male

Do 11 16.15-17.45 Knutselworkshop  
3e kleuter en 1ste-2de lj.

Jeugddienst Notelaar

Do 11 19.00-20.00 Stretch & relax KVLV Zuienkerke Notelaar

Do 25 16.15-17.45 Knutselworkshop  
3e-6e leerjaar

Jeugddienst Notelaar

Maart 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Vrij 5 14.00 Wandelen OKRA Beernem

Za 27 19 Souper Koninklijke 
vriendenkring van de 
bloedgevers

De Grote Stove

Di 30 16.15-19.45 Bloedinzameling Koninklijke 
vriendenkring van de 
bloedgevers

Sportzaal Zuienkerke

EVENEMENTENKALENDER
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April 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 12 – Vrij 16 Sportkamp Jeugddienst Sportcentrum 
Meetkerke

Woe 21 Buitenspeeldag Jeugddienst Houtave

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2021 naar

 lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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1. Joggen + wandelen + zwerfvuil ophalen.
2. Schadelijke stof die verwerkt is in bouwmaterialen.
3. Zuienkerkenaars
4. Een landinrichtingsproject ten noordwesten van 

Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal 
Brugge-Oostende en de Noordzee.

5. Persoon met wie je, naast je gezinsleden, nauw 
contact mag hebben. Tevens woord van het jaar 
2020.

6. Koreaans voor mama.
7. Hulpmiddel om te werken aan geluk.
8. Schenking aan ouders van pasgeborenen en 

adoptiekinderen.

PUZZEL

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

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

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

De vorige puzzel werd gewonnen door Verhaeghe Emma. 

Proficiat!! 

Er waren 37 inzendingen, waarvan 32 juist waren en 5 
fout.

Het juiste woord was: Sommeren

Betekenis van het woord:  aanmanen

Hier volgt de nieuwe puzzel : 

1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte 
woorden is terug te vinden in ons informatieblad + 
annex.

2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de 
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J 
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes 
(bv. OCMW-voorzitter), de apostrof (bv. ’s morgens), 
begrippen bestaande uit meerdere woorden (Koning 
Albertplein) sluiten aan zonder spatie.

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van 
onderstaand formulier naar Redactie PoldermagaZIEN, 
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 28/02/2021. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar 
uitgetrokken die een waardebon van 

 € 10.00 toegestuurd krijgt 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Wegens de huidige omstandigheden inzake het coronavirus kunnen sommige 
activiteiten of evenementen nog geannuleerd worden.

Houd de website van Zuienkerke in de gaten voor het meest recente nieuws i.v.m. de 
activiteiten en evenementen.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma ( vanaf september) 16.15 - 18.00 Beeldatelier 6-12 jaar Jeugddienst Notelaar

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen)* 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Woe (vanaf september) 12.30 - 13.30 Creatief met muziek Jeugddienst Notelaar

Woe (t.e.m. december) 13.30 Techniekacademie Jeugddienst Notelaar

Woe (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

Vrij (om de 14 dagen) Petanque S-plus Zuienkerke Kerkplein Houtave

2de vrij 19.30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie 
Koningen

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

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

BTW BE 0824.090.521

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 

PUZZELEDITORIAAL

POLDERMAGAZIEN, januari 2021
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.
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De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

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

Gesloten op maandag 5 april.

Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

• Openingsuren OCMW

Maandag – vrijdag 08.30 - 12.30 Op afspraak

• BUURTTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:

Een buurtinformatienetwerk of kortweg BIN is een communicatiesysteem tussen burgers in een bepaalde wijk en 
de lokale politie, met als doel het lokaal veiligheidsgevoel te verhogen.

BIN Vagevuurwijk | Carlos De Keyser | Leeglandstraat 22 | T 0477/31 33 46 | carlosdekeyser@telenet.be

BIN Lekkerbek | Chris Vandenplas | Domein 12 | T 0495/225 228 | chris.vandenplas@telenet.be

• 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 en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37 - 2de verdieping 

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00
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Blankenbergse steenweg 40/A
8377 Zuienkerke
T 050 31 85 52

KEVIN.MURPHY

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be

mdorganichairsalon
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OOnnlliinnee rreesseerrvveerreenn vviiaa oonnzzee ssiittee  

wwwwww..tteennddooeellee..bbee 
((zziiee rreesseerrvvaattiieess)) 

005500//441133110044 
iinnffoo@@tteennddooeellee..bbee .. rreesseerrvvaattiiee@@tteennddooeellee..bbee 

Vier de mooiste momenten
Van harte welkom in De Grote Stove, 

onze gerestaureerde polderhoeve uit 1746 
in het prachtig landelijk gelegen Zuienkerke, 

voor al uw feesten en vieringen.  
Van plan om iets te vieren? 

Kom langs bij De Grote Stove en bespreek 
uw wensen. We maken er samen 

een onvergetelijk feest van.

Hartelijke groet, 
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst 

Nieuwe Steenweg 140, B - 8377 Zuienkerke
tel: +32 (0)50 42 65 64

info@degrotestove.be       www.degrotestove.be

WE DOEN NOG STEEDS ELKE WEEK TAKE-AWAY OP BESTELLING 

EN POP-UP RESTAURANT VAN ZODRA HET KAN!


