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VOORWOORDJE

Beste lezer,

Eerst en vooral wensen we jou, je familie en al jullie vrienden een schitterend 2022!
We duimen voor jouw goede gezondheid en ruime kansen om elkaar dit jaar terug meer te kunnen 
ontmoeten.

Een nieuw jaar brengt enkele veranderingen mee. Alle inwoners ontvingen eind vorig jaar gratis een 
kleine GFT-zak, een folder met uitleg waarom deze zak ingevoerd werd en praktische informatie. 
Sinds januari wordt groenten-, fruit- en klein tuinafval (GFT) in dergelijke zak selectief opgehaald. 
GFT-zakken zijn beschikbaar in twee verschillende formaten en zullen wekelijks gelijktijdig met het 
restafval opgehaald worden. Ze zijn sterk, biologisch afbreekbaar en goedkoop en ze zijn op dezelfde 
punten te koop als de restafvalzak.

Op 1 januari wijzigde ook het gemeentelijk thuiszorgreglement. Mantelzorgers kunnen nu een 
thuiszorgpremie bekomen zonder dat ze op hetzelfde adres wonen als de persoon waarvoor ze zorg 
dragen. Het premiebedrag is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de zorgbehoevende 
persoon, die een inwoner van Zuienkerke dient te zijn.

Een gemeentelijke nieuwjaarsreceptie zat er dit jaar opnieuw niet in en we zullen helaas ook nog een 
jaar moeten wachten om terug te kunnen genieten van de toneelopvoeringen van “De Bommelaars” 
en “Theater Kleiem”. Gelukkig smeden onze verenigingen al volop plannen voor activiteiten in de 
komende maanden. Wie dit wenst, kan vanaf maart één maal per maand, telkens in een ander 
Zuienkerks restaurant, gezellig samen tafelen en genieten van een lekkere maaltijd samen met 
dorpsgenoten. We kunnen ook al uitkijken naar de Meetkerkse Moerentocht, een wandeltocht 
in Meetkerke en Houtave die gepland is begin april. En Nieuwmunster bereidt zich voor om in de 
komende zomer tien jaar Bartholomeusfeesten te vieren.

Over dit alles kom je meer te weten in dit PoldermagaZIEN. De nieuwjaarstoespraak van onze 
burgemeester schetst al meteen een duidelijk beeld van wat we in de komende maanden mogen 
verwachten in onze gemeente.

Elke Vlaamse gemeente moet het sinds januari 2019 met een 
schepen minder doen. Daarom besloten wij om ons mandaat te 
delen en elk drie jaar schepen te zijn. De schepenwissel ging in 
op 1 januari 2022. Dankbaar voor de tijd en de energie die Wim 
hierin geïnvesteerd heeft, zal Noël zijn best doen om het werk 
van Wim zo goed mogelijk verder te zetten. 
 

Wim Cools en Noël Delaere
Voorzitters redactieraad en schepenen van Informatie

Lieselore Verstringe
Eva Verburgh
Mieke Matton
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GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE
• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
• 050 43 20 50
• info@zuienkerke.be
• www.zuienkerke.be

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 18 april 2022.

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

TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op Instagram en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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 re-
stafval groot en klein + PMD, geen bedrijfsafvalzakken) 

OPENINGSUREN POLITIE:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Dinsdag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Woensdag 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00
Donderdag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Vrijdag 10.00 – 12.00 Op afspraak

• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke - 050 41 14 14
• mia.moens@politieblankenberge.be
• tine.vanruyskensvelde@politieblankenberge.be

OPENINGSUREN OCMW:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Dinsdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Woensdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Donderdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
vrijdag 08.30 – 12.30 Op afspraak

• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
• 050 42 79 98 - socialedienst@zuienkerke.be
• thuiszorg@zuienkerke.be (enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Werkdag Voormiddag Namiddag
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.

TECHNISCHE DIENST: 
• Nieuwe Steenweg 39A, 8377 Zuienkerke
• 050 41 75 77
• technischedienst@zuienkerke.be

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00

• Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke (2e verdieping)
• 050 42 45 45
• bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:
Een buurtinformatienetwerk of kortweg BIN is een com-
municatiesysteem tussen burgers in een bepaalde wijk 
en de lokale politie, met als doel het lokaal veiligheids-
gevoel te verhogen.

BIN Vagevuurwijk
Carlos De Keyser 

• Leeglandstraat 22 
• 0477 31 33 46
• carlosdekeyser@telenet.be

BIN Lekkerbek
Chris Vandenplas 

• Domein 12 
• 0495 225 228 
• chris.vandenplas@telenet.be
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NIEUWJAARSTOESPRAAK

Beste Zuienkerkenaars, beste inwoners,

In mijn virtuele toespraak van verleden jaar heb ik ieder 
van  jullie uitgenodigd om op een spetterende manier 
nieuwjaar te vieren op zaterdag 8 januari 2022. 

In september had ik er nog alle hoop op om jullie in levende  
lijve te ontmoeten op onze gezellige nieuwjaarsreceptie, 
maar daar heeft corona een stokje voor gestoken. Ook dit 
jaar geen nieuwjaarsfeest in Zuienkerke.

Zuienkerke is lange tijd gespaard gebleven van corona 
besmettingen. 

Op een gegeven moment waren wij de gezondste 
gemeente van heel de Benelux. Zuienkerke was zelfs 
hoofditem op de Nederlandse televisie.

Terwijl alle gemeenten in de Benelux te kampen hadden 
met oversterfte, was het sterftecijfer in onze gemeente 
nog nooit zo laag geweest. Nu is de toestand niet zo 
rooskleurig maar we hebben weer hoop.

Naast corona is de dreigende opwarming van de aarde, 
een item dat veel mensen bezighoudt. De opwarming 
van de aarde heeft enorme gevolgen op het klimaat 
zoals extreme neerslag en hitte, met als gevolg de vele 
bosbranden, tornado’s en overstromingen die in de 
Ardennen veel schade en slachtoffers met zich mee 
hebben gebracht. Samen met veel andere gemeenten 
heeft de gemeente Zuienkerke het Burgemeesters 
convenant 2030 ondertekend . Het is de bedoeling om de 
CO2 uitstoot van broeikasgassen met 40% te verminderen 
tegen 2030. De gemeente heeft het lokaal energie- en 
klimaatpact van de Vlaamse regering ondertekend en via 
het ondersteuningspakket van de WVI zullen we nodige 
middelen voorzien om de nodige acties te ondernemen. 

We kijken om onze gemeentelijke gebouwen zo goed 
mogelijk te isoleren en waar het mogelijk en rendabel is 
de nodige zonnepanelen te voorzien. We zijn volop bezig 

met alle openbare verlichting te voorzien van ledlampen, 
dat doet het verbruik aanzienlijk dalen.

Aangezien de energieprijzen sterk stijgen en het alsmaar 
belangrijker zal worden dat een woning moet voldoen 
aan de strengere energienormen zullen vele woningen 
beter geïsoleerd moeten worden. De gemeente heeft de 
opdracht gegeven aan Fluvius om van iedere woning in 
onze gemeente een gevelscan te maken. Via deze scan 
zal de eigenaar van de woning zien waar er de meeste 
warmteverliezen zijn. Het is een goed hulpmiddel om 
keuzes te maken voor investeringen in de toekomst.  
Men kan gratis en vrijblijvend beroep doen op onze 
renovatiecoach Jan Dekeerle voor deskundig advies. 

In het klimaatplan vraagt men ook om zoveel mogelijk 
bomen te planten. In de wijk vagevuur zullen we nieuwe 
bomen planten. Dit najaar  komt de  Weimanstraat aan 
bod, na evaluatie zullen de andere straten volgen. 

Op politiek vlak is er volgens de gemaakte afspraken in 
het begin van de legislatuur een schepenwissel. Namelijk 
schepen Wim Cools en tevens voorzitter van het bijzonder 
comité voor sociale zaken maakt op 1 januari 2022 plaats 
voor Noël Delaere. Door deze wissel zijn er een paar 
aanpassingen in de bevoegdheden van het schepencollege. 
Alle bevoegdheden van Wim gaan naar Noël uitgenomen 
openbare werken en de werking van de technische 
dienst, deze bevoegdheden zal ik voor mijn rekening 
nemen. Feesten en ontvangsten geef ik door aan Noël en 
ontwikkelingssamenwerking en gezondheidszorg gaan 
van Schepen Annelies Dewulf naar Noël. De bevoegdheden 
van 1ste schepen Jacques Demeyere  blijven ongewijzigd.

Bij deze wil ik Wim bedanken voor de jarenlange 
samenwerking. Wim en ik zijn onze Zuienkerkse politiek 
carrière begonnen in  1994. Wim was de eerste 9 jaar 
gemeenteraadslid en daarna 18 jaar schepen. Wim zal 
vanaf nu weer gemeenteraadslid worden. 

In 2022 zijn er veel wegenwerken voorzien. De geplande 
werken van 2021 die niet volledig gedaan zijn zullen we 
verder zetten. Namelijk de werken aan de Biezenstraat, 
Langedorpweg en Oude Molenweg . 

Op de begroting van 2022 hebben we 1,8 miljoen € 
voorzien voor het  verbeteren van wegen en voetpaden.

Vernieuwen van de voetpaden in de wijk Hoeksam: start 
van de werken 12 januari 2022 , uitvoeringstermijn 20 
werkdagen.

Vernieuwen van riolering, wegdek , voetpaden en tevens 
ook de aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad in de 
Kapellestraat in Houtave : aanvang der werken eind 
januari 2022, uitvoeringtermijn 90 werkdagen.
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Asfalteren van landbouwwegen: in Nieuwmunster de 
Leeuwenstraat, het gedeelte van de Smisjesstraat vanaf 
de Leeuwenstraat tot aan de Bommelstraat en ook nog 
de volledige Bommelstraat. In Meetkerke zullen we een 
slecht stuk van ongeveer een 300m vernieuwen in de 
Mareweg. 

Verbeteren van betonwegen: In Meetkerke zullen we een 
gedeelte van de Loweg  en in Nieuwmunster een gedeelte 
van de Westernieuwweg Noord vanaf de Beverlenksweg 
tot aan de ingang van boerderij Hoeve Klein Middelhof 
vernieuwen.  Al deze werken zouden we willen starten in 
de maand mei. Alle startdatums en uitvoeringstermijn 
zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werken voor de aanleg van een vrijliggend fietspad in de 
Prins Leopoldstraat zijn gestart met het vernieuwen van 
de nutsleiding. Nu volgt het leggen van nieuwe riolering 
en het vernieuwen van het wegdek. De timing van deze 
werken ligt nog niet vast . 

De restauratie van de kerkhofmuur in Nieuwmunster is 
gepland in 2022. We hebben 110 000€ voorzien in ons 
budget. De opmaak van een aanbestedingsdossier is nog 
in opmaak. We hopen de werken uit te voeren  in 2022 .

De 4 OCMW woningen in de Meetkerkestraat  gebouwd  
in 1983 hebben een opknapbeurt nodig . Er is budget 
voorzien voor  het vernieuwen van de keukens, alsook het 
vernieuwen van ramen en beglazing waar nodig. 

Op gebied van toerisme heeft het VVV een nieuwe 
wandelroute uitgewerkt namelijk de Bartholomeusroute. 
De start en aankomst is aan de Bartholomeuskerk van 
Nieuwmunter en de route gaat door de velden en de 
mooie open ruimte naar Houtave. De wandelroute is 15km 
lang maar er is een mogelijkheid om het in te korten naar 
11km. De officiële opening  is voorzien in het voorjaar .

Het fiets- ,wandel- en  verblijftoerisme in Zuienkerke zit 
in de lift. Volgens de tellingen van Westtoer waren er in 
Zuienkerke verleden jaar 10310  overnachtingen. We zien 
ook dat er ieder jaar meer en meer vakantiewoningen en 
B&B ‘s bijkomen.  Voor het fiets- en wandeltoerisme is er 
nood aan openbare toiletten. Het openbaar toilet aan onze 
technische dienst wordt zeer veel gebruikt door toeristen, 
daarom hebben we de nodige centen voorzien voor het 
plaatsen van 3 bijkomende openbare toiletten verdeeld 
over onze gemeente. De juiste locatie is nog niet bepaald. 

De buitenschilderwerken aan onze gemeenteschool was 
het enige stukje van de puzzel die nog ontbrak in de 
verbouwingwerken. Er was een officiële opening gepland 
op 27 november 2021 maar door corona is dat niet kunnen 
doorgaan, maar uitstel is geen afstel. 

Gemeente Zuienkerke gaat op weg naar een rookvrije 
toekomst . We zijn ingestapt in het project “Generatie 
rookvrij”.  Vanaf 1 juli 2021 is er een rookvrije zone 
gemaakt aan alle gemeentelijke speelpleinen en aan de 
schoolomgeving. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen 

en jongeren die anderen zien roken zelf ook eerder gaan 
roken.

De cultuurraad heeft zoals veel andere verengingen  in 
2021 veel activiteiten moeten schrappen. Maar toch is in 
opdracht van de cultuurraad de elektriciteitscabine aan 
Strooienhaan omgetoverd tot een prachtig kunstwerk. 
Voor dit jaar hebben we iets nieuws, namelijk het 
stoelenproject. In samenwerking met de scholen zullen 
we oude stoelen op een kunstige manier laten schilderen 
door de kinderen . De stoelen zullen dan verdeeld worden 
over de 4 gemeenten om buiten te plaatsen onder het 
motto ‘ zet jun ‘ .

Naast Zuienkerke en Nieuwmunster verschijnt er 
nu ook een boek over de geschiedenis van Houtave. 
Erfgoedauteur Robert Boterberge is bezig met een lijvige 
publicatie over de rijke geschiedenis van Houtave en over 
de kunstwerken in de kerk van Houtave. Het boek zal in 
het najaar van 2022 verschijnen.

Zuienkerke is samen met 8 andere gemeenten uit de regio 
ingestapt in het project UITPAS. Dat is een vrijetijdskaart 
die de participatie aan cultuur-, jeugd-, sport- en andere 
vrijetijdsactiviteiten moet stimuleren voor iedereen, met 
bijzondere aandacht voor mensen in armoede. Gebruikers 
kunnen in gans Vlaanderen punten sparen telkens ze 
deelnemen aan een activiteit van UITPAS aanbieders 
. Deze punten kunnen ze ruilen voor een korting op een 
toegangsticket, een gratis drankje bij een voorstelling of 
een ander omruilvoordeel. Mensen in armoede krijgen een 
extra korting. Voor de aankoop van kaarten en voor meer 
informatie kan men terecht in het gemeentehuis.

Om de veiligheid  in de dorpskern van Zuienkerke te 
verbeteren hebben we een omgevingsaanvraag ingediend 
voor het aanleggen van een omleidingsweg voor zwaar 
traag vervoer. Alvorens het dossier opnieuw te behandelen, 
zal eerst een bijkomende studie worden uitgevoerd.  Aan 
de hand van snelheidsmetingen zien we dat er veel te 
snel gereden wordt in de Nieuwe Steenweg. We kijken uit 
om een trajectcontrole te plaatsen in de dorpskern van 
Zuienkerke. Dergelijke ingreep is bedoeld om de veiligheid 
te verhogen en niet om de gemeentekas via gasboetes te 
spijzigen. Welk snelheidsregime en over welke afstand de 
trajectcontrole zal lopen moet nog beslist worden.  

We zijn volop bezig met de inrichting van een gedeelte 
van de pastorietuin tot een mooie rustplaats in onze 
dorpskern. Als het weer een beetje mee zit zullen we dit 
mooie project binnen een paar maanden inhuldigen. 

Op gebied van ruimtelijke ordening is er voor het 
masterplan van Nieuwmunster en het bouwen van sociale 
woningen in Zuienkerke nog geen doorbraak en is het 
einde nog niet in zicht, maar ik hoop dat ik volgend jaar 
daar eindelijk positief kan over berichten.

In 2022 staan  er vele  werken gepland. Niettegenstaande 
de vele investeringen is onze gemeente nog altijd 
financieel gezond en het is de ambitie dit zo te houden. 
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Ons spaarvarken is wel iets vermagerd maar overgewicht 
is niet gezond. De belastingen en retributies blijven 
ongewijzigd.

In deze bizarre en moeilijke tijden wordt er van iedereen 
extra geduld en inspanningen gevraagd . Nog even 
doorbijten. Samen staan we sterk en kunnen we veel 
realiseren. Het is nog allemaal niet naar de wippe en zeker 
niet ‘stoppe’ om alle coronamaatregelen na te komen. 
Bedankt aan iedereen voor al jullie inspanningen.

Ik wens iedereen een gezond en een voorspoedig 
nieuwjaar. Ik hoop dat het volgend jaar, derde keer goede 
keer zal zijn… Noteer alvast zaterdag 7 januari 2023, 
dan zal het gemeentebestuur jullie weer uitnodigen om 
nieuwjaar te vieren.

Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars.

Alain De Vlieghe, 
Burgemeester
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BEVOEGDHEDEN
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Burgemeester Alain De Vlieghe

• algemeen beleid 
• burgerlijke stand
• politie en veiligheid
• brandweer
• begraafplaatsen
• cultuur
• mobiliteit en verkeer
• bibliotheek
• patrimoniumbeheer gebouwen
• patrimoniumbeheer wegen en riolering
• technische dienst
• kerkfabriek Nieuwmunster

Eerste schepen Jacques Demeyere

• financiën
• landbouw en milieu
• toerisme
• ruimtelijke ordening
• economie
• energie en nutsvoorzieningen
• huisvesting en stedenbouw
• kerkfabriek Houtave

Tweede schepen Annelies Dewulf

• jeugd
• derde leeftijd/senioren
• gezin – kinderopvang
• onderwijs
• sport
• informatica
• kerkfabriek Meetkerke

Derde schepen en Voorzitter van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst Noël Delaere

• personeel
• feesten en ontvangsten
• informatie en public relations
• poldermagaZien
• tewerkstelling en sociale economie
• welzijn
• ontwikkelingssamenwerking
• voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
• kerkfabriek Zuienkerke
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GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD VAN 30 SEPTEMBER 2021

1. Financiën: opvolgingsrapport 2021 Q2 van het 
meerjarenplan 2020-2025 (1e semester 2021) – 
kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de 
opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025  
(1e semester 2021).

2. Financiën – organisatiebeheersing: procedure 
interne kredietaanpassing.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de procedure 
van interne kredietaanpassing vanaf het boekjaar 2021.

3. Hulpverlenerszone 1 West-Vlaanderen: vasts-
tellen van de werkingsbijdrage voor de gemeente 
voor het dienstjaar 2022.

De gemeenteraad stelt het aandeel van de gemeente 
Zuienkerke in de gemeentelijke toelage voor de 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in het 
gemeentebudget 2022 vast ten bedrage van 111.463,- euro.

4. IVBO: goedkeuren van de agendapunten en 
bepalen van het mandaat van de afgevaardigde 
voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 
3/11/2021.

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van IVBO op 
03/11/2021 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis 
gebracht aan de gemeenteraad, goed.

5. Afsluiten nieuw samenwerkingsovereenkomst 
betreffende de werking van het Energiehuis WVI 
en aanduiden effectief en plaatsvervangend af-
gevaardigde voor de beleidsgroep.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 
tussen enerzijds het Energiehuis WVI en anderzijds het 
lokale bestuur goed.

De gemeenteraad stelt de heer Jacques Demeyere, 
Schepen, aan als afgevaardigde voor de beleidsgroep van 
het Energiehuis WVI. De heer Eddy Goethals, raadslid, 
wordt aangesteld als plaatsvervanger.

6. Afsluiten Lokaal energie- en klimaatpact met de 
Vlaamse Overheid – goedkeuring.

De gemeenteraad beslist het Lokaal  Energie- en 
Klimaatpact te ondertekenen.

GEMEENTERAAD VAN 28 OKTOBER 2021

1. Financiën: besluit van de gouverneur tot goed-
keuring van de jaarrekening over het financieel 
boekjaar 2020 van de gemeente en de raad voor 
maatschappelijk welzijn – kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de 
gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het 
financiële boekjaar 2020 van de gemeente en de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

2. Centraal kerkfabriek: budgetten 2022 kerkfab-
rieken – akteneming:

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

De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2022 van 
de kerkfabrieken.

3. Farys: goedkeuren agenda buitengewone alge-
mene vergadering van TMVS dv d.d. 14/12/2021.

De gemeenteraad keurt de punten op de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 
14/12/2021 en de daarbij behorende documentatie goed.

4. Farys: goedkeuren agenda buitengewone alge-
mene vergadering van TMVW ov d.d. 17/12/2021.

De gemeenteraad keurt de punten op de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 
17/12/2021 en de daarbij behorende documentatie goed.

5. Imewo: goedkeuren agenda en vaststelling van 
het mandaat voor de  buitengewone algemene 
vergadering d.d. 16/12/2021.

De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Imewo d.d. 16/12/2021 goed. 

6. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van 
de Provinciale huurgarantieverzekering – goed-
keuring.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 
in het kader van de Provinciale huurgarantieverzekering 
goed.

De Provincie West-Vlaanderen wil graag meer kansen 
bieden aan eenoudergezinnen op de West-Vlaamse private 
huurmarkt. Enerzijds willen ze drempels wegnemen bij 
de verhuurders om aan deze doelgroep te verhuren door 
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hen ‘zekerheid’ te bieden qua huur en eventuele schade 
en anderzijds willen ze eenoudergezinnen meer kansen 
geven op een kwalitatieve, betaalbare huurwoning en dit 
voor een langere periode. 

Het instrument dat ze daartoe voor ogen hebben is een 
Provinciale Huurgarantieverzekering. 

Deze verzekering ontzorgt de verhuurders enigszins. Men 
wordt verzekerd tegen huurachterstal, huurschade en men 
kan genieten van rechtsbijstand. Dit zijn de elementen die 
(minstens) verzekerd zijn/voorzien zijn in de polis. 

Om toegang te krijgen tot deze huurgarantieverzekering 
moet men bereid zijn te willen verhuren aan een 
specifieke doelgroep, met name eenoudergezinnen die 
aan bepaalde voorwaarden voldoen: 

• Gezinsinkomen tussen de 22.000 en 55.000 euro (bruto 
belastbaar); 

• Minstens 1 kind ten laste (obv groeipakket/40% nachten 
ikv verblijfsregeling) 

De voorwaarden die ze nog opleggen aan de verhuurder 
zijn de volgende: 

• Huurcontract van minstens 3 jaar; 
• Een huurprijs die conform de huurschatter is; 
• Een huurprijs die de 33% van het inkomen van de ouder 

niet overschrijdt en die niet meer  dan 1.000 euro/maand 
bedraagt; 

• Een woning die veilig en kwaliteitsvol is. 

Ze willen dat doen samen met alle lokale besturen die 
in het kader van het lokale woonbeleid (gericht op de 
private huurmarkt). De lokale besturen krijgen vanwege 
de Provincie, met deze verzekering, een extra instrument 
aangereikt om hun beleid kracht bij te zetten. 

Partners: 

De provincie ziet de toeleiding van de verhuurders en 
huurders vooral verlopen via de lokale (woon)loketten, 
ingericht door de lokale besturen. Deze loketten/de lokale 
besturen zijn ideaal geplaatst. Het ‘loket’ zorgt voor het 
informeren en begeleiden van de aanvraag: 

• Informatieverstrekking aan (ver)huurders; 
• Controleren of de (ver)huurder en de huurwoning aan de 

voorwaarden voldoen; 
• Het bezorgen van de nodige informatie/de aanvraag 

aan de verzekeraar; 
 Daarvoor voorzien ze een vergoeding in de vorm van een 

subsidie van 200 euro per afgewerkt dossier. 
 De samenwerking met de lokale besturen wordt 

geregeld in een samenwerkingsovereenkomst die 
uitvoering geeft aan het reglement betreffende het 
aanbieden van een Provinciale Huurgarantieverzekering. 

 Daarnaast voorzien ze ook om samen te werken met de 
vastgoedmakelaars: 

• Zij kunnen huurder en verhuurder informeren; 
• Zij kunnen huurder en verhuurder, waarvan ze denken/

vermoeden dat ze in aanmerking komen, al matchen en 
doorverwijzen naar het woonloket; 

De verzekeraar gaat over tot (eventuele) goedkeuring 
van de aanvraag en stelt de verschillende partijen op de 
hoogte. 

Alle verdere administratie, opvolgingen, tussenkomst 
bij schadegevallen, behandeling van de dossiers is voor 
de verzekeraar en is een zaak tussen (ver)huurder en 
verzekeraar. 

Polis: 

De Provincie neemt voor maximaal 3 jaar van de verhuring 
de premie van de verzekeringspolis 100% ten laste. 

De overheidsopdracht leverde een verzekering op waarin 
onderstaande waarborgen zijn opgenomen.: 

• Rechtsbijstand (ikv juridische procedures ikv de 
verhuring); 

• Huurachterstal (maximaal 12 maanden huur); 
• Huurschade (equivalent van maximaal 12 maanden 

huur); 
• Forfait wederverhuring (in specifieke gevallen); 
• Netwerk van aannemers voor (snelle) herstellingen. 

Ze mikken voor gans West-Vlaanderen op een 450 tal 
dossiers op jaarbasis. 

Timing: 

De provincie voorziet te starten per 1 november 2021, 
met een proef/pilootproject van 1 jaar. Daarna kunnen ze 
eventueel bijsturen en mits positieve evaluatie verlengen 
voor nog 2 jaar. 

De overheidsopdracht voor het aanstellen van een 
verzekeraar/aangaan van een polis is gegund. Het 
reglement en het model van samenwerkingsovereenkomst 
is goedgekeurd op de Provincieraad van 23 september 
2021. 

De nodige standaarddocumenten, infobrochures, 
formulieren, … zijn in opmaak (in overleg met de partners). 

Er worden opleidingsmomenten voor de 
loketmedewerkers voorzien.
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GEMEENTERAAD VAN 25 NOVEMBER 2021

1. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering d.d. 15/12/2021 en vaststel-
ling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt 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 15 december 2021, goed.

2. IVBO: goedkeuring agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering d.d. 22/12/2021 en vasts-
telling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van IVBO op 
22/12/2021 en de daarbij horende stukken, zoals ter 
kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger die zal 
deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IVBO op 22/12/2021 op alle besluiten te treffen 
in opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, 
stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen, 
woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het 
algemeen het nodige te doen, conform de beslissing van 
de gemeenteraad.

3. Vivendo: goedkeuring agenda Buitengewone 
Algemene Vergadering d.d. 15/12/2021 – fusie Viv-
endo cvba en Brugse Maatschappij voor Huisvest-
ing cvba tot Vivendo bv.

De gemeenteraad keurt de agenda en de daarbij 
horende documentatie nodig voor het onderzoek van 
de agendapunten van de Buitengewone Algemene 
Vergadering der vennoten van Vivendo op 15/12/2021, 
goed.

4. Onderwijs: scholengemeenschap “De Oostkant”:

• Kennisname jaarverslag 2020-2021
• Goedkeuring rekening schooljaar 2020-2021
• Goedkeuring begroting 2021-2022

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van 
het schooljaar 2020-2021.

De gemeenteraad keurt de rekening 2020-2021 van de 
scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door 
het beheerscomité d.d. 12/10/2021, goed.

De gemeenteraad keurt de begroting 2021-2022 van de 
scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door 
het beheerscomité d.d. 12/10/2021, goed.

5. Onderwijs: afsluiten convenant voor vervangin-
gen van korte afwezigheden van leerkrachten van 
de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het 
schooljaar 2021-2022.

De gemeenteraad keurt het convenant voor 
korte vervangingen voor leerkrachten van de 
scholengemeenschap ‘De Oostkant’ voor het schooljaar 
2021-2022 goed.

6. Onderwijs: protocol lerarenplatform scholenge-
meenschap “De Oostkant” schooljaar 2021-2022 
– goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het protocol m.b.t. de toetreding 
tot het lerarenplatform van de scholengemeenschap de 
Oostkant voor het schooljaar 2021-2022 goed.

7. Aanvullend reglement op de politie van het weg-
verkeer houdende parkeerverbod t.h.v huisnum-
mer 4 in de Dorpweg.

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement op de 
politie van het wegverkeer goed waarbij een parkeerverbod 
wordt ingevoerd t.h.v. huisnummer 4 in de Dorpweg.

Het parkeerverbod geldt vanaf de lichtmast 431 van 
Fluvius tot aan de inrit van huisnr. 4.

Het parkeerverbod wordt ter kennis gebracht door het 
aanbrengen van verkeersborden E1 met onderborden 
(pijlen) ter verduidelijking van het begin en het einde van 
de reglementering.

8. Vastleggen rooilijn voor de nieuwe woonontwik-
keling achter de Nieuwe Steenweg.

De gemeenteraad keurt het rooilijnplan goed voor de 
‘Woonontwikkeling Zuienkerke Dorp’, Nieuwe Steenweg 
51 te 8377 Zuienkerke. 

9. Ontwerpdossier voor de aanleg van de wegenu-
itrusting en de bijhorende werken voor de nieuwe 
woonontwikkeling achter de Nieuwe Steenweg – 
goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het ontwerp-dossier voor de 
aanleg van de wegenuitrusting en de bijhorende werken 
in hoger vermeld project goed.

10. Ontwerpdossier voor de aanleg van de wegenu-
itrusting en de bijhorende werken voor de her-
aanleg van een bestaande voetweg die een trage 
verbinding vormt tussen de Nieuwe Steenweg en 
de Draaiboomstraat – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het ontwerp-dossier voor de 
aanleg van de wegenuitrusting en de bijhorende werken 
in hoger vermeld project goed voor wat betreft de aanleg 
op het perceel 201E. Voor wat betreft de aanleg op de 
overige percelen wordt de verharding in beton gewijzigd 
naar waterdoorlatend materiaal.
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11. Vaststellen vergoedingen grondverwervingen 
n.a.v. de aanleg van een fietspad in de Prins Leo-
poldstraat.

De gemeenteraad keurt de respectievelijke vergoeding 
voor de onteigening van de gronden langs de Prins 
Leopoldstraat en de respectievelijke pachtvergoedingen 
goed.

12. Goedkeuring ontwerpakte voor overdracht 
grond van de Vlaamse Landmaatschappij naar 
de gemeente Zuienkerke m.b.t. het landinricht-
ingsproject “Brugse Veldzone” – inrichtingsplan 
“Groene Fietsgordel Brugge”.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte goed voor 
overdracht van het desbetreffend perceel van de Vlaamse 
Landmaatschappij naar de gemeente Zuienkerke en 
dit in het kader van het landinrichtingsproject “Brugse 
Veldzone” – inrichtingsplan “Groene Fietsgordel Brugge”.

13. Goedkeuring regionale samenwerkingsovereen-
komst Werkkracht 10 en VDAB West-Vlaanderen.

De gemeenteraad keurt de regionale 
samenwerkingsovereenkomst, inclusief de 
samenwerkingsstructuur en voorgedragen leden van het 
Strategisch Comité arbeidsmarkt tussen Werkkracht10 
ILV en VDAB West-Vlaanderen voor de periode van 
01/01/2022 tot en met 31/12/2025 goed.

De gemeenteraad gaat akkoord dat de voorzitter 
van Werkkracht10 de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekent in naam van de 10 lokale besturen uit de 
Brugse regio.

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat het 
jaaractieplan 2022 zo snel mogelijk zal opgemaakt worden 
en de verschillende overlegorganen zo snel mogelijk zullen 
opstarten.

14. Aanpassing reglement thuiszorgpremie.

De gemeenteraad keurt wijzigingen van het reglement 
voor de thuiszorgpremie goed.

Samenvattend worden volgende wijzigingen aan het 
reglement voorgesteld:

Artikel 2.: De zorgbehoevende moet gedurende de periode van 1 
maand onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag, 
dezelfde woon- en verblijfplaats hebben als de zorgverstrekker(s). 
De hoofdverblijfplaats van de zorgbehoevende moet in de 
gemeente Zuienkerke zijn en dit moet blijken uit een nazicht van 
de bevolkingsregisters 

Artikel 8: De toelage wordt toegekend vanaf de eerste dag van 
de maand volgend op de datum van de aanvraag en wordt na de 
verlopen termijn uitbetaald. De betaling van  de premie gebeurt 
driemaandelijks op naam van de zorgverstrekker op het eind 
van elk kwartaal. Per zorgbehoevende wordt slechts één premie 
uitbetaald en per adres wordt slechts één premie uitbetaald.

Artikel 11: De aanvragen worden jaarlijks door het College 
van Burgemeester en Schepenen herzien. De zorgbehoevende 
ontvangt hiervoor een schrijven meteen medisch formulier in 
bijlage die opnieuw door de huisarts dient ingevuld te worden. 
Hierna volgt een sociaal en financieel onderzoek door de sociale 
dienst van het OCMW. 

De aanvragen worden jaarlijks opgevolgd door de sociale dienst 
van het OCMW in functie van de graad van zorgbehoevendheid.

Positief advies van het BCSD in zitting van 21/09/2021.

Het vast bureau gaat akkoord met de wijziging van artikel 2, 
artikel 8  en artikel 11.

Overwegend dat door de wijziging van artikel 2 heel wat meer 
mensen in aanmerking zullen komen stelt het vast bureau 
voor om de aanpassing van de bedragen in artikel 9 als volgt te 
wijzigen:

07-11 punten 25 EUR/maand 
12-15 punten 40 EUR/maand

DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2021

1. Vaststellen belastingen en retributies voor het 
dienstjaar 2022.

De gemeenteraad stelt eenparig volgende belastingen en 
retributies voor het dienstjaar 2022 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
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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
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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 Huisvuilzakken 60 liter €1,70 per zak

Huisvuilzakken 30 liter €0,85 per zak
Bedrijfsafvalzakken 60 liter
 €1,70 per zak
GFT zakken 30 liter  €0,30 per zak
GFT zakken 15 liter  €0,15 per zak
PMD zakken 15 liter  €0,15 per zak

Retributie deelname activiteiten 
van speelpleinwerking en Dienst 
Vrije Tijd

Speelpleinwerking 
Dagactiviteit : 3,00 € tot 8,00 € per dag

Daguitstappen : 1,00 € tot 20,00 €  per dag
Meerdaagse activiteit : 5,00 € tot 50,00 €

Activiteiten georganiseerd door 
sportdienst en jeugddienst :

Dagactiviteit : 1,00 € tot 30,00 €
Meerdaagse activiteit van 2,50 € tot 80,00 €

2. Financiën: vaststellen gemeentelijke dotatie 
boekjaar 2022 aan de Politiezone Blankenberge-
Zuienkerke.

De gemeenteraad stelt eenparig de dotatie van de 
gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke voor het dienstjaar 2022 ten bedrage van € 
586.936,00 als volgt vast:

Vast gedeelte 2022:  220.260,00 EUR 
Variabel gedeelte 2022:  366.676,00 EUR

3. Financiën: aanpassing meerjarenplan 3 2020-
2025 deel gemeente – vaststelling.

De gemeenteraad stelt het deel van de gemeente van de 
meerjarenplan-aanpassing 3 2020-2025 vast. 

4. Financiën: aanpassing meerjarenplan 3 2020-
2025 deel OCMW – goedkeuring.

De gemeenteraad eenparig het deel van het aangepast 
meerjarenplan 3 2020-2025 (budgetjaar 2022) dat door de 
raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, goed.

5. IVBO :

• akteneming ontslag bestuurder
• voordracht nieuwe kandidaat bestuurder

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de 

heer Noël Delaere als bestuurder bij de IVBO met ingang 
van 1 januari 2022.

De gemeenteraad draagt eenparig de heer Wim Cools 
voor als nieuwe kandidaat bestuurder bij de IVBO.
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GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN 
BEVOLKING

AANTAL INWONERS OP 01/01/2022

01/01/2021 2 741

01/01/2022 2711

- 30

AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE OP 
01/01/2022

mannen vrouwen totaal

Houtave 210 185 395

Meetkerke 224 228 452

Nieuwmunster 191 212 403

Zuienkerke 750 711 1 461

TOTAAL 1 375 1336 2 711

mannen vrouwen totaal

Belgen 1 346 1 291 2 637

vreemdelingen EU 24 36 60

v r eemdelingen 
niet EU

5 9 14

TOTAAL 1 375 1 336 2 711

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 
IN 2021

adopties 0

geboorten 20

erkenningen 11

huwelijksaangiften 4

huwelijken 5

echtscheidingen

sterfgevallen 19

nationaliteitswijzigingen 0

aankomsten 132

vertrekkers 177

ambtshalve schrappingen 1

interne mutaties 21

AANTAL BEWOONDE WONINGEN OP 01/01/2022

Houtave 169

Meetkerke 190

Nieuwmunster 180

Zuienkerke 622

TOTAAL 1 161

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

INFORMATIE
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TECHNISCHE DIENST - LANDBOUW - MILIEU

AANPASSING AFSPRAKENSYSTEEM 
BRUGSE RECYCLAGEPARKEN VANAF
MAANDAG 3 JANUARI 2022

Bij de heropening van de  recyclageparken  na de eerste 
coronalockdown in het voorjaar van 2020 voerde Stad 
Brugge een  reservatiesysteem  in. Voor een bezoek aan 
het recyclagepark moet men sindsdien een  afspraak 
maken online of via het Huis van de Bruggeling, zodat 
het maximale aantal aanwezigen beperkt blijft en de 
social-distance in het recyclagepark gegarandeerd kan 
worden.

Uit een evaluatie van het reservatiesysteem blijkt dat 
heel wat Bruggelingen hier positief tegenover staan. Een 
bezoek op afspraak verloopt rustiger, er is meer ruimte om 
tot dicht bij de containers te rijden en de parkwachter kan 
een betere dienstverlening bieden.
Daartegenover staat dat het maken van een afspraak 
voor sommige bezoekers een drempel is, of dat men niet 
altijd kan langskomen op het gewenste moment.

Op basis van deze evaluatie voert Stad Brugge vanaf 
maandag 3 januari 2022 volgende wijzigingen in:

• het recyclagepark van Sint-Pieters is vanaf dan enkel te 
bezoeken op afspraak;

• het recyclagepark van  Sint-Michiels  kan men 
op  vrijdagnamiddag  en op  zaterdag  terug  zonder 
afspraak bezoeken (van dinsdag tot vrijdagmiddag blijft 
een afspraak dus wel nodig);

• het recyclagepark van  Zeebrugge  is enkel nog open 
van donderdagmiddag tot en met zaterdag en is op die 
momenten steeds zonder afspraak toegankelijk.

Een afspraak maak je het snelst via de website van Stad 
Brugge, maar het kan ook telefonisch via het Huis van de 
Bruggeling op 050 44 8000. Vanaf 2022 kan men tot een 
half uur voorafgaand aan het gewenste bezoek online een 
afspraak boeken.

Persoonlijk account

Vanaf 3 januari 2022 verloopt het maken van een 
afspraak via het  reservatieplatform  van de beheerder 
van het diftarsysteem (INOVIM). Men kan er gemakkelijk 
zonder account een afspraak plannen, maar het maken 
of annuleren van een afspraak gaat nog vlotter als men 
een  persoonlijk account aanmaakt. Via deze account 
krijgt men ook een overzicht van de geplande afspraken, 
de bezoekershistoriek en kan men nazien hoeveel gratis 
kilogram in de betalende zone men reeds opgebruikte.

De controle van de afspraak aan de parkingang gebeurt 
voortaan automatisch via de  identiteitskaart  (eID) of de 
toegangskaart die men ook gebruikt om het park binnen 
te rijden.

NIEUWE GFT-OPHALING VANAF 
1 JANUARI 2022: TOT 35% MINDER 
RESTAFVAL

Tot nog toe werd ons restafval verbrand en omgezet in 
groene elektriciteit en warmte. Dat is goed, maar het 
kan nog beter, daarom zullen we vanaf 1 januari 2022 
groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) in aparte zakjes 
ophalen. Dat GFT kan worden gecomposteerd of vergist, 
om op die manier compost, biogas, en/of elektriciteit te 
maken. 

Gft-afval is keuken- en kleine hoeveelheden tuinafval 
dat afkomstig is van het gescheiden ingezamelde 
organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat 
composteerbaar keukenafval, dus ook vlees- en visresten, 
bereide etenswaren, enz. en kleine hoeveelheden 
tuinafval dat bestaat uit niet-houtig, fijn materiaal. Het 
kan perfect gerecycleerd worden door de verwerking tot 
compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het 
verkrijgen van een goed eindproduct.

Het GFT afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale 
hoeveelheid huisvuil. Uit ervaring met andere steden en 
gemeenten weten we dat we zo tot 35% van ons restafval 
als GFT kunnen inzamelen.

De GFT-zakken zullen wekelijks worden opgehaald, samen 
met het restafval, in een speciaal uitgeruste vuilniswagen 
met twee afzonderlijke laadruimtes. De GFT-zakken zijn 
beschikbaar in twee verschillende  formaten: 15L & 30L 

De huidige selectieve inzamelingen voor tuinafval en 
snoeihout blijven onverminderd bestaan. 

NIEUWE PRIJZEN HUISVUILZAKKEN

Sinds 1 januari 2022 zijn dit de nieuwe prijzen voor 
huisvuilzakken : 

Restafval - 60 liter € 17 / rol  (10 stuks) 

Restafval - 30 liter € 8,5 / rol (10 stuks)  

PMD   € 3 / rol  (20 stuks)  

GFT - 30 liter  € 3 / rol  (10 stuks)  

GFT - 15 liter  € 1,5 / rol (10 stuks)  
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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

NO MORE "PEUKEN" ON THE GROUND

Wie is Fresh Tray?

Fresh Tray werd opgericht in 2020 
door Maarten Claes uit Heusden-
Zolder nadat hij getuige was van 
een beach clean up op het strand 
van Brazilië.

Daar werden sigarettenpeuken gescheiden gehouden van 
het andere afval. De organisator vertelde hem dat peuken 
veruit de grootste vervuiler  waren én enorm schadelijk 
blijven wanneer ze verbrand worden bij het normale afval.

Het probleem: Sigarettenpeuken veroorzaken 
enorme schade aan het milieu.

Wereldwijd belanden er jaarlijks 4.300 miljard 
sigarettenpeuken op de grond en per dag belanden er 
in Vlaanderen alleen al 100.000 op straat.  Niets is zo 
vervuilend als de sigarettenpeuk. Zelfs een beetje regen 
is voldoende om  de  gifstoffen die een sigarettenpeuk 
bevat in ons grondwater terecht te laten komen. 
Bovendien vormen ze ook de grootste vervuiler volgens 
OVAM, want van alle zwerfvuil is 49 procent afkomstig 
van rokers. Ongeveer 20% van al deze sigarettenpeuken 
komen "correct" in het  restafval terecht,  maar zijn dan 
nog steeds schadelijk. De verbranding van dit peukenafval 
veroorzaakt tevens schadelijke emissies die we allemaal 
inademen.  

Meer info : www.freshtray.eu

Zakasbakje

Dit zakasbakje werd gemaakt uit 
gerecycleerde peuken uit onze 
Fresh Tray peukenzuilen en het 
doofplaatje werd gemaakt uit 
gerecycleerde blikjes.

Onze zakasbakjes komen in het 
perfecte pocketformaat om je 
peuk bij te houden on the go zodat 

je hem niet op de grond moet gooien.

Gratis te verkrijgen in het Gemeentehuis bij de dienst 
Burgerzaken.
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CULTUUR

DE BLAZUIN: BELPOP BONANZA

Dit jaar staat het Blazuin project in teken van Belpop  
Bonanza.

Over Belpop Bonanza:

Jan Delvaux vertelt al jaren markante 
Belgenverhalen op Radio 1 en werkte 
mee aan ‘Belpop’ op Canvas. Jimmy 
Dewit is de muzikale spil van Disco-
bar Galaxie en maakt soundtracks. 
Samen zijn ze Belpop Bonanza en 
maken ze theater en televisie over 
de geschiedenis van de lichte muziek 
uit eigen land.

De twee gaan op zoek naar sterke en merkwaardige ver-
halen die ze aankleden met muziek, foto’s en bewegend 
beeld. De saus is humor. Heel veel humor.

Volgende activiteiten staan op het programma:

• Vrijdag 25 maart 2022: Theatershow, De Haan 

• Zaterdag 2 april 2022: 
 Quiz, gemeentelijke sportzaal Zuienkerke 

• Vrijdag 20 mei 2022: Theatershow, CC Blankenberge

Meer informatie over inschrijving en toegangsprijzen 
volgt later op de website.

Alle evenementen gaan door onder voorbehoud van de  
corona maatregelen.

BLANKERBERGE PODIUMAANBOD

IN DE KIJKER 

Bij de buren: Dear Winnie – Jr.cE.sA.r., KVS & NNT 

Voor het eerst trekt CC Blankenberge 
met Bij de buren naar één van haar 
cultuurburen (Schouwburg Kortrijk) 
om er een voorstelling van formaat 
bij te wonen. Dear Winnie ontstond 
uit eerbied voor de strijd die Winnie 
Mandela jarenlang gevoerd heeft om 
haar land en inwoners te bevrijden 

van het juk van het witte apartheidsregime. Een groot-
schalige, energieke en krachtige voorstelling vol muziek 
die hoop zaait in tijden van verruwing. 

• Donderdag 10.02.2022 

• Muziektheater

• Voorstelling op locatie in het kader van Bij de buren: 
Schouwburg Kortrijk

De bus vertrekt om 18.15 uur aan het Casinoplein (naast 
exporuimte De Meridiaan).

Infidèles – tg STAN & de Roovers

Infidèles verbeeldt een driehoeksver-
houding die faliekant afloopt. Het is een 
voorstelling over leugens en bedrog, en 
wat dat doet met een mens. Een trage-
die over het gewone leven, gebracht 
met de nodige luchtigheid en afstande-
lijkheid – gebaseerd op het oeuvre van 
de Zweed Ingmar Bergman. 

• Vrijdag 18.02.2022 – 20 uur (nagesprek na afloop) 

• Theater 

• CC Blankenberge, Saveryszaal

• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 –  
Vrijetijdspas Blankenberge € 10,50

Ten feet from stardom – Nina Babet, Monique  
Harcum, Chantal & Steve Kashala 

Vier opmerkelijke backingvocalisten 
– die samenwerkten met onder meer 
Clouseau, The Pointer Sisters en 
Arno – treden nu zelf in de spotlight. 
Hun namen? Nina Babet, Monique 
Harcum, Chantal Kashala en Steve 
Kashala. Ten feet from stardom 
wordt een energiek programma vol 

hoogtepunten van hún muzikale helden. 

• Dinsdag 22.02.2022 – 20 uur

• Muziek 

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Basis € 15 – jong volk € 11 – senioren € 13,50 – Vrije-
tijdspas Blankenberge € 13

Nachtdieren (8+) – Atelier GLIP 

De nacht valt over de stad. 
De maan verschuilt zich ach-
ter een dreigende wolk. De 
wind jaagt vage slierten mist 
uit het zeegat en een ver-
dwaald blikje ratelt zich een 
grillig spoor over de kasseien. 
Het rijk van de Nachtdieren 
ontwaakt…

 © Reyer Boxem

 ©  Laure Annelserief

 © Stef Stessel
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Nachtdieren neemt een duik het mysterieuze universum 
der nachtwinkels, vol spannende figuren en grillige ge-
beurtenissen. De voorstelling komt tot stand dankzij Ei-
gen Kweek, een initiatief dat jonge makers wil ondersteu-
nen bij het begin van hun artistiek traject.

• Zondag 06.03.2022 – 15 uur 

• Theater

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Kind (-18) € 5 - € 3 (leden Gezinsbond) – volwassene  
€ 7 - € 5 (leden Gezinsbond)

Double bill – Geike & Hydrogen Sea

Eén ticket – twee artiesten

GEIKEs stem is er een die je herkent 
uit de duizend. De fierce femme van 
Hooverphonic bracht eind 2019 haar 
tweede soloalbum Lost in time uit. 
De plaat telt elf steengoede num-
mers waarvan er negen geschreven 
werden in samenwerking met Joost 
Zweegers, a.k.a. Novastar.

HYDROGEN SEA zijn Birsen Uçar en 
Pj Seaux. Met een vleugelpiano, een 
hele voorraad aan analoge klankef-
fecten en Birsens stem, creëert het 
jonge duo een verfrissend en uitge-
puurd klankuniversum.

• Donderdag 21.04.2022 – 20 uur

• Muziek 

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Basis € 17,50 – jong volk € 13,50 – senioren € 16 – Vrije-
tijdspas Blankenberge € 15,50

The time of our singing – Janni van Goor / Walser 

Met The time of our singing creëert choreograaf Janni van 
Goor een ontroerend portret over de schoonheid van het 
ouder worden, met op de scène een oude vrouw, een jon-
ge vrouw en een meisje. Over het doorgeven van een pas-
sie – in dit geval het circus – aan een volgende generatie, 
als een bijzondere erfenis. 

Geniet na afloop van de voorstelling van een boeiend 
nagesprek met Janni en de cast, met een potje koffie en 
zoete versnaperingen. 

• Zondag 24.04.2022 – 15 uur

• Circus / matinee

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – Vrije-
tijdspas Blankenberge € 10,50

Double bill – Soe Nsuki & Jade Mintjens (MC: 
Roosje Pertz)

Eén ticket – twee artiesten

SOE NSUKI keert terug naar Blanken-
berge! Na haar frisse passage met 
Soetopia is ze klaar om de pannen 
wederom van het dak te spelen, met 
aan haar zijde nog zo’n comedykrak: 
Jade Mintjens.

J

ADE MINTJENS tourde als voorpro-
gramma aan de zijde van Bart Can-
naerts, Bert Gabriëls, Michael Van 
Peel en Soe Nsuki. Ze is één van de 
drie finalisten in Humo’s Comedy Cup 
die plaatsvindt op 02.02.2022.

• Vrijdag 29.04.2022 – 20 uur

• Humor 

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – Vrije-
tijdspas Blankenberge € 10,50

OOK OP DE AGENDA

Bij de buren: Bart Peeters & De Ideale Mannen 

• Vrijdag 04.02.2022 

• Muziek 

• Voorstelling op locatie in het kader van Bij de buren:  
Cultuurcentrum Het Perron (Ieper)

• De bus vertrekt om 18.15 uur aan het Casinoplein 
(naast exporuimte De Meridiaan).

The Roaring Twenties – Släpstick 

• Zondag 06.02.2022 – 20 uur 

• Humor 

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Basis € 17,50 – jong volk € 13,50 – senioren € 16 – 

• Vrijetijdspas Blankenberge € 15,50

 © Isabel Miquel Arques

 © Alexander Popelier
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bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13 

8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

info@wybo-schrijnwerkerij.be 
www.wybo-schrijnwerkerij.be 

BTW BE 0824.090.521

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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DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN

Bekend & Bescheiden – Xander De Rycke

• Vrijdag 04.03.2022 – 20 uur 

• Humor 

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Basis € 18 – jong volk € 14,50 – senioren € 16,50 – 

• Vrijetijdspas Blankenberge € 16 

Minari 

• Donderdag 10.03.2022 – 20 uur

• Film 

• Belgium Pier Blankenberge (Zeedijk 261)

• Basis € 6 – jong volk € 4 – Vrijetijdspas Blankenberge € 5

Fight Night – Ontroerend Goed 

• Zaterdag 26.03.2022 – 20 uur (nagesprek na afloop)

• Theater

• CC Blankenberge – Saveryszaal

• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – 

• Vrijetijdspas Blankenberge € 10,50

Een Lola – Compagnie Cecilia 

• Vrijdag 01.04.2022 – 20 uur (inleiding om 19.15 uur)

• Theater

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 – 

Vrijetijdspas Blankenberge € 10,50

Te gast: Wijland – Krachttoer 

• Donderdag 07.04.2022 – 20 uur I Vrijdag 08.04.2022 – 
16 uur 

• Sociaal-artistiek theater 

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Voorverkoop € 10 – aan de deur € 12 (incl. 1 drankje)

Miss Wifi & Koebrev experimenteren (4+) –  
Ensemble Leporello 

• Vrijdag 15.04.2022 – 13 uur 

• Theater

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

• Kind (-18) € 5 - € 3 (leden Gezinsbond) – volwassene € 
7 - € 5 (leden Gezinsbond)

BLANKENBERGE CURSUSAANBOD

Schrijf iets liefs – Lara Taveirne 

Naar aanleiding van Complimenten-
dag op 1 maart 2022, helpt schrijver 
Lara je om iets onvergetelijk mooi 
met pen op papier te zetten. Voor je 
broer, vriend, collega of buurvrouw. 
Voor iemand die je apprecieert, of ge-

woon graag ziet. Voor iemand die een warm woord of 
compliment verdient.

• Woensdag 16.02.2022 – 19 uur tot 22 uur 

• Bibliotheek – Literatuurkaper

• Kostprijs: € 20 

Een droogbloemenkrans maken – Fleur de Lies

Tijdens deze workshop leer je samen 
met een bloemist van Fleur de Lies 
de techniek om een flower hoop – 
een bloemenkrans op een fijne cirkel-
vormige drager – te binden. Groene 
vingers zijn geen vereiste: dankzij de 

deskundige ondersteuning van Fleur de Lies zal je je ver-
bazen over je eigen creativiteit. Na afloop neem je jouw 
flower hoop mee naar huis.

• Donderdag 17.03.2022 – 19 uur tot 22 uur

• Pekelput (Barcadère 1, 8370 Blankenberge) 

• Kostprijs: € 50 (incl. droogbloemen en bindmateriaal)

Tickets & info: www.blankenberge.be/cultuur
Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 636 600 I M cultuur@blankenberge.be 
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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AKKERWINDE
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JEUGD

ANIMATOR GEZOCHT
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SPORTKAMPEN

LAGER:

4 tot en met 8 april: circuskamp

11 tot en met 15 juli: future games

KLEUTER:

8 tot en met 12 augustus: de dansende dwergen.

Inschrijven kan vanaf 29 januari via het online inschrijvingsplatform i-school.
Info: Eva Verburgh – vrijetijd@zuienkerke.be – 050 43 20 50
In samenwerking met Sportievak.
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CREA ACTIVITEITEN

Breiles

Dit najaar werden er breilessen georganiseerd voor de 
kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Ze 
leerden opzetten en afkanten, rechts en averechts 
breien, minderen en meerderen van steken. De naarstige 
breiSTERREN maakten een vis, een vlinder, een tasje en 
een warme haarband. 

Goed gedaan meisjes! 

Knutselworkshops

Dit najaar konden de kinderen van het derde kleuter tot 
en met het zesde leerjaar opnieuw inschrijven voor enkele 
knutselworkshops. De jongsten maakten een pietenzak 
en feestelijke foamdiertjes. De oudsten gingen aan de 
slag met needle punch, een werkje waar heel veel geduld 
voor nodig was.

Tasje gebreid door Juliette 
Vankeirsbilck

Warme haarbanden van 
Jade, Juliette en Estelle

De foamdiertjes van Lars Van Kerrebrouck

Needle punch werkje van Estelle Coelus

Vanaf 22 januari kan ingeschreven worden voor de knutselworkshops van het voorjaar:

3de kleuter t/m 2de leerjaar:
24/02: regenboog
17/03: grashoofdjes
28/04: tie dye t-shirt
12/05: swingende pomponvogels

3de leerjaar t/m 6de leerjaar:
17/02: spijkerschrift
10/03: macramé plantenhanger
21/04: tie dye t-shirt
19/05: hanger met droogbloemen

Inschrijven kan via het online inschrijvingsplatform i-school. Info bij Ellen of Eva - 050 43 20 50 - vrijetijd@zuienkerke.be
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SPORT EN VRIJE TIJD

41 STE MEETKERKSE MOERENTOCHT OP 3 APRIL 2022

Indien corona geen roet in het eten gooit en als ook  de wetgeving het toelaat zal de Zuienkerkse Sportraad op zondag 
3 april 2022 zijn 41ste Meetkerkse Moerentocht inrichten. 

Voor deze wandeltocht is er opnieuw gekozen om het gebied van de Meetkerkse Moeren in te trekken. Dit is een gebied 
met unieke en mooie fauna en flora waar we kunnen wandelen langs verkeersluwe wegen met mooie vergezichten en 
waarbij de gerestaureerde Poldermolen de absolute blikvanger is. De kapelletjes en de twee dorpjes Meetkerke en Houtave 
zorgen voor een idyllisch geheel. De afstanden variëren tussen 6 en 23 km.

Afstanden en parcours

De Zuienkerkse Sportraad opteerde voor verschillende 
afstanden: nl 6 km voor diegenen die meer van een korte 
wandeling houden. Deze afstand gaat tot aan de molen, 
maar blijft grotendeels in de omgeving van Meetkerke. 
Voor de mindervaliden is er een aangepast parkoers van 
7 km gekozen.
De 10 en 14 km trekken verder door de prachtige Moeren 
en bezoeken naast de molen, die mogelijks op de dag van 
de wandeling te bezoeken is,  ook de eendenkooi in het 
laagste gebied van deze streek. 
En tenslotte de grotere afstanden : 18 en 24 km, trekken 
verder langs prachtige landelijke wegen  (via de molen en 
eendenkooi) door Houtave en het Hagebos.

Indien de wandeltocht niet kan doorgaan, zal er 
eventueel gekeken worden naar een alternatief, nl een 
coronawandeling van een drietal weken beginnend vanaf  
2 april.

Praktisch 

Start: Sportcomplex Meetkerke , Oude Molenweg 15 (nabij 
de kerk) Er is een ruime parking voorzien.

Bereikbaarheid :  Via E40 Brussel-Oostende , Afrit Brugge 
N31  (expresweg) of afrit De Haan, en dan marspijlen 
volgen tot in Meetkerke.

Met de trein of kusttram tot in Blankenberge en dan 
Belbus (059/56 52 56) tot halte Breugelhof te Meetkerke 
en dan nog 500 m naar de start aan de kerk.

Inschrijving :  van 8u00 tot 15u00

Afstanden : 6, 10,14,19 en 23 km. Mindervaliden  7 km

Deelname leden 1,5 €. Niet federatieleden 3,0 € 

Kinderen kunnen gratis meewandelen.

Meer info Roger Deketelaere  0478/24 31 63 of Franky 
Goethals 0476/48 31 69, of op www.sportraadzuienkerke.
webnode.be 

Deze wandeling gaat door in samenwerking met het Zuienkerkse 
gemeentebestuur en Wandelsport Vlaanderen VZW.
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TURNEN OP DINSDAGAVOND VOOR 
VOLWASSENEN 

Op dinsdag 25 januari gaan de turnlessen terug van start. 
Dit onder leiding van kinesitherapeut Marleen Vanbesien. 
Met kennis en ervaring stuurt Marleen bij waar nodig is 
zodat u zeker mag zijn dat u de oefeningen op een correcte 
manier uitoefent. Uithouding- en spierversterkende 
oefeningen van het ganse lichaam komen steeds aan 
bod! Deze cursus vindt plaats op elke dinsdagavond 
(NIET tijdens schoolvakanties) van 19 tot 20 uur, in de 
gemeentelijke sportzaal. 

Geïnteresseerden zijn steeds welkom.

Inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan via het 
online inschrijvingsplatform i-school.

Registreren en inschrijven gebeurt via het online 
inschrijvingsplatform i-school. Handleidingen kunnen 
gevonden worden op de gemeentelijke website (www.
zuienkerke.be), onder het luikje Vrije Tijd -> i-school. 
Ben je reeds geregistreerd dan hoef je niet opnieuw te 
registeren.

Inloggen kan op: www.i-school.be/login. Meld je aan 
met de logincode en het paswoord. Bij de kalender kan je 
kiezen om in te schrijven door te klikken op het vakje van 
25/01. 

Nog niet geregistreerd? Surf dan naar www.i-school.be/
zuienkerke/registreren. Houd rijksregisternummer bij de 
hand, vul alle stappen zo goed en juist mogelijk in. Na 
het registeren krijg je een logincode, je paswoord kan je 
onmiddellijk aanpassen.

Heb je reeds je gezin geregistreerd in functie van de 
kinderen, laat even iets weten want dan ben je niet 
automatisch zelf als deelnemer geregistreerd.

Logincode en/of paswoord kunnen steeds opgevraagd 
worden via vrijetijd@zuienkerke.be . ! Voor de volgende 
lessenreeks betaal je 30 euro. Hiervoor ontvangt je een 
factuur. 

IEDEREEN IS WELKOM 

Data: 25/1, 1/02, 8/2, 15/2, 8/3, 15/3, 22/3, 19/4, 26/4

YOGA OP MAANDAGAVOND

Sinds september 2017 organiseert de gemeentelijke 
sportdienst lessen yoga in het sportcentrum van 
Meetkerke. Deze lessen worden sinds december 2021 
gegeven door Eddy De Clerck. In januari zijn we met een 
nieuwe lessenreeks gestart. De lessen gaan door op 
maandagavond om 20u en dit op 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 
14/2, 21/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5 
en 13/6, 20/6. 

Meer info bij de dienst vrije tijd – Eva Verburgh -  050 43 
20 50 – vrijetijd@zuienkerke.be

START TO RUN

Zin om te gaan lopen, maar een extra duwtje nodig?  
De dienst vrije tijd organiseert 
dit voorjaar start 2 run. Start to 
Run is een manier om te leren 
lopen/joggen en conditie op te 
bouwen. 

Gewichtsverlies en een betere souplesse van je lichaam 
zijn nog een pluspunt. Je kan het op eigen houtje doen of 
aansluiten bij een groep. Een groep motiveert, je heb de 
sociale contacten, je wordt er gesteund en er is ambiance…
(daar wordt voor gezorgd).

We trainen twee maal in de week samen. Kan je slechts 
éénmaal per week ben je zeker ook welkom.

Er wordt zeer geleidelijk opgebouwd. Niettegenstaande 
we in groep trainen, wordt iedereen persoonlijk bijgestuurd 
door de coach. Naast lopen wordt er ook aandacht 
besteed aan uitrusting, opwarming, cooling down, 
stretchoefeningen, core stability, blessurepreventie, …

Alle vragen worden beantwoord.

Het trainingsschema wordt naar elke deelnemer 
doorgemaild.

Waar en wanneer:

Domein Polderwind, afspraak op de parking telkens om 19u. 

De training duurt ongeveer een uur.

Week 1: 7 en 10 maart
Week 2: 14 en 17 maart
Week 3: 21 en 24 maart
Week 4: 28 en 31 maart
Week 5: 4 en 7 april
Week 6: 11 en 14 april
Week 7: 21 april
Week 8: 25 en 28 april
Week 9: 2 en 5 mei
Week 10: 9 en 12 mei

Voor wie:

Iedereen vanaf 16 jaar die zin heeft om te lopen.

Deelnameprijs:

30 euro – minimum 10 deelnemers.

Meebrengen:

Je hoeft de eerste les niets speciaals aan te trekken of 
mee te brengen. Sportieve kledij en water is voldoende. 

Coach:

Johan Vervaeke

Heb je vragen of twijfel je nog? Neem gerust even contact 
op met de coach.

johan.vervaeke2@telenet.be

In samenwerking met de Vlaamse Atletiekliga.
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SAMEN TAFELEN!

SAMEN GEZOND ETEN, DAT SMAAKT NAAR MEER!

Eén maal per maand gaan we ‘samen tafelen, telkens in een Zuienkerks restaurant. Je eet samen met dorpsgenoten 
een lekkere maaltijd.   Met dit initiatief willen we het sociale contact in de deelgemeenten een duwtje in de rug geven 
en de levenskwaliteit verhogen. Hiervoor slaat het gemeentebestuur en de plaatselijke horeca de handen in elkaar.  Het 
gemeentebestuur voorziet een tussenkomst waardoor de kostprijs van de maaltijd voordeliger wordt  aangeboden. 

Wanneer en waar kan je komen eten?

10 maart:  Bistro Het Mortierken

 menu: ½ kip met frietjes, sla en tomaat - dessert

19 april:  Leegland Estaminet

 menu: balletjes in tomatensaus - broodpudding

12 mei:  De Nieuwe Blauwe Toren

9 juni:  Bistro Kruiskalsijde

15 september:  In Het Boldershof

6 oktober:  Domein Polderwind

 menu: waterzooi van vis - chocolademousse

Telkens vanaf 11u30.

Voor wie?

Alle inwoners van Zuienkerke

Hoe aanvragen?

Reserveren is noodzakelijk. Bel of mail ons, minstens een week vooraf, om je komst te bevestigen. Reserveren kan ook 
via het online inschrijvingsplatform i-school. Om te kunnen inschrijven via i-school moet je jezelf eerst registreren. Nog 
niet geregistreerd? Surf dan naar www.i-school.be/zuienkerke/registreren. Houd rijksregisternummer bij de hand, vul alle 
stappen zo goed en juist mogelijk in. Na het registeren krijg je een logincode, je paswoord kan je onmiddellijk aanpassen.

Heb je reeds je gezin geregistreerd in functie van de kinderen, laat even iets weten want dan ben je niet automatisch zelf 
als deelnemer geregistreerd.

Inloggen kan op: www.i-school.be/login. Meld je aan met de logincode en het paswoord. Bij de kalender kan je kiezen om 
in te schrijven door te klikken op het datumvakje van jouw gekozen ‘samen tafelen’.

Handleidingen kunnen gevonden worden op de gemeentelijke website (www.zuienkerke.be), onder het luikje Vrije Tijd -> 
i-school.

Is op de locatie geraken voor jou een probleem, vermeld het zeker bij de reservatie dan zoeken we voor jou een oplossing.

Kostprijs

Een middagmaal kost 12 euro, excl. drank. Hiervoor zal je achteraf een factuur ontvangen, drank is afzonderlijk en ter 
plaatse te betalen.

Wat meebrengen

Je goed humeur en je buren!

Info en reservatie

Eva Verburgh - vrijetijd@zuienkerke.be – 050 43 20 50
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SENIOREN

FEEST 60- EN 65-JARIGEN

Op 20 november 2021 werden alle 60- en 65-jarigen uitgenodigd in De Grote Stove.

Er werd gekozen om terug een feest te organiseren in dit Huis van Vertrouwen. Onder het motto “Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd”, dat vooral in coronaluwe perioden onze leuze is, hebben de 65-ers en de 60-ers de handen in elkaar geslagen 
om samen één feestmoment te organiseren.
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NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Auteur Titel
3e kwartaal 2021

Hartog Van Banda, 
Lodewijk

Supermarsu

Batem Blauwen en bulten
Cauvin, Raoul Insecten
Cazenove, Christophe De Daltons op de bruiloft
Cazenove, Christophe Mijn jaar in een tent
Fauche, X. Calamity Jane
Fisscher, Tiny Een keivet akke-fietje
Goscinny, René Een keivet akke-fietje
Leemans, Hec Ginette
Leemans, Hec Het spiedende oog
Leemans, Hec Operatie Oost-Vlaanderen
Leemans, Hec De vliegende kerktoren
Legendre, Marc Een Eufrazie te veel
Legendre, Marc Miserie met oma Tettemie
Linthout, Willy Urbanus moet trouwen!
Linthout, Willy Urbanus voedt zijn eigen ouders 

op
Linthout, Willy Attack of the blorks
Linthout, Willy De Daltons verliezen hun ge-

heugen
Linthout, Willy Sarah Bernhardt
Linthout, Willy Des duivels
Midam Erfgenaam van het kwaad
Midam Avontuur in Australië
Morris Het verdwenen hoefijzer
Morris Samson superster
Nix De tuin achter de muur
4e kwartaal 2021

Gielen, Isabelle De tuin achter de muur
De Bel, Marc Het dorp van de zwaluwen : 

Oradour-sur-Glane
Van Ranst, Do Zoeken naar Esther B. en het 

voorval met Benito 
De Sterck, Marita Mirakel
Donnelly, Jennifer Vergif
Hoch, Jana De kroon en het hart
Stoffels, Maren Lock down
Verbruggen, Inge Labyrint
Gutman, Colas Stinkhond kampioen!
Knister Heksje Lilly en de zeemeermin

Myst, Magnus Het kleine slechte boek : nu nog 
gevaarlijker!

Sánchez Vegara, María 
Isabel

Malala Yousafzai

Umansky, Kaye Heksenweek
Van der Geest, Simon Wie doet er mee met de 

zombie-race?
Van Loon, Paul Maanrovers
Bergh, Inge Help! Het spookt hier!
Blyton, Enid De Vijf in een kampeerwagen
Christiaanse, Nicolle Mijn lievelingspony
De Bel, Marc Oom Harry en de Mini Miss
Descamps, Luc Vampier zonder tanden
Descamps, Luc Viruskillers
Didelez, Guy Een kleine wereld vol grote 

leugens
Didelez, Guy Een kleine wereld vol grote 

leugens
Jacobs, Jaco Een mooie dag om in een boom 

te klimmen
Kerr, Jane De olifantendief
Op de Beeck, Griet Jij mag alles zijn
Rundell, Katherine De goede dieven
Van Aar, Hetty Groetjes uit Griekenland
Van de Vendel, Edward Het bamboemeisje
Vandekerckhove, Ingrid Theseus' eerste overwinning
3e kwartaal 2021

Green, Dan Boer
Green, Dan Brandweer
Oud, Pauline Vriendjes
Slegers, Liesbet Eten en spelen
Slegers, Liesbet Herfst en winter
Slegers, Liesbet Mijn huisje
Amant, Kathleen Anna's grote emotieboek
Amant, Kathleen Heksje Mimi is ziek
Dieltiens, Kristien Kriebeltenen
Garton Scanlon, Liz Vijf minuten : (dat is veel tijd) 

(nee hoor) (jawel) 
Gaudesaboos, Pieter Een zee van liefde
McBratney, Sam Zullen we vriendjes zijn?
McKee, David Elmer en het slaapverhaal
Timmers, Leo Het eiland van Olifant
Van Genechten, Guido Een tractor voor Tim
Westera, Bette Later als ik groot ben
Béka De pestheksen
Cauvin, Raoul Waar is Arabesk?
Cazenove, Christophe Doet ze het of doet ze het niet?
Delzenne, Philippe De valse kerstman
Dufreney, Laurent Van alle markten thuis
Ferri, Jean-Yves Asterix en de griffioen
Francq, Philippe De Karmanlijn
Frigiel Het onbekende eiland
Kuijpers, Henk Gratis goud
Leemans, Hec De duivelse expeditie
Leemans, Hec De knecht van tante Eulalie
Leemans, Hec Gespuis in huis
Legendre, Marc De heksenjager
Linthout, Willy De ontschepper
Mangin, Valérie Het oog van de minotaurus

BIBLIOTHEEK
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Merho Patiënt zero
Midam Moet ik er een tekening bij 

maken?
Nix De dikke, de dunne en de korte
Sobral, Patrick Noodlottige liefde
Van Bael, Steve De machinegeest
Van Gucht, Peter De drijvende dokters
Van Hamme, Jean De laatste zwaardvis
Vignaux, Fred Neokora
Weyland, Michel Reisverslag
Amant, Kathleen Roodkapje
Labarre, Natalie Te gekke beroepen die echt 

bestaan
Roos, Susanne Het huttenboek voor jonge 

klussers
De Vos, Danny Ben ik wel normaal?
Bunting, Philip Wild enthousiast over mama's
Bunting, Philip Wild enthousiast over papa's

VOLWASSENEN

Auteur Titel
3e kwartaal 2021

Gül, Lale Ik ga leven
McNab, Andy Explosiegevaar
McNab, Andy In de vuurlinie
McNab, Andy Koud bloed
Mills, Kyle Doodvonnis
Oswald, James Het boek der zielen : high crime 

from the Lowlands 
Renehan, John De vallei
Ryan, Chris Dodenlijst
Ryan, Chris Geen genade
Ryan, Chris Machtsspel
Ryan, Chris Terroristenjager
Ryan, Chris Vijandig gebied : in de oorlog 

tegen IS 
Slaughter, Karin Valse getuige
Wells, Rachel Kat over de drempel
Wells, Rachel Kat voor de deur
4e kwartaal 2021

Atangana Bekono, Simone Confrontaties : roman
Coppers, Toni De hondenman
Coppers, Toni De vleermuismoorden : een 

Liese Meerhout-thriller
Coppers, Toni De zomer van de doden : een 

Liese Meerhout-thriller
Coppers, Toni Stil bloed
Rooney, Sally Prachtige wereld, waar ben je
Soetaert, Guy Ratface
Vanneste Ann We waren wij gelukkig

www.vierwege.be

Blankenbergse Steenweg 74 
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag en 
in de winter ook de dinsdag 

Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 22 u.
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VERENIGINGEN - ORGANISATIES - BEDRIJVEN

BARTHOLOMEUSFEESTEN

TEMPELIERS SLAAN HUN KAMP OP IN NIEUWMUNSTER

NIEUWMUNSTER VIERT KOMENDE ZOMER TIEN JAAR BARTHOLOMEUSFEESTEN

Er vormen maar weinig organisaties een grotere bron voor mythen en legenden dan de orde van de tempeliers. Begonnen 
als een broederorde ter bescherming van pelgrims, en voorlopig eindigend in een verhalend kader voor de feestsetting 
van 10 jaar Bartholomeusfeesten … 

Kruis alvast 19 tot en met 21 augustus 2022 aan in je agenda! Om je verlangen aan te zwengelen brengen we je nu reeds 
in de sfeer. We stellen als voorsmaakje Militis Templi,een vzw voor re-enacting aan je voor.

Nieuwmunster, bellement et en paix

De Tempeliers lagen aan de oorsprong van Nieuwmunster, 
gaven het dorp  zijn naam, de kerk en eerste hoeves. 
Eeuwen later ligt het dorp er nog even knap bij. Houden 
zo! De eerste tempeliers waren in de ban van de apostel 
Bartholomeus. In de eerste eeuw werd hij als prediker in 
Armenië, Mesoptanië en India gespot. Hij zou er tevens de 
dood hebben gevonden nadat hij levend werd gevild. Géén 
zo’n fraai einde.

Meer was tot nu toe niet bekend. Recent pakte de BBC 
echter uit met ‘The Secrets of the Templars’. In deze 
unieke playlist werd duidelijk dat de Tempeliers de heilige 
Bartholomeus als een illuster voorbeeld beschouwden. 
Hun mystieke plekken werden dan ook bekroond met zijn 
naam. Nieuwmunster is zondermeer zo’n hemels oord. 

Militis Templi

We ontmoeten Serge, 
voorzitter van de vereniging 
op vooronderzoek in 
Nieuwmunster. Hij verhaalt:

‘De Orde van de Tempeliers 
werd opgericht omstreeks 
1120. De Tempeliers 
beschermden de pelgrims 

die naar het heilige land reisden. Hun leden legden 
de geloften van armoede, kuisheid, vroomheid en 
gehoorzaamheid af.’

Hadden al deze mensen de zelfde functie? 
Zijn het allemaal militairen of religieuzen?

De Orde van de Tempeliers bevatte drie typen aan leden.                                       
De tempelier ridder, de sergeanten en de kapelaan.

De tempelierridder behoorde tot de elite van de Orde van 
de Tempeliers en werd aanzien als zware cavalerie. Met zijn 
witte mantel en rode kruis is hij de meest kenmerkende 
weergave van de Orde van de Tempeliers.

De sergeanten  vormden de lichtere cavalerie. Goed 
getraind maar afkomstig uit niet-edele families. Zij 
brachten verschillende vaardigheden en ambachten naar 
de orde, zoals ijzer smeden, bouwkunst, … De sergeanten 
droegen overwegend zwart of bruin.

De kapelaan tenslotte stond in voor de spirituele noden 
van zijn andere tempelier broeders en was dan ook een 
gewijde priester.

Jullie evoceren al deze mensen. Wat mogen we deze 
zomer in Nieuwmunster van jullie verwachten?

Op jullie feesten komen we vanuit alle hoeken van 
Vlaanderen een heus kampement opslaan. We delen de 
beleefwereld van de Tempeliers met alle bezoekers. Dit 
betekent dat we slapen in middeleeuws correcte tenten, 
onze maaltijden bereiden boven een open vuur, en kledij 
van linnen of wol dragen die passen bij de status en 
achtergrond van onze personages. 

Houden jullie demonstraties? Kunnen bezoekers actief 
participeren?

Van vrijdag tot zondag kan iedereen genieten van 
marcheertrainingen, schermutselingen, demonstraties 
zwaardvechten en boogschieten. Voor de kleinsten 
organiseren we een kidsbattle. Mensen mogen ons 
ook aanspreken en vragen stellen. Vanuit ons kritisch 
onderzoek naar deze tijdperiode zullen we graag onze 
achtergronden delen. 
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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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TIEN JAAR BARTHOLOMEUSFEESTEN

Het kampement van Militis Templi is één van de blikvangers waarmee de dorpsraad & de parochieraad op hun feesteditie 
mee uitpakken. Daarnaast stoppen we de gekende Boerenmarkt in een Middeleeuws kleedje. Tevens verrassen we 
opnieuw met een heuse feestmaaltijd, muziekoptredens, een film en een sfeervolle viering in de kerk. Stof genoeg voor 
een volgende bijdrage in het Poldermagazien. 

Tussen land en zee tref je het kleine Nieuwmunster. Een 
polderdorp dat sterk verweven is met de kust. De zeewind is 
er voelbaar. De dynamiek evenzeer. 

Op de parochieraad van 13 december 2011 werd voor het 
eerst nagedacht om rond het patroonsfeest van St.-
Bartholomeus ‘Bartholomeusfeesten’ te organiseren. De 
eerste editie vond plaats in het weekend van 26 augustus 
2012. Inge, Nicole, Mieke, Wim, Lena, Carine, Christine en 
Maria zetten voor deze prille versie de bakens uit.

Van oudsher trok in Nieuwmunster ter gelegenheid 
van het feest van Bartholomeus een kleine processie 
doorheen het dorp. Vanaf 2012 werd ook deze traditie 
nieuw leven ingeblazen. Het parcours slingert doorheen de 
Doelhofstraat van aan de Mariagrot tot aan de kerk. Het 
draagt ook zorg voor het cultureel erfgoed. Zo werd onder 
meer de koormantel van de voorganger gerestaureerd. 

Onder de noemer ‘Lekker van bij ons’ werden de feesten 
uitgebreid met een heuse Boerenmarkt. Intussen zijn 
we reeds aan de achtste editie toe. De gezelligheid en de 
variatie in producten worden gesmaakt. 

Naar aanleiding van 800 jaar Nieuwmunster ontving ons 
dorp een subsidie van de Koning Boudewijnstichting als 
'Buurten op den Buiten'-project. In het feestjaar van 2014 
verscheen het boek ‘Nieuwmunster, dorp in het Oudland’. 

Nieuwmunster werd in 2018 uitverkoren als 'Dorp in de kijker'. 
Het dorp is amper drie straten groot, maar dat hield het 

bestuur van Landelijke Gilden niet tegen. De manier waarop 
het polderdorp mensen en verenigingen bij elkaar weet te 
brengen, gaf de doorslag voor deze opvallende keuze. 

Zuster Lu noemt Nieuwmunster ‘klein hemeltje op aarde’. 
Muziekgroepen, koren, paardenvrienden, reenactors, 
vertellers, koks, handelaars in streekproducten, ngo’s, 
fietsers, wandelaars en kaarsenverkopers voelen er zich dan 
ook vlug in de bovenste hemel.

Ons kustdorpje (her)ontdekken, op verhaal komen, een 
zonnig aperitiefje, muzisch genieten, boordevol feesten … 
het smaakt beslist naar meer. Golf, spring of wave maar 
eens binnen op onze feesten, je zal verrast je ogen uitkijken!
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OKRA

Terugkerende activiteiten

Kaarten: 

Op dinsdagmiddag om 14 uur in de Notelaar om de 14 
dagen : 8 en 22 februari – 8 en 22 maart – 5 en 19 april.

Enkel voor iedereen die volledig gevaccineerd is.

Fietsen:

Donderdag 17 maart : samenkomst fietsers - Notelaar om 
14 uur

Donderdag 7 april : Start fietsen, elke donderdag 
van de maand. Alle details staan op de maandelijkse 
uitnodigingen die in het Okra-boekje zitten.

Wandelen:

Eenmaal per maand. Alle uitleg staat op de uitnodiging 
die in het Okra boekje zitten. Hier gelden de gewoonlijke 
condities en wat opgelegd is door de veiligheidsraad 

Overige activiteiten

Februari:

Dinsdag 15 februari : Optreden Simon Rosseel : Goochelaar 
om 14 uur in de Notelaar.

Donderdag 24 februari : Bowling Blankenberge.

Maart:

Donderdag 24 maart : met reizen Lauwers op cruise.

April:

Vrijdag 29 april : optreden Basiel in de Notelaar om 14 uur.
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Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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

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

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

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

thuis of in de firma. 
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FERM ZUIENKERKE

Niettegenstaande het Corona virus heel wat Ferm en 
andere sociale activiteiten dwarsboomde hebben we toch 
samen met onze trouwe Ferm vriendinnen geprobeerd 
om er het beste van te maken. We zagen ons verplicht 
talrijke activiteiten te annuleren maar konden toch het 
seizoen afsluiten met een creatieve avond. 

Een welgemeende dank aan onze trouwe leden en hopen 
hen te kunnen verwelkomen voor onze activiteiten van 
2022. 

We geven jullie kort een overzichtje van 2021.

Zo hadden we in de zomer een gezellige BBQ op ons 
welgekend polderwind domein. 

Onze stretch en relax avonden konden doorgaan.

Op onze wandelingen konden we genieten van een  
gezellige babbel, gezonde  beweging en veel  frisse lucht, 
we proberen in 2022 dit verder te zetten. 

De wekelijkse fietstochten vallen altijd in de smaak, we 
hebben de avondfietstochten afgewisseld met een paar 
namiddag fietstochten en natuurlijk hoorde daar ook  een 
gezellig terrasje bij. 

Een dagreis met de bus was door het Covid risico niet 
mogelijk maar gelukkig konden we een leuk alternatief 
aanbieden. We ontdekten Brugge als echte toerist, 
bezochten de Triënnale, deden een boottochtje op de 
Brugse reien en ontdekten nog veel meer op deze mooie 
gezellige dag. 

We moesten in 2021 spijtig genoeg ook afscheid nemen 
van onze jongste en dierbare bestuurslid Kathleen. We 
zullen haar gedrevenheid, inzet en vriendschap missen. 

Activiteiten eerste trimester :

24 februari:   Geuren in huis – Notelaar om 19.30 uur

2 maart:  Kookles – Notelaar om 19.30 uur

10 maart:  Monoloog Ignace Goethals – Notelaar   

 om 19.30 uur

17 februari: Stretch en relax – Notelaar om 19.00 uur

17 maart:  Stretch en relax – Notelaar om 19.00 uur
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NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 
VRIENDENKRING VAN DE 
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Ondertussen zijn we aan 
een nieuw jaar begonnen en 
kunnen we zo het tweede 
uitzonderlijke jaar 2021 
achter ons laten liggen. 

De feestdagen konden ook nu niet op dezelfde 
manier plaats vinden als op andere jaren. Zo ging de 
Nieuwjaarsreceptie in Zuienkerke niet door. Anders 
konden we daar de vele donoren die er anders aanwezig 
zijn al een gelukkig nieuwjaar hebben gewenst.

We zijn nu reeds 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 
2022 toe.

Ook in 2021 was het voor de donoren een bijzonder 
jaar. Meerdere bloedinzamelingen dienden door de 
steeds wijzigden coronamaatregelen  anders te worden 
georganiseerd.

Daardoor konden we onder andere na de bloedafname 
niet altijd een drankje aanbieden. Wij hopen echter dat 
binnenkort de inzamelingen terug zoals voorheen kunnen 
doorgaan,

Op de vorige bloedcollecte van 30 november kwamen er 
62 donoren bloed geven. Dit was een groot aantal meer 
dan op 14 september. Op deze donatie kreeg iedere donor 
ook een Sinterklaas geschenkje. 

De volgende bloedcollecte gaat door op dinsdag 29 maart 
in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.

We willen jullie er nogmaals aan herinneren dat het nog 
steeds 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.

Hierbij geven we nog eens de andere data mee voor de 
bloedinzamelingen dit jaar

    • Dinsdag 29 juni 2022

    • Dinsdag 13 september 2022

    • Dinsdag 29 november 2022

Noteer ze zeker in jullie agenda.

Het jaarlijks souper hebben we voorzien op zaterdag 26 
maart 2022 in de feestzaal “De Grote Stove” Nieuwe 
Steenweg 140 te Zuienkerke. De gehuldigden van 2019, 
2020 en 2021 zullen we dan samen vieren en in de 
bloemetjes zetten. Laten we hopen dat dit souper alvast 
kan doorgaan.

Arnold Van Eeghem - secretaris
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Vanaf 1 januari 2022 zijn er een aantal wijzigingen van 
kracht in het in gemeentelijk thuiszorgreglement: 

Artikel 2.: De zorgbehoevende moet NIET langer dezelfde 
woon- en verblijfplaats hebben als de zorgverstrekker. De 
hoofdverblijfplaats van de zorgbehoevende moet echter 
wel nog  in de gemeente Zuienkerke zijn en dit moet 
blijken uit een nazicht van de bevolkingsregisters 

Artikel 8: De toelage wordt toegekend vanaf de eerste 
dag van de maand volgend op de datum van de aanvraag 
en wordt na de verlopen termijn uitbetaald. De betaling 
van de premie gebeurt driemaandelijks op naam van 
de zorgverstrekker op het eind van elk kwartaal. Per 
zorgbehoevende wordt slechts één premie uitbetaald en 
per adres wordt slechts één premie uitbetaald.

Artikel 9. De toelage wordt afhankelijk gesteld van de 
punten behaald op de tabel van zelfredzaamheid en 
bedraagt per maand voor 

07-11 punten 25 EUR/maand 

12-15 punten 40 EUR/maand

Het volledige reglement kan aangevraagd worden bij de 
sociale dienst (050/427998 of thuiszorg@zuienkerke.be)

BEDRAGEN LEEFLOON VANAF 01/01/2022

Vanaf 01/01/2022 gelden onderstaande bedragen voor 
het leefloon:

Categorie 1 (samenwonende persoon):  714,86 EUR/maand  

Categorie 2 (alleenstaande persoon):  1072,30EUR/maand 

Categorie 3 (persoon met gezinslast):  1449,15 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, socialedienst@
zuienkerke.be

DE MAXIMUMFACTUUR

Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de maximumfactuur in de 
zorg niet langer 450 euro, maar wel 250 euro. Daardoor 
kunnen in de loop van 2022 zo'n 100.000 gezinnen rekenen 
op een hogere terugbetaling.

De Algemene Raad van het Riziv zette in oktober al het 
licht op groen voor de begroting van de gezondheidszorg 
voor 2022. Een van de maatregelen die toen werd 
beslist was om de maximumfactuur voor ieder gezin 
met een netto belastbaar gezinsinkomen tot 11.120 euro 
te verlagen van 450 euro naar 250 euro. Dat moet de 
kosten voor geneeskundige zorg voor de gezinnen met 
de laagste inkomens binnen de perken houden. Het gaat 
over medische kosten in de brede zin: de huisarts, een 
ziekenhuisopname, kosten voor geneesmiddelen, maar 
ook zorg bij een kinesist bijvoorbeeld. 

Concreet betekent dat als de laagste inkomens die 250 
euro per jaar overschrijden, ze ook het remgeld - hun eigen 
aandeel dus - terugbetaald krijgen. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw 
mutualiteit.

AANVRAAG MINIMALE LEVERING 
AARDGAS VIA BUDGETMETER 
VAN 01/11/2021 TOT EN MET 
31/03/2022

Voor wie?

Personen die in de winterperiode 
onvoldoende geld hebben om hun 
budgetmeter voor aardgas op te 
laden om zich te kunnen verwarmen, 
kunnen bij het OCMW een aanvraag 
doen om een minimale hoeveelheid 
aardgas ter beschikking te krijgen.

Wat?

Als uit het sociaal onderzoek van de sociale dienst van het 
OCMW blijkt dat u behoeftig bent, kan men beslissen om 
u gedurende de hele winterperiode te voorzien van een 
minimale hoeveelheid aardgas. Hierbij wordt er om de 14 
dagen een bepaald bedrag op uw aardgasbudgetmeter 
gezet.

SOCIAAL BELEID
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OVERLIJDENS

Demaecker Henri, geboren in Meetkerke op 01/04/1936, 
echtgenoot van Dobbelaere Liliane, overleden op 
01/11/2021

Lapin Romain, geboren in Uitkerke op 17/07/1936, partner 
van Stubbe Yolanda, overleden op 21/12/2021

Hublet Jacques, geboren in Brussel op 06/06/1948, 
overleden op 23/12/2021

Meire Robert, geboren in Ledegem op 15/02/1927, 
overleden op 10/01/2022

Wij hebben ook afscheid moeten nemen van twee 
gepensioneerde personeelsleden van de gemeente:

De Maecker Henri,

Op 1 november 2021 op 85 jarige 
leeftijd overleed Demaecker Henri.

Hij was :
• Schepen van Meetkerke van 1965 

tot 1971
• Gemeenteraadslid van Meetkerke 

van 1971 tot en met de fusie in 1977
• Gemeenteraadslid van Groot-Zui-

enkerke van 1/01/1977 tot 1995
• OCMW-raadslid van Zuienkerke 

van 1995 tot 2010

Op maandag 10 januari overleed op 
80-jarige leeftijd gewezen gemeen-
tesecretaris Freddy Decancq.

Freddy Decancq werd gemeentese-
cretaris van Zuienkerke en Meetkerke 
op 1/09/1973. Met de fusie van de 
gemeenten werd hij op 1/1/1977 ge-
meentesecretaris van Groot-Zuien-
kerke. Hij was ook een tijd ad interim 

OCMW-secretaris. Hij ging met pensioen in 2001.Freddy 
heeft zich op vele vlakken verdienstelijk gemaakt voor de 
gemeente Zuienkerke. Mede dank zij zijn enthousiasme 
en tussenkomst werd in de vier deelgemeenten heel wat 
gerealiseerd. Hij zorgde ervoor dat de gemeente voor vele 
projecten kon genieten van de nodige subsidies. Hij stond 
steeds ten dienste van de bevolking en was daarnaast ac-
tief in diverse verenigingen van de gemeente.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

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

Waar en wanneer aanvragen?

U kan hiervoor een aanvraag indienen 
bij de sociale dienst van het OCMW 
Zuienkerke. Gelieve vooraf een aanspraak 
te maken indien u wenst langs te komen 
op tel. 050 42 79 98 of via socialedienst@
zuienkerke.be

Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: 
identiteitskaart, bewijs van gezinsinkomen (rekeninguittreksels, 
recente loonfiche,…) en uw (vaste) uitgaven  (huur, eventueel 
schulden, …).

Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van 
het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, 
tel. 050 42 79 98 of via socialedienst@zuienkerke.be

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

Devriese Nora, geboren in Brugge op 29/09/2021, 
dochtertje van Devriese Bjorn en Van Den Berghe Soetkin

Blondé Maxim, geboren in Brugge op 29/09/2021, zoontje 
van Blondé Quentin en D’haese Nikie

Lobelle Alex, geboren in Brugge op 19/11/2021, zoontje 
van Lobelle Robin en Loobuyck Sylvie

Decq Cilou, geboren in Oostende op 10/12/2021, dochtertje 
van Decq Dimitri en Feys Tessa

Pieren Anaïs, geboren in Brugge op 26/12/2021, dochtertje 
van Pieren Kevin en Calliauw Elke

Van Belleghem Arthur, geboren in Brugge op 01/01/2022, 
dochtertje van Van Belleghem Steven en Maertens 
Gwendoline

Allemeesch Renée, geboren in Brugge op 12/01/2022, 
dochtertje van Allemeesch Ronny en Coudeville Viviane

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJK

Hinderyckx Lesley en Caerels Daphne, gehuwd op 
30/10/2021

Proficiat aan de pasgehuwden.
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JUBILARISSEN

50 jaar gehuwd, gouden jubileum

Vandenberghe Philippe en Denoo Claudine, gehuwd in 
Gent op 21/10/1971

Demaecker Leopold en Coudeville Georgette, gehuwd in 
Snellegem op 16/12/1971

60 jaar gehuwd, diamanten jubileum

Bonte Hubert en Tilleman Rosa, gehuwd in Zuienkerke 
op 20/10/1961

Huys Willy en Willems Maria, gehuwd in Houtave op 
12/12/1961

Van harte proficiat!

100-JARIGE

Adriana D’hoedt werd geboren op 20/11/1921 in Houtave. Ze is ongehuwd en heeft geen kinderen. Zij is dochter van Petrus 
D’Hoedt en Juliana Devos.

Van harte proficiat!

Wybo Arthur en Linskens Annie, gehuwd in Zuienkerke op 20/11/1971

Foto : Wim Kerckhof
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MENSEN VAN BIJ ONS

CHARLOTTE FRANCK EN STIJN VANDEVELDE

Mensen met een beperking kunnen in onze gemeente naar hartenlust tuinieren en in contact komen met paarden. 
Om kennis te maken met de initiatiefnemers van dit aanbod stuurde de redactieraad me op pad naar het gehucht 
“Strooienhaan” op het kruispunt van de Noordede met de Brugse Steenweg.  Ik werd gastvrij onthaald in “tSpinnenweb” 
door Stijn Vandevelde, Charlotte Franck en hun enthousiaste hond Arya.

Stijn, die werkt als kinesist en osteopaat en ook opgeleid is tot natuurcoach, geeft graag wat  uitleg.

“De zorggasten ontwikkelen hun talenten en vaar-
digheden in onze samentuin”

“Samen met zorggasten tuinieren we elke 
woensdagnamiddag in onze samentuin. Deze mensen 
werken samen met een begeleider van VZW Viro en van 
Oranje. Via het Steunpunt Groene Zorg is hier ook iemand 
van Licht en Liefde aan de slag die wij zelf begeleiden. 
De zorggasten nemen diverse taken op zich, zoals 
helpen bij het snoeien van de hagen, onkruid ruimen, een 
mulchlaag leggen en de serre proper zetten. We hebben 
een bomensingel van zwarte elzen, knotwilgen, een 
gemengde houtkant en hagen van meidoorn, sleedoorn, 
lijsterbes, hazelaar, haagbeuk en hondsroos aangeplant.

De bomensingel, houtkant en gemengde hagen behoren 
niet specifiek tot de samentuin en ze staan verspreid over 
het volledige terrein. Ze werden met steun van de 
Provincie West-Vlaanderen en de gemeente aangeplant. 
De Provincie werkte hiervoor samen met 360° Groen, een 
afdeling van Footstep, waar mensen werken die (net) niet 
in aanmerking komen voor het reguliere arbeidscircuit. 
Dat team heeft de volledige aanplanting gedaan. Bij de 
samentuin hebben we zelf twee gemengde hagen 
aangeplant, die we gekocht hebben bij de verkoop ‘Behaag 
het houtland’ van het Regionaal Landschap Houtland & 
Polders. Met het plaatsen van streekeigen plantgoed 
schermen we de samentuin op een natuurlijke manier af 
van de koude noordenwind en we ondersteunen de 
biodiversiteit. Het project, dat we samen met Viro vzw 
indienden, werd door de Koning Boudewijnstichting 
geselecteerd in het kader van de projectoproep ‘Buurten 
op den buiten’. Zo kunnen we met de financiële steun van 

de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij 
samen de tuin verder inrichten. Tijdens hun dagbesteding 
genieten de zorggasten ervan om in verbinding te komen 
met de natuur en ontwikkelen ze volop hun talenten en 
vaardigheden”.

Charlotte, die als medewerkster van Familiehulp bij 
mensen thuis gaat poetsen, is dierentolk en “centering 
practitioner”. Ze vult het verhaal van Stijn aan. 

“Sommigen verzorgen liever onze paarden” 

“Als dierentolk vertaal ik de boodschappen die de dieren 
voor hun baasje/verzorger hebben zodat er een diepere 
verbinding kan ontstaan. Dit doe ik bij mensen thuis of 
waar het dier verblijft. Dankzij mijn werk als dierentolk 
en mijn vierjarige opleiding als centering practitioner 
ondersteun ik daarnaast ook mensen met steeds 
terugkerende klachten: fysiek, emotioneel en mentaal. 
Bijvoorbeeld: faalangst, piekeren, stressklachten, … 
Samen met de paarden die bij ons staan, ondersteun ik 
hen zodat ze vanuit inzicht in hun eigen thema terug in 
balans kunnen komen. 

Sommige zorggasten hebben meer affiniteit met dieren 
en helpen liever bij de paarden dan te werken in de tuin. 
Op basis van hun interesse kunnen zij bij de uitvoering van 
hun zorgactiviteiten zelf kiezen tussen tuinieren of het 
verzorgen van de paarden. In oktober 2020 kwamen de 
eerste zorggasten en sinds mei vorig jaar komt hier elke 
woensdagnamiddag een groepje in actie. We genieten 
ervan om hen te zien openbloeien en zouden onze 
samenwerking met hen niet meer kunnen missen. We 
hebben zelf ook al veel van hen geleerd”.
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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

Charlotte en Stijn voelen zich opperbest in  
't Spinnenweb 

“ We leven hier samen met onze hond, onze drie paarden 
en onze drie poezen. tSpinnenweb is circulair en drukt 
symbolisch uit hoe we allen intens en stevig verbonden 
zijn met elkaar. In een web kan je al eens vast komen te 
zitten, maar voor ons betekent het een groeikans om jezelf 

verder te ontwikkelen, als een volleerde spin meester 
te worden over je eigen web en zo samen uitdagingen 
te overwinnen. tSpinnenweb staat voor verbindend 
thuiskomen voor mens en dier”.

“We willen mensen uit de buurt meer betrekken 
bij dit inclusief project”

“De voortrekkers van dit project zijn mensen met een 
beperking en we zullen in de toekomst ook samenwerken 
met scholen en verenigingen. Graag willen we ook 
mensen uit de buurt meer betrekken. Mensen die mee 
willen tuinieren, iemand die confituur of soep wil maken 
met producten uit de samentuin, een imker die hier een 
bijenkast wil installeren en mensen die andere creatieve 
ideeën willen integreren, kunnen ons altijd contacteren. 
Op onze Facebookpagina tSpinnenweb vinden ze meer 
informatie over onze initiatieven. Iedereen die wil 
participeren aan ons project met ruimte voor inclusie, 
co-creatie en vooral veel verbinding met andere mensen, 
dieren en de natuur, is hartelijk welkom”.

Noël Delaere
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EVENEMENTENKALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

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

1x per maand Wandelen : zie OKRA-boekje OKRA

Ma 19:00 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma 20:00 yoga Sportdienst Sportcentrum

Di 14:00 Sport Senioren – Johan 
Vervaeke

Sportdienst Polderwind

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

Di (om de 14 dagen) 14:00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Di (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

19:00-20:00 Turnles Sportdienst Sportzaal

Woe (om de 14 dagen) 16:00-17:00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

Woe (om de 14 dagen) 14:00 Kaartnamiddag Bond 3x20 en meer De Bommel

Do (iedere eerste van 
de maand)

14:00 Fietsen : zie OKRA-boekje OKRA

1ste vrij van de maand 19:00 kaarten De Troefkaarters Boldershof

laatste vrij vd.maand 19:00 biljart Biljart 2000 Boldershof

FEBRUARI 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Di 15 14:00 Goochelaar Simon Rosseel OKRA Notelaar

Do 17 16:15 - 17:45 Knutselworkshop 3e lj.-6e lj. Jeugddienst Notelaar 

Do 17 19:00 Stretch and relax FERM Notelaar

Do 24 Bowling Blankenberge OKRA

Do 24 19:30 Geuren in huis FERM Notelaar 

Do 24 16:15 - 17:45 Knutselworkshop 3e kl.-2e lj. Jeugddienst Notelaar 

MAART 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 2 19:30 Kookles FERM Notelaar 

Do 10 11:30 Samen Tafelen Gemeentebestuur Het Mortierken

Do 10 19:30 Monoloog Ignace Goethals FERM Notelaar

Do 10 16:15 - 17:45 Knutselworkshop 3e lj.-6e lj. Jeugddienst Notelaar 

Do 17 19:00 Stretch and relax FERM Notelaar

Do 17 16:15 - 17:45 Knutselworkshop 3e kl.-2e lj. Jeugddienst Notelaar 

Do 24 Op cruise met Reizen Lauwers OKRA
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Za 26 Souper Koninklijke 
vriendenkring van de 
bloedgevers

De Grote Stove

Di 29 16:15-19:45 Bloedinzameling Koninklijke 
vriendenkring van de 
bloedgevers

Sportzaal Zuienkerke

APRIL 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 2 Belpop Bonanza Quiz Belpop Bonzaza en De 
Blazuin

Sportzaal Zuienkerke

Zo 3 8:00-15:00 Meetkerkse Moerentocht Sportraad ism 
Wandelsport 
Vlaanderen

Sportcentrum 
Meetkerke

Di 19 11:30 Samen Tafelen Gemeentebestuur
Het Leegland 
Estaminet

Do 21 16:15 - 17:45 Knutselworkshop 3e lj.-6e lj. Jeugddienst Notelaar 

Do 28 16:15 - 17:45 Knutselworkshop 3e kl.-2e lj. Jeugddienst Notelaar 

Vrij 29 14:00 Optreden Basiel OKRA Notelaar

 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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PUZZEL

1. De Proviniciale … ontzorgt verhuurders.
2. België, Nederland en Luxemburg.
3. Vrijetijdskaart om mensen aan te sporen deel te 

nemen aan culturele, sportieve en andere activiteiten.
4. Broederorde die deelgemeente Nieuwmunster zijn 

naam, kerk en eerste hoeves gaf.

5. Naam van een finalist in Humo’s Comedy Cup.
6. Cirkelvormige bloemenkrans.
7.  Containerpark.
8. Welke deelgemeente heeft het op één na minste 

inwoners.
9. 1 maart 2022.

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

Adres:  ...............................................................................................................................................................................................

E-mailadres:  .....................................................................................................................................................................................

De vorige puzzel werd gewonnen door Vyncke Christine. 
Proficiat! 

Er waren 42 inzendingen, waarvan 36 juist waren en 6 
fout.

Het juiste woord was: Dociliteit

Betekenis van het woord: Gedweeheid, leerzaamheid, 
meegaandheid of onderdanigheid.

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 28/02/2022.. 
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

9
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ADVERTEREN IN HET PoldermagaZIEN
- intekenformulier 2022-

TARIEVEN :

Reclame in zwart-wit.
Onderstaande tarieven gelden voor één jaar = vier edities.

Pagina

q 1/1 q 1/2 q 1/4 q 1/8

€ 300.00 € 150.00 € 75.00 € 37.50

GEGEVENS :

Naam :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 

PUZZELEDITORIAAL

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2022 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.

POLDERMAGAZIEN, januari 2022
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Eva Verburgh,Mieke Matton.

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

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

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

Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be
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BEVOEGDHEDEN 9
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 9
GEMEENTERAAD 10
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VERENIGINGEN - ORGANISATIES - BEDRIJVEN 39
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EVENEMENTENKALENDER 54
PUZZEL 56
EDITORIAAL 57
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

Politie Zuienkerke 050/41.14.14 
 (fax.050/41.96.96)

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

OCMW 050/42.79.98 
 (fax 050/42 67 37)
 socialedienst@zuienkerke.be

Bibliotheek Zuienkerke 050/42.45.45

PWA Blankenberge  050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke 101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan 050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas 078/35.35.34

kabeldistributie  015/66.66.66

Informatie water 078/35.35.99

Defect water (24h op 24) 078/35.35.88

defect elektriciteit . 078/35.35.00

melden  gasreuk 0800/65.0.65

defect Openbare Verlichting 050/43.20.50
 0800/6.35.35

dokter van wacht 1733

Europees noodnummer 112

RONY STROO EN PARTNERS 
Uw Fintro Bank en Verzekeringsmakelaar IN UW BUURT  
Steeds 24/7 Voor U Paraat !
Leopold I Laan 52 8000 Brugge Kristus Koning
050/310035 - mail info@a-rs.be
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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

 

Wim Geluck Bv  
Albertstraat   1  
8370 Blankenberge  
Tel 050 41 44 56 
Blankenberge@argenta.be 
On 0753 936 062 RPR Oost-Vlaanderen 

Maak gerust eens een afspraak met ons. Bel 050 41 44 56. 
Wij hebben alvast een leuke attentie voor jou! 

Zo simpel kan het zijn. 
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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


